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3. PRODUCTIVE FORCES DEVELOPMENT AND REGIONAL ECONOMY
Kováč V.
Ing.; doctoral student;
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Ing.; doctoral student;
Department of Regional Science and Management, Faculty of Economics,
Technical University of Košice, Slovakia
Lipták F.
JUDr. Ing.; doctoral student
Department of Commercial and Business Law, Faculty of Law,
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia
REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF CLUSTER POLICY IN
AUSTRIA
This paper deals with the aspects of the cluster policy in Austria. It offers the topic of a clustering process in
field of regional sciences. Austrian cluster policy is examined from several points of view – beginning by the state
covering institution, through the working groups operating in the specific areas and finally ending by the particular
Austrian cluster programmes. There is also presented a view on regional effects of clusters in Austria where an analysis
of the employment rate in the particular Austrian regions is offered. It involves only employees of the organizations
engaged in the cluster initiatives.
Key words: cluster, Austria, region, cluster policy.

Introduction
Austria is a federal republic with advanced economy. The first thoughts about
cluster policy in Austria appeared in the beginning of the ninetieth years of the
twentieth century. Clustering as a part of regional development process can be
considered as one of the oldest one in Europe. In spite of this fact, until recent years
there have not been developed suitable conditions for proper use of cluster policy in
Austrian economy. Innovation and cluster policy is influenced by many factors,
perhaps the most visible one in the context of adopted resolutions is administrative
division of the country.
Clustering process in the field of regions
Regional clusters refer to geographically bounded concentrations of
interdependent firms [6]. The basement for good cluster policy is laid in the network
concept, which is considered to be the most important part of the clustering process.
This scheme is characteristic for specific forms of governance based on social
relations, trust and sharing of complementary resources, which identify regional
clusters [2]. A regional innovation system contains specialised clusters of small and
medium enterprises supported by a developed infrastructure of supplier firms on the
one hand and on the other hand knowledge and technology of the existing
organisations. [1]
In recent period there have been ascend of an attention paid to innovation
systems. This has been running together with the increased focus on regional clusters
10

by discovering importance of the regional level, what means the mentioned
importance stimulates the innovation capability and also competitiveness of the
involved firms at specific area. [3]
Regional sciences have been developed into the standard field of study in
recent years. It has opened new possibilities to explore differences between regions
using the common scientific methods known from the other disciplines. This has
created new approach that can be applied to the economics of cities, the emergence of
regional disparities and the origins of international inequalities too. The performance
of regional economies can be strongly influenced by the strength of local clusters and
the vitality of innovation. [1]
Clustering process in Austria
The state institution Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft – Federal Ministry for Science, Research and Economy – established in
2008 the organization Clusterplattform Österreich – the Cluster Platform of the
Republic of Austria. It offers information service and mediates collaboration among
the cluster initiatives and the other subjects at national, regional and local level. All
the contributions made by this organization are focused on research, development,
technology and innovation matters.
There are six working groups, which have been identified by the First Austrian
Cluster Conference, while each working group acts individually and focuses on
specific area of clustering process:
– Clusters in the National Innovation System;
– Cluster Practice in Research, Innovation and Qualification;
– Cluster Relevant Developments in Technology and Innovation on the European
Level;
– Internationalisation of Clusters;
– Knowledge-Intensive Services and Clusters;
– Clusters and Regional Policy.
The Clusters in the National Innovation System working group devotes to
methodical construction of the cluster network structure and explores possible
participation of the clusters initiatives in field of research and development. The
Cluster Practice in Research, Innovation and Qualification working group pays
attention to the role of the clusters throughout innovation process. It stimulates the
Austrian innovation policy too. The Cluster Relevant Developments in Technology
and Innovation on the European Level working group deals with legal and legislative
issues. The rise of significance of cluster politics is the topic for the
Internationalisation of Clusters working group. The Knowledge-Intensive Services
and Clusters working group intends to be the leading element directing to arise of
production and development of progress in manufacturing process.
Austrian cluster programmes
International integration is very important point to be considered for better
expansion of research and development. The state institution Österreichische
Akademie der Wissenschaften – Austrian Academy of Sciences – is member of the
European Science Foundation. It is one of only two Austrian scientific institutions
that collaborate with this non-profit European association. European Science
11

Foundation performs as the third sector organization, which mediates cooperation
among seventy-two scientific institutions all around Europe.
Clusterplattform Österreich offers sixteen cluster programmes to participate in
the present time:
– AplusB Business Incubator Programme;
– Austrian Nano Initiative;
– Austrian Space Applications Programme;
– Bridge Programme;
– Christian Doppler Laboratories Programme;
– Cooperation and Innovation – well-known under acronym COIN;
– Collective Research Programme;
– Forschungskompetenzen für die Wirtschaft – Research Competences for
Industry;
– Genome Research Programme – well-known under acronym COIN;
– ICT of the Future Programme;
– Intelligent Production Programme;
– IV2S Plus Programme;
– Josef Ressel Centres – Research Laboratory for Universities of Applied
Sciences;
– Laura Bassi Centres of Expertise;
– Take Off Initiative;
– Young Experts Programme.
In addition to these programs, there is also a number of other research and
development cluster initiatives, which are not covered directly by any member
institution of the European Science Foundation.
Regional effects of clusters
To realize the power of the successful cluster policy, it is good to have a look
at the figures of employees engaged in the business entities, which take part in the
cluster initiatives. We show the numbers of employed people according to the
economy branch or sector that they are employed in and also according to the
administrative division – the federal states.
As it is seen in the Table 1: Figures of people employed in the particular
economy branches in the cluster initiatives according to the federal states, almost one
eighth of the whole Austrian population is addicted on business to the firms engaged
in the cluster initiatives. If we take into consideration only the employment rate, that
reached in 2012 72.5 %, we find out there is 6166016 employees totally in Austria.
The number of people employed in the so-called cluster network is 957724, that is
15.53 % from total figure of employees. Looking at the economy branches, the most
people work at transport and logistics, constructing, business and tourism branches.
On the other side, the fewest employees are at sport, medical devices, biomedicine,
chemical products branches. There are thirteen branches with sole value among all

12

Table 1: Figures of people employed in the particular economy branches in the cluster initiatives according to the federal
states
economy branch

Burgenland

automotive
biomedicine
business
business services
constructing

Kärnten

7633
4498

10316

Niederösterreich

number of employees in the federal state
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
12857
11652

19637
22059

27227
13221

6553

28330

8388

distribution

13365
17021

12004

Vorarlberg

Wien

3844

1416
54220

5483

19292

5972

electricity

2882

financial services

5149

furniture

2721

5794

7645

heavy machinery

8308

7715

9627

7433

3095

5364

3587

6681

chemical products
information and communication
technologies

57873

3689

1514
4697

instruments
lighting, electrical equipment
medical devices
metal manufacturing
oil and gas manufaturing
pharmaceuticals
plast manufacturing
processed food
sport
stationery, paper products
technologies
telecommunications
textiles
tourism
transport, logistics
together

Tirol

2017
3314

3864

1535
1339

4776

14213

21028

19667

7013

8630
2998

3610
3296

5018

6074
20039

22985

2601
3423

6128
1184

8924
13897

13529

10465

10217

5280
3280
4171
21505

3336
3460
14590

10984
6356
65188

1634
13217
102853

2705
172492

13

19048
12319
71741

13342
17584
139956

31965
16862
92939

3685
7212
5669
48789

19756
63808
249176

the federal states, what can be reflected as negative, but after deeper observation,
which is planned to be done in future, the figures will be supplemented.
The whole dataset comes from data offered by Center for Strategy and
Competitiveness, Stockholm School of Economics [5]. The empty cells in the
previously displayed table are caused by not recognizing the figures of the particular
indicator in the certain federal state.
Conclusion
Clustering process plays important role in the regional sciences in general. In
case of Austria as a well-developed country with an enhanced economy, it can be
seen clusters have positive effect on economies of the individual federal states,
eventually the separate regions. Tendency of influencing economical direction of
small regions performs as force keeping provinces prosperous. Statistical mapping of
regional clusters exists only in a few western European countries. It is a shame that
potential way to show success of the cluster initiatives is not done properly and
suitably to give advice to other ones how to play significant role in the market or
among the cluster initiatives.
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СТАТИСТИКА БЕЗРАБОТИЦЫ В ГРУЗИИ
The thesis presents a brief theoretical overview of the level of unemployment and a statistical analysis for
Georgia in 21th century. Here is discussed the types of unemployment, unemployment indicators system, levels and
causes, as well as statistical analysis of the unemployment rate by region, age and sex. Also, here are given ways to
reduce unemployment.
Keywords: unemployment, Statistics, indicators, methods
В статье представлен краткий теоретический обзор безработицы и статистического анализа для
21-го века. В статье обсуждаются системы показателей безработицы, уровня и причин, а также сделан
статистический анализ уровня безработицы по регионам, возрастным и половым группам. Приведены пути
способов по сокращению безработицы.
Ключевые слова: безработица статистика, индикаторы, методы

Introduction
The problem of unemployment is one of the acutest problems in Georgia and
as the results of different statistical, conjunctive or social surveys evidence, often
ranks first among the most important social-economic or political problems the
country and Georgian people face. In an economic respect, as a result of
unemployment, we gain the costs of so-called unused production opportunities lost
because of unused labor, i.e. production possible to gain provided the unemployed
were employed. In terms of unemployment, factors of economic instability, such as
reduced total demand, savings and investment demand, reduced total supply,
production fall, etc. show up. Thus, in terms of unemployment, the economic
potential of the country is impossible to use in full and the national wealth is
impossible to increase to the maximum possible level.
Social aspects of unemployment are no less important. In the developed
countries, the state is the first to undertake providing the labor-bodied population of
the country with the subsistence minimum. Unemployment leads to an increased
number of crimes, suicides and divorces. The studies evidence that 1% increase in
unemployment leads to a 7-8% increase in the number of crimes. Generally,
unemployment amplifies the social stress and political instability in the country.
Consequently, unemployment is one of the most important and urgent problems
affecting not only the unemployed population of the country, but also general state
interests. This, on its turn, puts the priority and necessity for realizing some active
policy by the state on the agenda. [1, с.85-87].
Thorough statistical analysis of unemployment is the basis for accomplishing
permanent monitoring of unemployment and undertaking relevant correction
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measures. In addition, the study of unemployment in respect of the country in
general, as well as in regional, gender, age and urban and rural respects, has a great
practical importance to develop the right policy of employment, as one of the major
factors to overcome poverty.
The goal of the study is to analyze the modern picture of unemployment in
Georgia based on the calculation of the statistical data.
Method
In development of the article, generally accepted qualitative and quantitative
data analysis methods of the economic science were employed, among them,
statistical data processing, data grouping, inductive-deductive data analysis methods.
The scientific study employs surveying, observation, as well as comparative,
analytical, and graphical methods, which are used by the author to compare and
analyse facts and assess solutions to specific issues.
Main results
In perspective, the solution to the problem of unemployment much depends on
the rates of the economic development of the country. Solution to the problem of
unemployment itself improves the social-economic state in the country and reduces
poverty and associated problems. The major factor causing poverty is unemployment.
Without the analysis based on the traditional statistical methods, identification of the
trends of the changing number of the unemployed and calculation of relevant
indicators, the central problem of the country, which is the reduction of
unemployment and development and realization of the right employment policy, is
impossible to solve. Consequently, the following objectives are to be accomplished,
if one wishes to solve the above-listed issues:
 Identification of the social and economic indicators of unemployment and
poverty.
 Study of the structure of the indicators of unemployment.
 Description of the dynamics of the unemployment indicators.
 Study of the real state of unemployment and statistical analysis; identification
of the ways to overcome them.
 Providing the international comparability of the indicators.
If the supply of the labor force is more than the demand for it there is an excess
supply, i.e. unemployment. This is the economic essence of unemployment.
Naturally, such a misbalance causes both, social and economic problems, and can be
solved by studying, analyzing, quantifying and finding the ways of solution of the
problems.
The most common indicator of unemployment is the unemployment rate.
If considering the retrospective picture of unemployment, it becomes clear that
the unemployment rate reached its maximum in 2008-2009 caused by the August war
in 2008 and world crisis. In 2013, as compared to 2008, the unemployment rate fell
by 1,9 per cent and made 14,5% meaning newly employed 24 thousand people.
Unemployment rate much differs for different age categories and in different regions.
The unemployment rate is much lower among the rural population as compared to the
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urban population. In 2013, as compared to 2012, the unemployment rate decreased
equally both, in rural and urban areas, making 25,6 and 6,5%, respectively.

Diagram 1. Unemployment rate 1
Let us consider these data in retrospective of the XXI-century Georgia:

Diagram 2. Unemployment rate in rural and urban areas 2
Despite the fact that the unemployment rate in rural areas is much lower than in
urban areas, one cannot assume that the rural people are richer than people in the
towns. On the contrary, the problem of poverty is very acute in the regions of Georgia
what can be explained by little priority of agriculture. The same analysis suggests that
the unemployment rate in urban areas decreased by 28,9% as compared to 2008 and
made 25,6%. The unemployment rate also decreased insignificantly (by 0,6%) in
rural areas and made 65%.
Let us consider the unemployment rates in the regions of Georgia. The diagram
shows that maximum unemployment rate (29,1%) is fixed in Tbilisi. As for the
regions, Ajara (18,1%) and Samegrelo-Zemo Svaneti (15,8%) are distinguished for
the highest unemployment rate.

1
2

www.geostat.ge
www.geostat.ge
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Diagram 3. Unemployment rate in different regions 3
Considering the unemployment rate for different genders is very important.

Diagram 4. Unemployment rate for different genders 4
The unemployment rate among males is higher than that among females. In
2013, the unemployment rate among females was 12,3%, while the same index
among males was 16,5%. If considering the employment in an economic respect, the
reality seems to be different, in particular, the number of the unemployed women is
almost 50% higher than that of the unemployed men, and this ratio has almost
remained the same in recent years. In respect of global employment, which besides
the economic employment, includes family farming, bringing up children, caring of
children and elderly, the women employed in these fields are considered employed.
In addition, the level of inactivity among women is twice as higher as among the
men.
The unemployment rate is different in different age groups. The problem of
unemployment is very acute among the young people of the country.

3
4
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Diagram 5

As one can see, the unemployment rate among the able-bodied population is
very high and it decreases as the age increases. However, it should be considered that
the low unemployment rate among the older people is caused by their becoming
economically inactive. In addition, the pension age starts over 60 years, and
consequently, many unemployed people do not look for jobs and thus, are inactive.
People aged 20-35 enjoy the most unfavorable prospects of employment. One
of the most important levers to regulate the labor market is the size of wages. The
more the number of people with higher and secondary education is among the
economically active population, the more the demand is for the high-paid jobs on the
market. In terms of low salaries, less high-qualified specialists apply to the labor
exchange (employment services), what naturally, increases the number of the
unemployed in an artificial manner. The problem of unemployment is acuter than it
can be perceived from the official statistics or the real life. It is not disputable that the
number of the factually unemployed much exceeds the number of the unemployed
registered officially. This is true about the able-bodied active permanent residents in
Georgia. However, there is another large part of the labor force (almost one million
people, as per the expert’s conclusion), working in foreign countries as citizens of
Georgia because of their unsuccessful attempts to find jobs in their native country. If
considering theoretically, if such an immigrated labor force returns to Georgia, the
problem of unemployment will naturally be made acuter [5, с.54-70].
In order to identify the ways to solve the problem of unemployment, first of all,
we have to consider the reasons for unemployment. After the reasons are identified,
the right strategy to tackle the said problem will be possible to select.
The peculiarities of the labor market have a negative impact on the operation of
the labor market of Georgia and are seen in the major reasons causing
unemployment. These reasons are as follows:
 Limited demand for the labor force.
 Difficulty in finding the job by specialty.
 Discriminative labor terms.
 Low wages.
 Low quality of training.
 Low professional mobility of the labor force.
 Lack of job-finding and self-presentation skills.
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 Inactivity of job-seekers (the so called “frustrated”).
 Underdevelopment/unavailability of the mediatory services in the field of
employment [4, с. 7-13].
Some of the reasons for unemployment are objective, while others are
subjective; however, the outcome of both of them is the same: finding a job and
getting employed in Georgia is very difficult, while the incomes received from
employment are often not sufficient to support oneself or one’s family.
As a conclusion, we may say that the underdeveloped labor market in Georgia
hampers the development of the country and leads to many social-economic
problems, such as unemployment, poverty, illegal migration and associated
difficulties. Therefore, in addition to the improvement of the business environment in
the country (being the natural and major factors for job generation), it is necessary to
ensure efficient operation of the labor market by the state by supporting the
development of its elements. For this purpose, the state strategy of the market
formation and development and application of the relevant legislative, organizational
and financial levers are necessary.
If these reasons are tackled, the unemployment rate will be put down and the
level of well-being in the country will be improved. Tackling unemployment needs
the state intervention and regulation, but not only. The society, employers, jobseekers and inactive population must realize the urgency of the above-described
issue.
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Дана количественная оценка уровня дифференциации доходов населения РФ в 2012 году. В качестве
критериев оценки использованы коэффициент фондов и коэффициент Джини. Проведен сравнительный анализ
регионов Приволжского федерального округа по этим показателям.
Ключевые слова: среднедушевой доход, дифференциация доходов, вариация регионов по доходам,
коэффициент фондов, коэффициент Джини.
In the article authors give a quantitative evaluation of the income differentiation level in Russian Federation in
2012. The coefficient of funds and the Gini coefficient were used as the evaluation criteria. The article contains a
comparative analysis of regions of the Volga Federal District.
Key words: average income per capita, differentiation of the income, income variation of regions, coefficient
of funds, Gini coefficient.

В последние годы с ростом значимости социальных аспектов в экономике
российского государства особо важную роль в их исследовании стали играть
статистические методы, позволяющие всесторонне характеризовать и выявлять
основные тенденции и проблемы социального характера, возникающие в ходе
развития общества.
Одной из важнейших социальных проблем, возникших в России в связи с
переходом к рыночным отношениям, является процесс расслоения общества по
уровню доходов. Установление и оценка масштабов такого расслоения - одна
из актуальных задач статистики. Исследование дифференциации доходов дает
возможность не только оценить разницу в уровне денежных доходов различных
слоев и групп населения, но и выявить факторы, создающие условия для такого
расслоения.
Для количественной оценки уровня дифференциации доходов населения
наряду с такими характеристиками рядов распределения, как средняя
арифметическая, мода, медиана, децильный коэффициент дифференциации
доходов, в международной статистической практике широкое распространение
получили коэффициент фондов и коэффициент концентрации доходов Джини.
Коэффициент фондов характеризует соотношение между средними или
суммарными доходами 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного
населения [1].
Коэффициент (индекс) Джини (Gini coefficient), также как и коэффициент
фондов, позволяет сравнивать распределение доходов в регионах с разной
численностью населения. Данная статистическая модель дополняет данные о
ВВП и среднедушевом доходе, а также служит своеобразной поправкой этих
показателей.
В связи с существенными различиями в уровнях экономического
развития и территориальными особенностями различные регионы Российской
Федерации
характеризуются
соответственно
разными
показателями
среднедушевых доходов населения. Так, при среднедушевом денежном доходе
населения Российской Федерации в 2012 г. 23058 рублей в месяц, показатели
доходов варьируют от 12375 рублей и 12638 рублей в Республике Ингушетия и
Республике Марий Эл, до 61939 рублей в Ямало-Ненецком автономном
округе. Вариация доходов по регионам России составляет 30,8%. Безусловно,
от региона к региону варьируют также и уровни дифференциации денежных
доходов населения. В 2012 году минимальные значения коэффициента фондов
(КF) и коэффициента Джини (KG) среди субъектов Российской Федерации
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зафиксированы в Волгоградской области (KF=11,2; КG=0,366) и Костромской
области(KF=11,3; КG=0,368), а максимальные – в Тюменской области
(KF=20,1;KG=0,446) и г. Москва (KF=27,3;KG=0,486) [2].
Таблица 1
Среднедушевые денежные доходы населения и дифференциация доходов в
регионах Приволжского федерального округа в 2012 г.

третья

четвертая

пятая (с
наибольшими
доходами)

Коэффициент
Джини

Коэффициент
фондов

Республика
Башкортостан
Республика Марий
Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская
область
Ульяновская
область

первая (с
наименьшими
доходами)

вторая

Регионы
Приволжского
федерального округа
Российской
Федерации

Удельный вес общего объема денежных доходов,
приходящихся на соответствующую группу населения, в
общем объеме денежных доходов, %

21259

5,0

9,6

14,7

22,4

48,3

0,428

17,5

12538

5,9

10,6

15,6

22,8

45,1

0,389

13,2

13063

6,2

11,0

15,9

22,9

44,0

0,375

12,0

24010

5,1

9,7

14,7

22,5

48,0

0,425

17,0

16411

6,1

10,9

15,7

22,9

44,4

0,380

12,3

13755

6,1

11,0

15,8

22,9

44,2

0,377

12,1

23270
16530

5,0
6,2

9,6
11,0

14,6
15,9

22,5
22,9

48,3
44,0

0,428
0,376

17,5
12,0

21518

5,5

10,2

15,2

22,7

46,4

0,404

14,7

16539

5,8

10,6

15,5

22,8

45,3

0,391

13,3

15765
24683

5,9
4,7

10,6
9,2

15,6
14,3

22,8
22,3

45,1
49,5

0,388
0,442

13,1
19,5

14243

6,0

10,9

15,7

22,9

44,5

0,381

12,4

16351

5,8

10,6

15,5

22,8

45,3

0,391

13,4

Среднедуш
евые
денежные
доходы,
руб.

Показатели дифференциации доходов населения Приволжского
федерального округа представлены в табл. 1.
В таблице отчетливо заметна определенная зависимость значения
коэффициента Джини от уровня среднедушевых доходов в регионах: при более
высоком уровне среднедушевых доходов в среднем наблюдается более
существенное расслоение общества в зависимости от уровня доходов.
Максимальные среднедушевые доходы в 2012г. были получены населением
Самарской области и Пермского края, минимальные – населением Республики
Марий Эл и Чувашской Республики. В результате в регионах с максимальными
доходами коэффициент Джини и коэффициент фондов
находятся на
максимально высоком, как для Приволжского округа, так и для России в
целом, уровне. При этом в Самарской области 49,5% доходов
сконцентрировано у 20% населения
с наибольшими доходами, что
соответствует распределению доходов в Тюменской области (49,9%) и в
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Москве (53,3%). В тоже время Чувашская Республика имеет минимальный в
регионе уровень дифференциации населения (KF=12,1; КG=0,377).
Основным
статистическим
методом,
позволяющим
доказать
существование вышеуказанной взаимосвязи между уровнем среднедушевых
доходов и значением коэффициента Джини, а также определить характер
данной взаимосвязи, является корреляционно-регрессионный анализ [3].
Для проведения данного анализа целесообразно использовать
статистические данные по всем субъектам Российской Федерации, что
позволит минимизировать возможность проявления случайных совпадений.
После проведения соответствующих расчетов (при условии, что предполагается
наличие прямолинейной связи между признаками) было получено уравнение
регрессии: Y  0,364  0,002 x . Коэффициент регрессии a1 в данном уравнении
свидетельствует об увеличении значения коэффициента Джини в среднем на
0,002 с ростом среднедушевого дохода на 1000 рублей. Коэффициент линейной
корреляции (R=0,608) отражает наличие заметной связи между данными
признаками. Величина коэффициента детерминации (D=37,0%) показывает, что
в среднем на 37,0% значение коэффициента Джини зависит от изменения
среднедушевого дохода. При использовании критерия t-Стьюдента для оценки
значимости коэффициента корреляции выяснено, что данная регрессионная
модель является адекватной и пригодной для использования на практике.
Доказав существующую взаимосвязь, можно с большой долей
вероятности утверждать, что с ростом среднедушевых доходов в субъектах
Российской
Федерации
будет
наблюдаться
обострение
процессов
дифференциации населения по доходам. Данная социально-экономическая
проблема связана в первую очередь с тем, что общее улучшение материального
положения среднестатистического гражданина России скрывает в себе
множество «подводных камней». В реальности данный абсолютный прирост
среднедушевого уровня дохода в первую очередь вызван ростом доходов
группы населения с наибольшими доходами. Известно, что материально
обеспеченное население имеет зачастую предпринимательские доходы и
доходы от собственности, которые (применительно к данной группе населения)
не идут в сравнение с трудовыми доходами и социальными трансфертами,
выплачиваемыми более бедным категориям граждан. Кроме того, стоит
принимать во внимание экономические различия, как между отдельными
населенными пунктами, так и между регионами в целом. Таким образом, к
снижению уровня дифференциации населения по доходам может привести
повышение уровня жизни малообеспеченных слоев населения (с помощью
повышения реальных заработных плат и социальных трансфертов), а также
повышение эффективности социальной политики государства.
Литература:
1.
2.
3.

Ефимова, М.Р. Социально-экономическая статистика. 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 591 с.
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. сб./ Росстат.- М., 2013. - 990 с.
Статистика: учебник /под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Проспект, 2013. - 448 с.

23

Kolosinskyi E. Y.
Ph.D., Senior Professor,
Chernivtsy trade and economics institute Kyiv national trade and economics
university, Chernivtsy, Ukraine
FEATURES OF OPERATIONS OF TRADING CLUSTERS
Колосінський Є. Ю.
к.е.н., старший викладач,
Чернівецький торгово-економічний інститут Київського національного торговоекономічного університету, м. Чернівці
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ
На основі узагальнення даних результатів дослідження вітчизняних та закордонних вчених
проаналізована кластера політика в Європі та визначено особливості функціонування торговельних кластерів
в Україні. Для цього визначено поняття кластерної політики, як інструменту політики що, спрямований на
створення «локомотиву» економічного зростання. Досліджено, що одним із важелів підвищення ефективності
господарювання у сучасних умовах розвитку регіону, являються процеси кластеризації.
Результати дослідження підтверджують групування магазинів роздрібної торгівлі у центрі міста та
торговельних центрах у торговельні кластери.
Кластерна концепція поступово отримувала визнання ділового співтовариства, привертаючи до себе
увагу дедалі більшої кількості регіонів та фірм. Впровадження кластерного підходу вважається в Європі
найкращим засобом забезпечення конкурентоспроможності регіональної економіки.
Сучасні дослідження виділяють наступні найважливіші синергетичні ефекти функціонування
кластера: ефект перетікань знань у кластері; ефект прирощення грошового потоку за рахунок складання
грошових потоків компаній, що входять у кластер; ефект спільного використання інфраструктурних
об’єктів; ефект зниження трансакційних витрат; ефект синергії інвестицій; ефект синергії інновацій.
Ключові слова: глобалізація, кластеризація, кластер, торговельний кластер, кластерна концепція,
синергічний ефект.
Based on the generalization of results of research of domestic and foreign scientists analyzed the cluster policy
in Europe and the peculiarities of functioning of trade clusters in Ukraine. To this end, the concepts of cluster policy as
a policy instrument that aims to create a "locomotive" of economic growth. Researched that one of the levers of
improving the efficiency of management in modern conditions of the region are clustering processes.
The survey confirms the grouping of retail stores in the city center and shopping malls in trading clusters.
The cluster concept gradually received recognition business community, attracting the attention of an
increasing number of regions and firms. The introduction of the cluster approach in Europe is considered the best way
to ensure the competitiveness of the regional economy.
Recent studies identify the following important synergistic effects functioning cluster: the effect of knowledge
flows within the cluster; augment the effect of cash flow by drawing cash flows of the companies included in the cluster;
effect of sharing of infrastructure facilities; effect of reducing transaction costs; synergy investments; synergy
innovation.
Key words: globalization, clustering, cluster, trading cluster, cluster concept, a synergistic effect.

Сучасний ринок, який динамічно розвивається, є системою можливостей
та загроз для діяльності будь-якого підприємства. Але ефективні ринкові
механізми не завжди здатні розв’язати серйозні проблеми просторового
розвитку. В таких умовах розвиток сучасної світової економіки
характеризується поєднанням двох різних процесів: глобалізацією, стиранням
кордонів як в економічній, так і в політичній, соціокультурній сферах та
зростаючим впливом на неї локальних особливостей (кластеризацією). Перший
процес нівелює територіальні відмінності, інший – їх посилює завдяки
спеціалізації окремих регіонів.
24

Зрозуміло, що головні цілеспрямовані заходи на пропагування і
впровадження кластерної моделі розвитку регіонів лягають на державу та
регіональні державні органи. В цілому кластерна політика – це інструмент
політики, спрямований на створення «локомотиву» економічного зростання.
Процеси кластеризації – є одним із важелів підвищення ефективності
господарювання у сучасних умовах розвитку регіону.
Згідно з теорією М. Портера, кластер – це група взаємозалежних
компаній, що географічно перебувають по сусідству (постачальники,
виробники, та ін.), і пов’язаних з ними організацій (освітні заклади, органи
державного регулювання, інфраструктурні компанії), що діють у певній сфері й
взаємно доповнюють один одного [2].
Те, що М. Портер називає кластерами, також називається іншими
дослідниками «промисловими округами», «новими промисловими зонами»,
«регіональними виробничими комплексами» і т. д. залежно від конкретних
характеристик таких агломерацій.
Різноманітність способів інтеграції підприємств торгівлі у торговельній
мережі, а також об’єднання з іншими суб’єктами ринку, трансформація
торговельних мереж у бізнес-мережі обумовлюють необхідність дослідження
сучасних тенденцій їх функціонування та пошуку шляхів підвищення
конкурентоспроможності.
Промислові кластери мають на меті оптимізовувати витрати уже
сформованих фінансових ресурсів, в той час як торговельні кластери
направлені на примноження грошових потоків усередині самого кластеру.
Результати дослідження підтверджують групування магазинів роздрібної
торгівлі у центрі міста та торговельних центрах у торговельні кластери. Чи
являється така тенденція розумінням кластерного ефекту, розкриває визначення
самого поняття торговельний кластер: торговельний кластер – це географічно
локалізована структурно упорядкована форма добровільної інтеграції
взаємодіючих незалежних торговельних компаній і асоційованих суб’єктів
господарювання, що характеризуються активним залученням до реалізації
продукції, наявністю погодженої стратегії розвитку, спрямованої на реалізацію
цілей кожного із учасників та завдяки синергічному ефекту зростанням
індивідуальної конкурентоспроможності, а також обумовлює істотну
соціально-економічну значимість для регіону.
Ефективність формування торговельних кластерів визначається різницею
між додатковим прибутком підприємства всередині кластеру та переплат за
оренду торговельної площі.
Джерела ефекту від таких об’єднань – зниження операційних витрат,
фінансових ризиків, підвищення ефективності менеджменту, поліпшення
конкурентної позиції на ринку, підвищення прибутковості операційної
діяльності, підвищення ефективності інвестицій.
Впровадження кластерного підходу вважається в Європі найкращим
засобом забезпечення конкурентоспроможності регіональної економіки: світова
практика свідчить про використання кластерних механізмів для подолання
кризових явищ; регіональні кластери представляють майже дві третини
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загальної зайнятості у відповідних секторах в 10 нових країнах-членах ЄС; одна
з чотирьох компаній в ЄС працює в середовищі, схожому на кластерне,
використовуючи тісну співпрацю з іншими підприємствами в регіоні та
сильними зв’язками з інфраструктурою місцевого бізнесу; впровадження
кластерної стратегії в ЄС виконується на національному, регіональному та
місцевому рівнях [3].
Кластерна концепція поступово отримувала визнання ділового
співтовариства, привертаючи до себе увагу дедалі більшої кількості регіонів та
фірм. Економіка Фінляндії є повністю кластеризованою: створено 9 основних
кластерів; економіка Нідерландів розбита на 20 кластерів; у Данії функціонує
29 провідних кластерів. На практиці багато кластерів виникали і розвивалися
абсолютно природно, без якого-небудь поспіху, причому на їхнє формування
пішли десятки років, перш ніж на світову економіку звалилася вже гігантська
хвиля стратегічних кластерних утворень [4].
Видатними вченими країн Західної Європи та США доведено переваги
впровадження кластерів на національному та регіональному рівнях. Зокрема,
згідно з М. Портером і С. Стерном, зростання потужності кластерів у США
призвело до позитивного впливу на підприємницьку діяльність, більш
інтенсивної патентної діяльності, збільшення кількості новостворених
підприємств у регіонах, які охоплено кластерами. Також досвід показує, що в
означених регіонах більш високі показники зайнятості та рівня доходів [1].
М. Портер також довів, що кластеризація має можливість вплинути на
конкуренцію трьома методами: збільшуючи продуктивність підприємств, що
входять у кластер; заохочуючи інновації в межах кластеру; стимулюючи
розвиток нового бізнесу в межах кластеру [2].
Сучасні дослідження виділяють наступні найважливіші синергетичні
ефекти функціонування кластера: ефект перетікань знань у кластері; ефект
прирощення грошового потоку за рахунок складання грошових потоків
компаній, що входять у кластер; ефект спільного використання
інфраструктурних об’єктів; ефект зниження трансакційних витрат; ефект
синергії інвестицій; ефект синергії інновацій.
При входженні в кластер підприємства торгівлі піддаються впливу тісної
конкуренції: передбачається захоплення споживачів сусіднього магазину
(конкурента) (agglomeration effect), передбачається зниження ціни у зв’язку з
бажанням виділятись на фоні конкурента (сприяє створенню унікальності
окремого суб’єкта торгівлі) (competition effect).
Ефект кластеризації зачіпає непродовольчу сферу, але не діє на
супермаркети, які пропонують в основному однаковий кошик продуктів та
брендів. Але це не виключає необхідності принаймні одного магазину
продовольчої сфери в складі торговельного кластеру.
При здійсненні планування торговельним підприємством необхідно
враховувати ефект від входження у кластер, у зв’язку з чим змінюється планові
показники.
Для формування торговельного кластеру на протязі багатьох років
існували певні бар’єри: неможливість опрацювання великої кількості даних,
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щодо діяльності кластеру; складність збирання інформації про діяльність
кластеру (кластер містить набагато більше показників чим один окремий
магазин); брак інформації щодо соціокультурних та демографічних факторів,
які визначають розміщення та функціонування кластеру.
Підприємства інколи починають функціонувати з неправильних
стратегій, які висувають на перший план фактори, які не вважаються
визначальними при функціонуванні в торговельному кластері. Внутрішні
фактори, які мають забезпечувати конкурентоспроможність торговельного
підприємства, всередині торговельного кластеру: ціна, персонал, реклама,
дизайн.
Підприємства функціонуючи в межах кластеру забувають відстежувати
зовнішню інформацію щодо споживачів. Аналітична інформація щодо
соціальних, культурних, демографічних, економічних змін в суспільстві може
дати відповідь на те: яких клієнтів підприємство втратило, а що більш важливо,
яких воно ніколи не мало.
Підприємства при отриманні позитивних результатів внаслідок
функціонування в межах торговельного кластеру повинні кожні 12-18 місяців
переглядати існуючу стратегію, адже немає меж розвитку, споживачі
змінюються (внаслідок старіння та підростання нових). Тому підприємствам
варто вдосконалюватись та ризикувати, щоб завжди підтверджувати своє місце
в межах торговельного кластеру.
Підприємства повинні при формуванні стратегії маркетингової та
товарної орієнтуватись на зовнішні фактори (культурні та географічні), а не на
думку керівника чи аналітика.
Сьогодні у торговельних підприємств виникає певна помилка, коли вони
вважають що сформували торговельний кластер, а насправді лише
розміщуються географічно в одному місці. В такому випадку на результати (в
першу чергу фінансові) не поширюється кластерний ефект: синергії та
мультиплікатору.
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СПОЖИВЧОГО РИНКУ НА ЗАСАДАХ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Розглянуто економічну сутність поняття «торговельна інфраструктура» на засадах просторової
організації споживчого ринку, зроблено спробу представити торговельну інфраструктуру як цілісну
сукупність суб’єктів торговельно-посередницької діяльності на споживчому ринку, їх взаємодії в
інституціональному середовищі функціонування та розвитку в континуумі торговельного простору.
Ключові слова: торговельна інфраструктура, регіональний споживчий ринок, інституціональне
середовище, торговельний простір.
Considered the economic substance of the concept of "trading infrastructure" on the basis of the spatial
organization of the consumer market, an attempt to present trading infrastructure as an integrated set of subjects of
trade and brokering in the consumer market, and their interaction in the institutional environment of operation and
development of a continuum of trading space.
Keywords: trading infrastructure, regional consumer market, the institutional environment, trading space.

Доцільність вивчення торговельної інфраструктури як об’єкта
формування просторового середовища зумовлена кардинальними змінами, що
відбуваються в сучасній економіці.
Під впливом глобалізації господарських зв’язків, посилення і
ускладнення інтеграційних процесів, конкуренції, зростання значущості
науково-технічних, технологічних, інноваційних та інформаційних досягнень,
прискорення мобільності населення відбувається формування різних типів
просторів (географічного, економічного, політичного, інформаційного,
освітнього, торговельного), які у сукупності відіграють визначальну роль у
формуванні окремих економічних підсистем. В результаті трансформується
економічна картина господарств різних рівнів, єдиний економічний простір
яких виходить за межі регіональних, та навіть національних кордонів,
змінюються уявлення про територію, прозорість державних кордонів,
відкритість ринків, вільний рух праці, капіталу, товарів і послуг. Тобто можна
казати про уніфікацію багатьох сфер життєдіяльності людини, яка об’єктивно
знижує соціальну значимість державної політики, ідеології, релігії, а
відповідно, просторового сприйняття можливості споживання будь-якого
продукту.
Реальність полягає в тому, що відбувається переорієнтація економіки з
територіального на просторовий принцип розвитку. Але для споживчого ринку,
побудова якого відбувається, перш за все, на принципах локалізації, подібні
тенденції мають свої специфічні особливості.
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У плані предмету нашого розгляду фундаментом споживчого ринку є
його торговельна інфраструктура, яка виконує своє призначення через
задоволення потреб споживачів. Ринкові умови сприяли появі нових підходів
щодо організації діяльності та розташування торговельної інфраструктури,
коли просторовий чинник виступає вирішальним під час прийняття рішення з
точки зору ефективної діяльності мережевих структур у торгівлі. Ці зміни
вимагають розвитку та удосконалення теорії просторової диференціації
торговельної інфраструктури споживчого ринку, яка на відміну від
асортиментної чи сервісної, має довгостроковий характер.
Розробкою питань розвитку інфраструктури ринку та її окремих
складових займалися такі відомі науковці як П. Бєлєнький, Б. Данилишин,
В. Маслак, О. Новоселів, О. Савощенко, В. Федько, Н. Федько, І. Школа та ін.
Вивченню проблем організації споживчого ринку, торгівлі та її різновидів
присвячено наукові праці О. Азарян, В. Апопія, О. Березіна, О. Білої, І. Бланка,
В. Гросул, В. Лагутіна, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, М. Чорної, О. Шубіна та ін.
Дослідженням просторово-економічної організації споживчих ринків,
локалізованих у межах окремих територій, займалися фахівці з соціальноекономічної географії, регіональної економіки, розміщення продуктивних сил:
У. Ізард, А. Вебер, А. Еванс, П. Каллен, В. Кристаллер, А. Льош, М. Фудзита,
П. Хаггет. Серед українських: О. Амоша, В. Геєць, М. Долішній, С. Сонько,
П. Бєлєнький, П. Бубенко тощо.
Структурна морфологія торговельного простору, в межах якого
функціонують суб’єкти торговельної інфраструктури, і процеси його
трансформації на споживчому ринку актуальні не лише тому, що розширюють
наукові пізнання просторових основ організації торговельної інфраструктури, а
й тому, що вони однаково значимі для розв’язання невідкладних практичних
задач соціально-економічного розвитку регіональних споживчих ринків.
Метою статті є визначення місця та ролі просторового виміру організації
торговельної інфраструктури споживчого ринку та її особливостей в
інституціональному середовищі торговельного простору регіону.
В даний час в Україні відкриття зовнішніх кордонів, обумовлене
вимогами економічного розвитку і глобалізації, набагато випереджає подолання
внутрішніх кордонів, породжених адміністративно-територіальним поділом. У
міжнародному плані територіальна організація суспільства має вирішальне
значення у підтримці цілісності, суверенітету, протекціонізму у захисті власних
виробників, контролі кордонів. У внутрішньодержавному плані у всіх сферах
життя домінує подвоєний протекціонізм та регіональне розмежування.
Прикладом тому внутрішньополітичні події в Україні, які протиставляють не
тільки Схід і Захід, а й окремі регіони один одному.
Демонтаж інституціональної матриці вітчизняного суспільства сприяв
запуску потужних процесів і механізмів деіндустріалізації економічної системи,
які проявилися в згортанні матеріального, в першу чергу промислового,
виробництва, але при цьому ринок дав поштовх стрімкому розвитку споживчої
сфери і торгівлі. Спостерігається формування якісно нових торговельних
просторів, форматів торгівлі, дезінтеграція споживчого середовища з рамок
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територіальних
утворень,
переосмислення
уявлення
торговельної
інфраструктури як основи споживчого ринку.
Науковий дискурс з проблем організації та функціонування регіонального
ринку свідчить про наявність кількох концептуальних підходів до розгляду
його сутнісного змісту. Так, регіональний ринок: в інституційній концепції – це
система взаємодіючих суб’єктів (агентів) сфери обігу; в концепції
геомаркетингу – система реалізації товарів і формування попиту; в концепції
просторового розподілу товарних потоків – система каналів руху товарів від
виробника до споживачів; у відтворювальній концепції – територіальна
організація сфери обігу у взаємодії з регіональним виробництвом, розподілом і
споживанням. Сучасна організація споживчого ринку передбачає необхідність
його вивчення з точки зору об’єднання всіх існуючих концепцій, а також обліку
факторів і світових тенденцій розвитку.
Регіональний споживчий ринок являє собою систему соціальноекономічних відносин між агентами пропозиції та агентами попиту з приводу
купівлі-продажу споживчих товарів і послуг з метою задоволення особистих
потреб, які забезпечуються певними організаційно-правовими інститутами, що
діють в континуумі торговельного простору в межах територіального
утворення. Іншими словами, це складне просторово-економічне утворення, що
складається з численних елементів і зв’язків між ними.
Ключовим елементом цього утворення є торговельна інфраструктура, яка
за своєю змістовною сутністю являє собою цілісну сукупність суб’єктів
торговельно-посередницької діяльності, їх взаємодії в інституціональному
середовищі споживчого ринку та розвитку в континуумі торговельного
простору певного територіального утворення, в даному випадку, регіону.
Саме суб’єкти торговельної інфраструктури регіонального споживчого
ринку взаємодіють із споживачами та виробниками в рамках просторового поля
реалізації товарно-грошових відносин сфери обігу. Тому основні компоненти
механізму функціонування регіонального споживчого ринку – попит,
пропозиція, ціна і конкуренція – повинні розглядатися в рамках торговельного
простору, який в сучасних умовах проявляється все більш чітко і стає
імперативом споживчого ринку.
Просторово розподілені: попит – у вигляді сукупності потреб,
підтверджених платоспроможністю населення регіону та пропозиція – як
сукупність товарів і послуг, що поставляються виробниками або торговельнопосередницькими структурами на ринок, безпосередньо впливають на
формування споживчих цін на товари з урахуванням стану конкуренції на
певних видах товарних ринків. Просторова замкненість процесів споживання
зумовлена наявністю обмеженої кількості агентів пропозиції (виробники,
суб’єкти торговельної інфраструктури), тому ці процеси носять строго
локалізований характер, в даному випадку розглядається регіональний
споживчий ринок.
Товари і послуги є специфічними для конкретного місця розташування, а
споживачі задовольняють свої потреби, підтверджені платоспроможністю, на
основі обмеженого, в просторовому сенсі, продуктового набору. Як правило,
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концентрація економічної діяльності відбувається в місцях зосередження
людей, що в свою чергу, формує центр тяжіння агентів попиту (споживачів) та
агентів пропозиції, і, як наслідок, призводить до поляризації економічного
простору на рівні певних територій. Ці території, пов’язані з ринками,
товарами, інституційними правилами поведінки агентів, можуть бути різної
ієрархії. Ще У. Ізард стверджував про можливість поділу ринків на:
національні, регіональні (в межах метрополітенського ареалу), субрегіональні –
навколо кожного центру всередині регіону і місцеві в межах кожного
мікрорайону, а також у межах будь-якого іншого субрегіону [1].
В умовах просторової обмеженості попиту та пропозиції конкретні
території здобувають особливу економічну цінність, обумовлену рівнем їхньої
забезпеченості товарами, послугами і ресурсами, а також конкурентоздатністю
розташованих агентів пропозиції. У межах зон впливу, де зосереджені агенти
попиту та пропозиції відбувається концентрація суб’єктів торговельної
інфраструктури на ринку будь-якої ієрархії, у тому числі регіональному
споживчому ринку, які займаються економічною діяльністю у межах певного
торговельного простору, обмеженого строгими інституціональними умовами
для кожної конкретної території.
З точки зору просторової організації регіонального споживчого ринку та
формування його торговельної інфраструктури слід зазначити, що ці
інституціональні утворення існують в рамках певних торговельних просторів,
які об’єднують райони міста, області, регіони та, навіть, держави, або декілька
держав, близькі за своїм географічним положенням, рівнем економічного та
культурного розвитку. Виходячи з гіпотези наявності безлічі різноманітних
просторів, на рівні споживчих ринків можна стверджувати про їх існування на
перетині економічних, політичних, освітніх, соціальних просторів, але завжди у
межах певного торговельного простору.
Наразі під торговельним простором ми розуміємо формальне
організаційно-структурне утворення в межах територіального охоплення
окремих міст, областей, регіонів, держав, з високим рівнем інтегрованості
(взаємодії) агентів пропозиції та попиту, тобто виробників, споживачів,
суб’єктів торговельної інфраструктури, на підставі чинного інституційного
базису в сфері обміну [2].
Реалії сучасної економіки такі, що, з одного боку, відбувається
глобалізація економічних систем, а з іншого, спостерігаються тенденції до
регіоналізації і дроблення територій. Політично регіони залишаються
суверенними, а економічно їх міць може змінюватися під впливом сил
глобалізації.
Для споживацької сфери це найбільш актуально, бо споживчі ринки вже
мають нечіткі територіальні межі споживання продуктових наборів та не
завжди збігаються з межами регіонів. В умовах динамічного, різнорідного,
наступального впливу інтеграційних процесів, зростання віртуалізаціїї багатьох
функцій сфери послуг можна стверджувати про існування споживчих ринків в
межах певних неоднорідних торговельних просторів, де локалізуються попит та
пропозиція необхідних товарів, послуг і ресурсів. Розширення сектора послуг
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нематеріального характеру, заснованих на знаннях і інформації не вимагає
безпосередньої взаємодії покупця з продавцем і зменшує вплив доступності в її
традиційному розумінні на рішення агентів попиту про переміщення. Більш
того, віртуалізація характерна і для послуг, опосередкованих переміщенням
товарів у матеріальній формі, про що свідчить постійне збільшення ринкових
взаємодій, зв’язаних із їх придбанням через Інтернет. Разом з тим, можливість
таких взаємодій залежить від індивідуальних переваг агентів попиту стосовно
трансакційних витрат, що відповідають альтернативним варіантам ринкового
обміну.
Отже, сучасні економічні умови через їхній динамізм і диспропорції у
рівні розвитку торговельних просторів передбачають модифікацію форм
організації регіональних споживчих ринків як складних, багатофункціональних
систем. Нова парадигма розвитку споживчих ринків передбачає формалізацію
альтернативних моделей їх існування на рівні регіонів та визначення основних
детермінант, що забезпечують активізацію споживчого попиту й узгоджуються
зі запропонованою суб’єктами торговельної інфраструктури пропозицією в
межах певного торговельного простору.
Наявність торговельних просторів на рівні регіональних утворень може
існувати ще достатньо тривалий час в незмінному вигляді, виходячи з
міркувань економічної безпеки існуючого адміністративно-територіального
поділу. Але поява нових організаційних утворень у сфері обміну, модифікація
функцій торгівлі, трансформація торговельної інфраструктури як на рівні
регіону, так і в інших територіальних межах, можуть і повинні відбуватися
відповідно до сучасних вимог. Головне при цьому збереження життєвих
інтересів та соціальних стандартів населення
При цьому доцільним є використання саме просторового виміру як деякої
філософії порозуміння та вирішення існуючих проблем в масштабі конкретної
території, під яким розуміють такий підхід до вирішення державних,
регіональних і місцевих задач, при якому основний упор робиться на системне і
структурне уявлення про цілісність об’єкту (країни, регіону, області, району,
населеного пункту), виходячи з каркасу базового розселення, що дозволяє
розглядати «точки зростання» як локомотиви розвитку окремих територій.
Просторовий підхід до розуміння економічного розвитку дозволяє вийти на
сутнісний розгляд і вирішення виявлених проблем певної території, тим самим,
задіявши увесь потенціал, що є в наявності [3, с. 19].
Концепція просторового виміру організації торговельної інфраструктури
споживчого ринку та її особливостей в інституціональному середовищі
торговельного простору регіону дозволяє перейти до постановки актуальної для
регіональної економіки науково-практичної задачі − визначення структури
торговельного простору − і дає основні орієнтири її рішення.
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ДАУНШИФТИНГ КАК НОВАЯ ФОРМА КУЛЬТУРЫ ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
В статье рассмотрены сущность и причин образования феномена дауншифтинга как новой формы
культуры поведения субъектов социально-трудовых отношение, обусловлены преимущества и недостатки
дауншифтинга, проанализированы принципы дауншифтинга.
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In the article the nature and causes of the phenomenon Downshifting as a new form of cultural behavior of
subjects of social and labor relations examined, the advantages and disadvantages of Downshifting caused,
Downshifting principles analyzedю
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В современных условиях развитие производства требует от всех
субъектов хозяйствования усиления инициативы и творческого отношения к
труду, определяет высокий уровень образования, знаний, культуры,
профессионального мастерства, использование новейших технологий, при этом
на первый план выдвигается качество образования и творческие способности.
Все это нуждается в модернизации характера трудовых и социально-трудовых
отношений, без чего невозможен переход к инновационной экономике и
использования новейших нестандартных форм развития социально-трудовых
отношений.
Распространение
объемов
нестандартной
занятости
в
глобализированном обществе связано с проявлениями экономического кризиса
и соответствующим сокращением спроса на рабочую силу, ростом уровня
безработицы и значительной по масштабам вынужденной неполной занятости,
снижение уровня номинальной и реальной заработной платы.
Проблемы развития и особенности регулирования новых форм
социально-трудовых отношений характеризуют в свои трудах Р. Адамса,
Д. Браун, Б. Генкин, Г. Гордон, Р. Еренберг, Дж. Милнер, Дж. Ниллес,
Т. Никольс, Дж. Пратт, Д. Сторри, Т. Хаген, Дж. Хилл, Е. Хоффман.
Отечественные ученые в своих исследованиях (О. Астахова, Д. Богиня,
Э. Либанова,
А. Колот,
О. Крушельницька,
И. Бондар,
Е. Гришнова,
Н. Лукьянченко, Д. Мельничук и проч.) обращали внимание на особенности
практического внедрения нестандартных форм занятости, возникновения новой
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культуры поведения в форме дауншифтинга и усиления флексибилизации
национального рынка труда. Однако отдельные аспекты проблемы гибкой
занятости, инновационных нестандартных форм ее функционирования, анализа
феномена дауншифтинга и особенностей проявления в национальной
экономике в современных условиях, остаются недостаточно исследованными.
Основными факторами развития инновационных нестандартных форм
занятости
остается
стремительное
развитие
информационнокоммуникационных технологий, возникновения новых методов и способов
управления
интеллектуальным
потенциалом,
создание
виртуальных
предприятий, становления информационного общества, экономики знаний.
Характерными признаками развития современной экономики, социальнотрудовых отношений и сферы занятости является распространение гибких ее
форм, одновременно с существованием традиционных, социальные изменения,
в результате которых возникает такой феномен как дауншифтинг.
Дауншифтинг - переход с работы, за которую много платят, но связанную
с постоянными стрессами, нагрузками, которая отнимает много свободного
времени, на более спокойную, хотя и с меньшим уровнем заработка. Таким
образом, в классическом понимании, как утверждает Дж.Селент, дауншифтинг
выступает как выбор между доходами и стрессами с одной стороны и
душевным комфортом за меньшее вознаграждение с другой. К.Гамильтон и
Е.Мейл рассматривают дауншифтинг как долговременные, добровольные
изменения в жизни человека, основаны на уменьшении роли доходов через
переход на менее оплачиваемую работу, сокращение рабочих часов,
увольнение с высокооплачиваемой должности, сменe рода деятельности,
получение высшего уровня образования [1].
Причинами дауншифтинга выступают как внешние, так и внутренние
факторы: дестабилизация экономики и её влияние на бизнес,
непрофессионализм и некомпетентность, боязнь ответственности за
выполненную работу на прежнем месте, нехватка свободного времени для
отдыха, частые стрессы, связанные с жесткими условиями конкуренции,
ухудшение состояния здоровья.
Дауншифтинг как новую форму культуры трудового поведения стали
рассматривать после выхода работы Эми Солтесмен «Дауншифтинг:
достижение нового успеха на пониженной передаче», изданной в 1990г. в
США, в которой сформулированы пять основных принципов дауншифтинга:
 добровольно сделать «шаг назад»;
 вернуться к спокойному стабильному состоянию;
 снизить хотя бы на время требования к карьере;
 уехать из большого города;
 найти себе работу на дому [2, с.93].
Наибольшее развитие дауншифтинг получил в США и Австралии.
Согласно недавним опросам общественного мнения, более 30% американцев и
26% австралийцев уже сделали свой шаг в этом направлении. В Европе охват
населения дауншифтингом примерно вдвое меньше, чем в Австралии. Так, в
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Великобритании за последние двадцать лет четверть населения в возрасте 30-59
лет изменила социальный статус на более низкий, что выразилось в
сокращении рабочего времени человека (22%), изменении сферы деятельности
(20%), в переходе на менее оплачиваемую работу (11 %), в прекращении
трудовой деятельности (30%). Относительно же Украины, то здесь можно
говорить лишь о 4-5%, то есть чем выше средний уровень жизни в стране, тем
больше людей пересматривают свое отношение к карьере, заработков и уровня
дохода [3]. Первая реакция руководителей предприятий и работников кадровых
служб была довольно спокойной, поскольку они считали, что в Украине
дауншифтинг не скоро станет массовым явлением и соответственно не
представляет абсолютно никакой угрозы состояния их кадрового потенциала.
Но по мнению большинства западных специалистов такое отношение к
дауншифтингу ошибочно, поскольку даже в условиях, когда отечественные
специалисты вряд ли откажутся от выгодных предложений и карьерного роста
по причине повальной бедности и отсутствии обустройства, дауншифтинг в
Украине существует, и в первую очередь в форме управления карьерой.
Главным внешним признаком дауншифтинга является отказ от карьеры, от
бесконечного потребления, от демонстрации своего статуса, уровня и стиля
жизни. В классическом понимании дауншифтинг - это всегда выбор между
доходами и стрессами с одной стороны, и комфортом за меньшее
вознаграждение с другой.
Анализируя преимущества и недостатки дауншифтинг, к преимуществам
относят возможность самореализация, снятия стрессов и улучшение
самочувствия, ощущение значимости от принятого решения, увеличение
свободного времени для личностного развития, финансовая независимость.
Отрицательная сторона дауншифтинга проявляется в снижении уровня
трудовых доходов, изменении уровня и стиля жизни, отказе от карьеры.
По продолжительности дауншифтинг может быть временным и
постоянным. По степени активности выделяют активный и пассивный
дауншифтинг. В основе пассивного дауншифтинга лежит ориентация на
внутренние, индивидуальные потребности, желание отказаться от
общественных ценностей. Все это проявляется в уменьшении рабочих часов,
переходе на свободный, гибкий график (freelance)снижение уровня
потребления. Активный дауншифтинг представляет собой тип полного отказа
от ценностей общества, резкое понижение по социальной лестнице, отказ от
занимаемых должностей, кардинальная смена места работы [4].
Исследование развития дауншифтинга в Украине позволили выявить
основные причины, ради которых в нашей стране становятся дауншифтерами:
- ради обучения: во-первых, трудно совмещать работу и учебу; вовторых, иногда и взрослые принимают решение доучиться и после этого занять
высокую должность;
- ради ребенка: с рождением ребенка в карьере многих женщин
происходит существенное перерыв;
- ради смены работы или даже сферы деятельности: во-первых - те, кто
меняют свою карьеру в возрасте до 30 лет (часто они становятся жертвами, так
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называемой семейной профессии, выбрав такую профессию, которая им не
подходит); во-вторых - те, кто меняют свою карьеру в возрасте старше 35 лет
(причиной является перенапряжение и стрессы на работе, изменение
жизненных ценностей или мысли о том, что «все, к чему стремились уже
достигнуто, а все не достигнуто - остается недостижимым »);
- ради здоровья: отказ от новой должности, которая отнимает много
времени и сил, по состоянию здоровья;
- ради работы за границей: когда высококвалифицированные
специалисты отказываются от стремительной карьеры в Украине и работают за
границей не по специальности.
Чаще всего в Украине дауншифтерами становятся люди творческих
профессий. Однако массовое распространение дауншифтинга как трудового
поведения работников выступает большим риском для предприятий, так как
потеря высококвалифицированных работников будет затратной для них.
Таким образом, дауншифтинг это новое явление в жизни современного
общества, он является инновационным стилем жизни людей, которые
отказываются от материального благосостояния, карьерного роста и
постоянных стрессов, в пользу роста свободного времени, снижение уровня
занятости, улучшения здоровья.
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Стан регіонального та муніципального енергозабезпечення в Україні,
протягом останніх двадцяти років (починаючи з 1992 року), характеризується
періодичною зміною стагнації і падіння виробництва та споживання
енергетичної продукції в системі енергопостачання регіонів та міст на фоні
несприятливої зміни структури споживання та хронічної несплати отриманої
споживачами енергетичної продукції. Останнім часом, а в період кризи тим
паче, зростає споживання підведених енергоносіїв населенням, бюджетною
сферою та комунально-побутовими споживачами (до 45% в енергетичному
балансі країни) та знижується рівень розрахунків за їх споживання (до рівня 6575% від їх вартості). Тому загальним трендом розвитку як паливноенергетичного комплексу країни, так і регіональної та муніципальної
енергетики слід вважати швидке згортання конкурентного виробництва та
платоспроможного споживання всіх підведених енергоносіїв (електричної і
теплової енергії, природного газу на опалення та приготування їжі, побутового
вугілля та рідкого палива) [1].
Глибоко дотаційний механізм функціонування системи енергопостачання
споживачів регіону в існуючих реаліях поглиблюється надмірною
відповідальністю органів місцевого самоврядування (обласного та міського
рівнів) за рівень розрахунків за спожиті паливно-енергетичні ресурси, і в першу
чергу – природній газ.
От тільки відповідальність за несвоєчасні та не в повному обсязі
розрахунки за спожитий газ перед Урядом будуть нести керівники органів
місцевої виконавчої влади. Тому справедливим слід вважати такий механізм
господарювання при якому органи місцевого самоврядування отримують
важелі дієвого впливу на ситуацію з наданням і якістю цих послуг адекватні їх
відповідальності перед Урядом і кінцевими споживачами – населенням регіону.
Дуже важливою складовою цього ствердження є наявність державного
дотування надання послуг з централізованого теплопостачання, електроенергії,
побутових газу і вугілля споживачів через механізми часткового покриття
витрат на споживання малозабезпеченим населенням (субсидії), та часткової
компенсації різниці в витратах на їх виробництво (дотації з державного
бюджету, відповідно до діючого законодавства).
В питаннях використання цільових коштів державного та місцевих
бюджетів на ці потреби не може бути іншої думки про їх розпорядника.
Для досягнення мети, якою є швидке фінансове збалансування
підприємств енергетичного бізнесу в регіоні, необхідно вирішити триєдине
завдання[6]:
1) адекватне за обсягом та у часі надходження інвестицій у
реконструкцію та модернізацію основних фондів енергетичних підприємств
регіону;
2) задовільне фінансування поточної діяльності підприємств
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регіонального енергетичного комплексу та муніципальної енергетики (повна та
своєчасна оплата спожитих паливно-енергетичних ресурсів, виплата заробітної
плати, матеріально-технічне забезпечення, сплата податків та зборів);
3) ефективне використання всіх власних та залучених коштів за критерієм
темпу збільшення виробництва та оплаченої реалізації енергетичної продукції
на 1 млн.грн. інвестицій.
Методами вирішення складових триєдиного завдання можуть бути
наступні[2]:
А. Інвестиційне забезпечення.
Напрямки залучення (джерела) інвестицій:
- акумуляція власних коштів (в обсязі амортизації та частини прибутку
від операційної діяльності);
- кошти по нормативах відрахувань у місцеві бюджети;
- кошти, передбачені в Державному бюджеті за програмою «Державна
підтримка на часткову компенсацію різниці в тарифах на житлово-комунальні
послуги»;
- кредити комерційних банків;
- кошти від випуску облігацій комунальних підприємств та органів
місцевого самоврядування;
- кошти проектів спільного здійснення в межах Кіотського протоколу;
- кошти проектів в межах державно-приватного партнерства;
- кошти страхування ризиків та форс-мажорних обставин в регіональній
та муніципальній енергетиці;
- реінвестування коштів від реалізації надлишкового майна підприємств
та платного користування відповідним комунальним майном.
За кожним з цих напрямків опрацьовується фахівцями та затверджується
окремий механізм залучення, концентрації та контрольованого
використання коштів.
Успішному залученню недержавних інвестицій має передувати
фінансова санація регіональних енергетичних підприємств шляхом
реструктуризації кредиторської заборгованості. Для цього треба відпрацювати
відповідні механізми по кожному виду кредиторської заборгованості
(податки, Пенсійний фонд, енергоносії, матеріально-технічне постачання, ін.).
Бажано мати в регіоні єдиного фінансово-інвестиційного оператора.
Б. Задовільне поточне фінансування.
На перешкоді досягненню економічних пропорцій розширеного
відтворення регіональних енергетичних підприємств може стати надмірне
зростання вхідних цін та тарифів.
Тому необхідно на регіональному рівні задіяти механізми ринкового та
антимонопольного обмеження вхідних цін і тарифів.
Це можна зробити значно ефективніше, якщо в регіоні буде діяти єдиний
фінансовий оператор.
При фіксованому рівні державної підтримки на собівартість виробництва,
з урахуванням того, що величина собівартості виробництва енергетичної
продукції для кожного підприємства енергетичного бізнесу має своє конкретне
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значення, ціна її закупівлі має бути диференційованою.
Оптові ж ринкові ціни на енергетичну продукцію залежать від її якісних
показників та мають бути єдиними [3].
Для поєднання оптових і диференційованих цін
на енергетичну
продукцію в регіоні необхідно впровадити відповідний механізм та мати
єдиного фінансово-цінового оператора – оператора Оптового ринку регіону
(міста).
В. Ефективне використання коштів.
Максимальна
ефективність
використання
коштів
підприємств
енергетичного бізнесу має досягатись шляхом:
1) Централізації фінансових ресурсів у їх накопиченні та розпорядженні;
2) Концентрації інвестиційно-фінансових ресурсів у їх використанні на
об’єктах (підприємствах), де забезпечується найвища результативність;
3) Публічності контролю результативності використання інвестицій за
критерієм темпу фактичного збільшення виробництва товарної енергетичної
продукції на 1 грн. вкладених коштів.
Централізацію накопичення та розпорядження інвестиційно-фінансових
ресурсів здійснює уповноважений оператор Оптового ринку регіону (міста)
згідно затвердженого громадою регіону механізму [6].
Для забезпечення концентрації інвестиційно-фінансових ресурсів саме
на генеруючих підприємствах, де ці ресурси дадуть максимальну віддачу,
необхідно, перш за все, зробити інвентаризацію всього генеруючого фонду
регіону.
При цьому остаточно визначитись із групою діючих потужностей, на
яких продуктивні, кондиційні балансові потужності вичерпані. Підтримка
залишкових потужностей є недоцільною з економічних критеріїв та за умови
критичної собівартості виробництва. Це група потужностей, яка є не
перспективною для розвитку.
Основні господарські механізми, які мають бути системно
впроваджені для забезпечення розвитку регіонального енергетичного
комплексу[4]:
- механізми залучення, концентрації та ефективного використання
інвестиційно-фінансових ресурсів;
- механізми фінансової санації глибокозбиткових підприємств;
- механізми ринкового (конкурентного) та антимонопольного обмеження
вхідних цін і тарифів;
- механізми поєднання оптових (ринкових) і роздрібних (диференційних)
цін на енергетичну продукцію;
- механізми визначення справедливих цін на енергетичну продукцію
відповідно до її технологічної та енергетичної цінності.
На державному рівні – політична воля Уряду щодо оптимізації
паливно-енергетичного балансів держави і регіонів та забезпечення
енергетичної безпеки;
На міжгалузевому рівні – бажання (усвідомлена воля) контрагентів
гарантовано задовольнити потребу регіону в енергетичних ресурсах за
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оптимальними цінами;
На регіональному рівні – фахове прагнення керівників регіону і міст
досягти найкращих результатів у розвитку регіонального енергетичного
комплексу та муніципальної енергетики в цілому;
На рівні господарюючих суб’єктів (підприємств енергетичного бізнесу)
– фахове прагнення (воля) максимізувати дохід від виробничої діяльності
підприємства та забезпечити його конкурентоздатність і розвиток,
усвідомлюючи соціальну відповідальність власного бізнесу;
На рівні потенційних інвесторів – усвідомлена воля максимізувати
прибутки на вкладений капітал та капіталізацію власного бізнесу;
На рівні регіональних і муніципальних громад – прагнення отримати
позитивну динаміку показників рівня життя та забезпечення енергетичної
безпеки регіону і міста;
На рівні робітників – прагнення зберегти робочі місця та максимізувати
заробіток і належний рівень соціальних стандартів[7].
1. Потенціал рушійних сил може бути недостатнім для приведення в дію
всього системного механізму розвитку регіонального енергетичного комплексу
та муніципальної енергетики.
Недосягнення синергітичного ефекту вольових зусиль всіх рушійних сил,
різновекторна націленість рушійних сил[5].
2. Протидія (політична, економічна, фінансова) конкурентних сил, що
діють на регіональних і муніципальних ринках енергетичних продуктів
(імпортери та видобувники власного природного газу та, можливо, приватні
виробники та постачальники).
3. Протидія консервативних лідерів профспілок (чим гірша ситуація в
регіональному комплексі – тим більший попит на їхню «героїчну» боротьбу).
4. Протидія окремих керівників підприємств енергетичного бізнесу і
середньої ланки управління (яким дуже добре живеться в умовах кризи)
шляхом мобілізації сил відповідних трудових колективів, профспілок, частини
депутатського корпусу, чиновників, тощо.
5. Брак фахової команди для системної розбудови, приведення в дію та
ефективного управління господарськими механізмами розвитку регіонального
енергетичного комплексу.
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В статье рассмотрены особенности влияния регионального природопользования на
воспроизводственные характеристики развития производительных сил
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При формировании политики эколого-экономического регулирования
регионального
развития,
ориентированной
на
экологобезопасное
воспроизводство, определяющая роль должна отводиться инвестиционнофинансовой составляющей, ведь ограниченность финансовых ресурсов сегодня
является основным сдерживающим фактором любых мероприятий, особенно
стратегических, в сфере природопользования, что отмечено в работе [1].
Несмотря на активное распространение процессов глобализации и
интеграции, их влияния на социально-экономическое развитие отдельных
стран, все большее внимание уделяется развитию территорий и регионов как
объекту социально-экономических исследований. Влияние глобализации
обусловливает трансформацию региональных структур и региональной
экономики,
формируются
определенные
социально-экономические
диспропорции регионального развития, которые требуют тщательного изучения
[2]. В смещении акцентов общественного развития на региональный уровень
ученые видят объективный процесс, обусловленный ростом самостоятельности
регионов, необходимостью ликвидации существующих диспропорций с учетом
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специфики процессов трансформации отечественной экономики. Сегодня
декларируются такие задачи совершенствования регионального развития:
1) согласование национальных и региональных интересов; 2) ликвидация
экологических последствий на уровне регионов; 3) устранение существенной
дифференциации в уровнях социально-экономического развития регионов
Украины.
Согласно социально-экономическому подходу регион рассматривается
как система, основанная на взаимодействии трех подсистем: экономической,
социальной и экологической, причем уровень жизни населения определенной
территории является функцией развития региональной экономики и состояния
окружающей среды [3].
Среди характеристик региона выделяют следующие основные:
- комплексность социально-экономического и экологического развития;
- комплексность промышленного развития - наличие производственнокооперационных связей между предприятиями регионов, выражающееся в
общности региональных экономических интересов; общий характер развития
производственной и социальной инфраструктур; сходство региональных систем
природопользования, однако с имеющимися различиями в социальных,
экономических, экологических, природно-ресурсных характеристиках.
В Европейском Союзе применяется общее, согласованное для всех стран
определение понятия «регион» как относительно самостоятельной единицы,
находящейся в социально-экономическом единстве с национальной
экономикой. Экономические процессы, организованные на соответствующей
территории, должны отражать специфические закономерности общественного
воспроизводства, формирующиеся под влиянием экономических, социальных и
природных факторов и широко исследуемые, в частности, в работе [4].
Такой подход, во-первых, позволяет использовать понятие «регион» и
«территория» как синонимы, во-вторых, показывает, что исследование региона
как отдельного субъекта экономических отношений следует из понимания
воспроизводственного процесса, т.е. воспроизводственный подход в случае
исследования региональных систем является определяющим, поскольку
целостность процессов воспроизводства, их органическая взаимосвязь
формируют объективное основание для их экономического исследования и
создания эффективных механизмов управления.
Другим фактором, который традиционно рассматривается как
определяющий экономическую целостность региона, является его природноресурсный потенциал, точнее, однородность природных ресурсов и условий.
Считается, что именно на региональном уровне проявляется взаимосвязь
административно-территориальной общности экономики и использования
имеющихся природных ресурсов. Именно различная обеспеченность регионов
природными ресурсами, специализация региональных экономик определяют
необходимость дифференцированного подхода к формированию механизмов
управления региональным развитием, в том числе инвестиционных механизмов
воспроизводства.
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Отрицательная динамика экономических показателей развития регионов,
в том числе их инвестиционной активности, сегодня уже не может быть
обоснована сугубо финансово-экономическими факторами [5]. Исследования
доказывают, что целенаправленная деятельность по повышению уровня
экологической безопасности в регионе способствует повышению его
инвестиционной привлекательности. На постиндустриальном этапе развития
такого региона благоприятная экологическая ситуация будет одной из главных
конкурентных преимуществ.
Эколого-экономический аспект анализа развития регионов является тем
более актуальным, чем более характер и темпы последнего определяются
преимущественно факторами, которые имеют экологическую природу, в
частности объемами и методами использования природных ресурсов, объемами
отходов, которые образуются на территории, ассимиляционной способностью
окружающей среды. Поэтому регион рассматривается как экологоэкономическая или социо-эколого-экономическая система [6], которая имеет
собственные закономерности и особенности формирования экономических
отношений, характеризуется определенной совокупностью взаимосвязанных и
взаимообусловленных процессов воспроизводства.
Формирование механизмов воспроизводства исторически исследуется
именно на региональном уровне, поскольку производственная деятельность, ее
влияние на окружающую среду осуществляется в пределах конкретного
региона, последствия (как экономические, так и экологические) исчерпания
природных ресурсов или ухудшения их качества, влияние загрязнения на
население ощутимы, прежде всего, на уровне определенного региона.
Исследуя региональное природопользование, М. Лемешев рассматривает его
как функционирование эколого-экономической системы, которая включает в
себя несколько подсистем (рис. 1) и имеет вероятностный характер [7].

Трудовые ресурсы
Средства
производства
Природные
ресурсы

Общественное
производство
(экономическая
подсистема)

Окружающая среда
(экологическая
подсистема)

Предметы потребления
Средства
производства
Природные
ресурсы

Предметы потребления,
качество окружающей среды

Эколого-экономическая система

Рис. 1. Схема процесса расширенного воспроизводства с учетом экологических
факторов [7]
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Причем природопользования рассматривается как полное влияние
человека на природу, включая отдых, туризм и т.д.
В предлагаемой схеме общественного воспроизводства качество
окружающей среды рассматривается как отдельный параметр, который
характеризует определенный цикл воспроизводства, что позволяет говорить о
необходимости экономической оценки этого параметра
как результата
воспроизводства и предпосылки последующих его этапов.
Проблемы в управлении региональным развитием некоторые ученые
видят в том, что эти вопросы длительное время исследовались отдельно от
теории общественного воспроизводства, поэтому существует потребность
исследования региона как составляющей системы общественного производства
с собственными особенностями и закономерностями, необходимо
охарактеризовать место региона в системе общественно-экономических
отношений и определить его особенности как объекта управления с позиций
воспроизводственного подхода.
Сегодня большинство ученых констатируют, что в условиях
формирования рыночной экономики особую актуальность приобретает вопрос
оценки последствий существующего типа воспроизводства в контексте
накопленных экологических последствий существующей хозяйственной
модели и устойчивости воспроизводственных процессов. Возникают вопросы
эффективности действия механизмов воспроизводства природно-ресурсного
потенциала, основанные на механизме платности природопользования,
который в системе рыночных отношений считается предпосылкой активизации
саморегулируемых факторов процесса воспроизводства и совершенствования
стоимостных отношений в сфере природопользования.
Влияние природопользования на воспроизводственный процесс
возрастает, это обусловлено кумулятивным характером проблем, возникающих
в этой сфере. Поэтому в исследованиях трансформаций процесса
общественного воспроизводства, обусловленных растущим влиянием
ресурсных и экологических факторов, рассматривают отдельный тип (форму)
воспроизводства - природосберегающий, который определяется как тип
хозяйствования, при котором происходят минимальные расходы ресурсов и
минимальное ухудшение качества окружающей среды. Именно соответствие
процессов воспроизводства экологическим требованиям предлагается как
основной принцип классификации типов, форм, направлений воспроизводства.
В частности, выделяют три типа воспроизводства хозяйственных ресурсов ресурсоемкое, ресурсонейтральное и ресурсосберегающее. Определяется
необходимость обоснования хозяйственных решений, обеспечивающих
достижение определенных целей с минимальным негативным влиянием на
количество ресурсов и качество окружающей среды. Констатируется, что в
каждой составляющей системы воспроизводства (в воспроизводстве
личностного фактора, материальных условий и экономических отношений)
имеется ярко выраженный экономико-экологический аспект. В систему
управления региональным развитием встраиваются природоохранные задачи:
комплексное использование ресурсов, полная переработка отходов и т.д..
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Признается необходимость компенсации увеличенного в процессе
экономического роста ресурсопотребления, выбросов и сбросов, образования
отходов за счет расходов, которые должны рассматриваться как общественно
необходимые.
Следовательно,
критериальная
база
оценки
воспроизводственных процессов совершенствуется с учетом экологических
требований.
Сегодня предпринимательский сектор должен реагировать на изменения,
которые происходят в политике экологического регулирования, поскольку
меры по техническому переоснащению производства, обусловленые
преимущественно регулирующими действиями в сфере рационального
природопользования, требуют значительных инвестиций, как правило,
долгосрочных, окупаемость которых является длительной. Наиболее актуален
вопрос разработки целостной, согласованной программы действий по
экологическому регулированию, которая бы стала основой для разработки и
корпоративных, и региональных стратегий воспроизводства. Несогласованные
действия
в
сфере
рационального
природопользования
являются
противоречивыми сигналами для экономических субъектов, функционирующих
на различных уровнях, о чем свидетельствуют примеры современной
экологической политики. Так, странами Европейского Союза был принят ряд
противоречивых мер по обеспечению рационального природопользования - в
2004 были выделены 24 млрд. евро в виде субсидий для добычи ископаемого
топлива и одновременно 5,3 млрд. евро направлены на субсидирование
производства энергии из возобновляемых источников [8]. Такие действия
свидетельствуют о соблюдении различных по характеру стратегий, движение в
направлении противоположных целей.
Поэтому мы считаем, что обеспечить рациональное природопользование
возможно, только реализуя комплексный подход к регулированию всех сфер.
Именно потребность обеспечения комплексности эколого-экономического
регулирования предопределяет необходимость понимания воспроизводства
природопользования как объекта исследования и соответственно как объекта
управления.
В условиях высокой конкуренции за ресурсы регионального развития
необходимо опираться на решение двойственной задачи: с одной стороны,
необходимо соблюдать задекларированные принципы устойчивого развития, а
с другой - инвестиционная стратегия должна быть направлена на достижение
устойчивых темпов экономического развития, столь различных в конкретных
регионах.
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Необхідність впровадження нових підходів до управління регіональним і
місцевим розвитком в державі, які б зумовили сталий розвиток в умовах
динамічних змін факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, є
незаперечним фактом, проте практичні реалії наштовхуються на серйозні
перешкоди, зокрема на законодавчому рівні. Понад два десятиліття в Україні
триває процес формування нормативно-правової бази, в тому числі і щодо
управління місцевим розвитком, перегляду форм та механізмів забезпечення
виконання функцій органами місцевого самоврядування, удосконалення
існуючої моделі фінансового забезпечення повноважень органів місцевого
самоврядування в напрямі посилення оптимальності її фіскального та
стимулюючого ефектів і відповідальності як реаліям сьогодення, так і потребам
збалансування інтересів центру та регіонів, усунення диспропорцій фінансової
забезпеченості окремих територій, зниження напруги міжрегіональних
фіскальних відносин [1, с. 4].
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У цьому контексті є своєчасним розроблення та схвалення Коцепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні (розпорядження КМУ від 1.04.2014 р. за № 333-р), адже від часу
прийняття Конституції України та базових нормативно-правових актів з питань
місцевого самоврядування розвиток місцевого самоврядування фактично
здійснювався лише на рівні територіальних громад міст обласного значення,
оскільки переважна більшість територіальних громад через їх надмірну
подрібненість та надзвичайно слабку матеріально-фінансову базу виявилися
неспроможними
виконувати
всі
повноваження
органів
місцевого
самоврядування [2, c. 2].
Метою концепції є визначення напрямів, механізмів і строків формування
ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для
створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян,
надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів
прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах
життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та
територіальних громад. Таким чином, для реалізації Концепції, насамперед
необхідно розробити та прийняти Закон України «Про внесення змін до
Конституції України», а також законопроекти про внесення змін до кодексів
України: Бюджетного, Податкового, Земельного та Водного.
Зупинимось лише на окремих змінах, які необхідно внести в законодавчі
акти уже найближчим часом.
Так, відповідно до статті 97 Бюджетного кодексу України субвенції з
державного бюджету перераховуються відповідно до порядку, затвердженого
Кабінетом Міністрів України. При цьому, окремі затверджені Порядки
перерахування субвенцій передбачають застосування взаємозаліків.
Доцільно заборонити проведення розрахунків шляхом взаємозаліку, а
перераховувати субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
виключно грошовими коштами.
З метою недопущення затримки казначейськими органами проведення
платежів розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів необхідно
запровадити процедуру укладання угод між органами місцевої влади та
казначейської служби в частині залучення коштів відповідних місцевих
бюджетів для потреб єдиного казначейського рахунку на фінансування видатків
державного бюджету чи інших місцевих бюджетів, як це передбачено чинними
нормативно-правовими документами для отримання короткотермінових
позичок місцевими органами влади.
У регіонах пропонується передати в оперативне підпорядкування
фінансових органів відповідні казначейські, контролюючі та фіскальні органи,
дозволити місцевим бюджетам обслуговуватись в державних банківських
установах.
Для наповнення місцевих бюджетів пропонується через внесення
відповідних змін до чинного законодавства, наступне:
- розглянути питання щодо залишення частини надходжень податку на
прибуток підприємств недержавної форми власності (крім податку на прибуток
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підприємств державної та комунальної власності), що сприятиме залученню
іноземних інвестицій, а також розвитку місцевого бізнесу. Тобто, пропонується
новий принцип формування бюджету, за яким з’явиться зацікавленість місцевої
влади у збільшенні надходжень;
- запровадити при наданні спеціальних дозволів на здійснення діяльності
суб'єктам господарювання, які мають відокремлені підрозділи, порядок
реєстрації структурних підрозділів платниками податку на прибуток за місцем
знаходження філії;
- розглянути можливість скасування збору за першу реєстрацію
транспортних засобів та повернення до справляння податку з власників
транспортних засобів.
- здійснювати диференційований підхід щодо плати за ліцензії на право
оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, а саме
встановити щорічну плату за ліцензії на гуртову торгівлю алкогольними
напоями і тютюновими виробами та додаткову плату за кожне місце зберігання
гуртових партій алкогольних напоїв і тютюнових виробів. При цьому плата за
місце зберігання гуртових партій алкогольних напоїв і тютюнових виробів
зараховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого місця
зберігання;
- запровадити механізм пропорційного розподілу податку на доходи
фізичних осіб між бюджетом, на адміністративній території якої проживає
(зареєстрований) працівник, та бюджетом, за місцем реєстрації підприємства
(відокремленого підрозділу), де працює платник;
- скасувати права органів місцевого самоврядування щодо надання пільг
до земельного податку та місцевих податках і зборах, що дасть можливість
додаткового надходження коштів до місцевих бюджетів.
Відповідно до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №
2755-VІ, місцеві ради зобов'язані у визначений період прийняти відповідне
рішення про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, на об'єкти житлової нерухомості з розрахунку на
календарний рік у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати,
установленої на 1 січня звітного року. Ставки податку встановлюються у
відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, визначеної законом на 1
січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м бази оподаткування.
Основними критеріями при затвердженні відсоткової величини ставки
податку вважається за доцільне враховувати форму адміністративнотериторіального устрою та соціально-економічний розвиток населеного пункту,
зокрема його економічні, географічні (в т.ч. відстань до обласного центру) і
демографічні особливості (кількість населення).
За умови дотримання диференційованого підходу при затвердженні
ставок податку від зазначених критеріїв, ураховуючи інтереси територіальної
громади, платників податку та органів місцевого самоврядування, на думку
багатьох фахівців, буде забезпечено соціальну справедливість при
оподаткуванні об'єктів нерухомості та стабільні надходження до місцевих
бюджетів від сплати встановленого податку.
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Вимагають нової редакції Закони України: «Про місцеве самоврядування
в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів», «Про органи самоорганізації
населення». Водночас необхідно враховувати положення Концепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні, внести відповідні зміни до Закону України «Про реформування
містобудівної діяльності», розробити та прийняти законодавчі акти про місцеві
органи виконавчої влади та про порядок вирішення питань адміністративнотериторіального устрою України, нормативно-правові акти про затвердження,
як це передбачено планом заходів реалізації Концепції, методичних
рекомендацій із моделювання територіальних громад для створення
перспективного плану утворення нових територіальних громад та алгоритму із
об’єднання територіальних громад, а також перспективних планів формування
змодельованих територіальних громад в Україні.
Ще одним напрямком здійснення нормативно-правового забезпечення
трансформаційних процесів в управлінні регіональним у т.ч. місцевим
розвитком є внесення змін та доповнень до чинних законів та підзаконних
актів, здебільшого відповідних документів Кабінету Міністрів України, що
регламентують окремі частини суспільних відносин і діють у сфері
регіонального розвитку. Дослідження охоплює лише окремі в системі
нормативно-правових актів.
Важливо зазначити, що система передбачає наявність чіткої структури: по
лінії вертикалі – ієрархічна структура і по лінії горизонталі – розподіл
повноважень за предметом регулювання.
Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, які передбачені Конституцією та
законами України. Отже, у контексті ієрархії підзаконних нормативно-правових
актів зазначене означає, що переважну юридичну силу має акт того органу
державної влади, до компетенції якого належить урегулювання відповідних
правовідносин. Проте, ієрархія нормативно-правових актів Україні законодавчо
не закріплена, що призводить до численних правових колізій у практиці.
Водночас у право-застосовній та судовій практиці діють певні формально
не зафіксовані постулати. Наприклад, норми спеціального закону мають
пріоритетне значення щодо норм загального закону (норми Закону України
«Про іпотеку» - щодо норм Цивільного кодексу України чи Закону України
«Про заставу»). Виходячи з таких позицій, пріоритетним визнають
законодавчий акт, до сфери регулювання якого належить певне питання
(скажімо, норми Цивільного кодексу України як основного акта цивільного
законодавства мають пріоритетне значення щодо тих норм Податкового
кодексу України, які врегульовують питання договірних правовідносин).
Напівлегальний статус таких постулатів і їх вибіркове та неоднозначне
тлумачення і застосування обертається суперечливою юридичною практикою
[3, c. 37].
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У горизонтальному розрізі доцільно виокремити комплексні
(концептуальні) акти, що врегульовують загальні питання, та спеціальні акти,
присвячені конкретним аспектам регіонального розвитку.
До нечисленних базових актів, де визначено загальні засади, принципи та
напрямки економічного розвитку громад, належать, зокрема, Закон України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України», Закон України «Про державні цільові програми», але і вони, як уже
зазначалось, вимагають кардинальних змін і прийняття їх у новій редакції.
Водночас, у масиві законодавства кількісно та змістовно переважають акти з
вузькою (спеціальною) сферою регулювання. Так, відповідно до сфери
регулювання логічно виокремлюються групи актів законодавства з таких
питань: інвестиційна діяльність; розвиток підприємництва; державно-приватне
партнерство; використання комунальної власності; приватизація комунального
майна; співпраця з міжнародними фінансовими інституціями; кредитні
відносини та фондовий ринок; науково-технічна та інноваційна діяльність;
житлово-комунальне господарство; будівництво та інші сфери.
Слід зауважити, що наведений поділ - суто технічний та визначається
лише основною сферою регулювання. Досить часто законодавчий акт, крім
основної сфери регулювання, регламентує також суміжні питання. Так, Закон
України «Про регулювання містобудівної діяльності», крім питань будівництва,
врегульовує деякі питання у сфері земельних відносин, інвестиційної
діяльності, житлово-комунального господарства.
Слід підкреслити, що чимале регуляторне навантаження несуть акти
Кабінету Міністрів України. Конституція та закони України наділяють його
широкими повноваженнями щодо вироблення та впровадження державної
економічної політики. Низку актів уряду ухвалено для виконання норм законів,
зокрема, постанову Кабінету Міністрів України від 29.1 2.2003 № 2067 «Про
затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» видано для
виконання норм Закону України «Про рекламу». Водночас деякі акти не мають
законодавчого підґрунтя. До таких належить постанова Кабінету Міністрів
України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення,
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги».
Разом з тим, багатьом нормативним актам у сфері регіонального та
місцевого розвитку властивий декларативний характер. Зокрема, йдеться про
базові законодавчі акти, що визначають пріоритетні напрямки розвитку та
принципи державної політики у сфері регіонального розвитку. Застосовувати
такі норми на практиці дуже складно, оскільки законодавство не окреслює
відповідних механізмів застосування. Поряд з концептуальними законодавчими
актами діють документи, що врегульовують вузькі сегменти правовідносин, які
лише частково стосуються питань регіонального розвитку.
Так, ст. 18 Закону України «Про інвестиційну діяльність» гарантує
стабільність умов провадження інвестиційної діяльності, дотримання прав і
законних інтересів її суб'єктів. Однак згадана норма має суто декларативний
характер, бо її не підкріплюють регулювання щодо процедури зміни та
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розірвання договорів про оренду (зокрема, в Законі України «Про оренду
державного та комунального майна» та Законі України «Про оренду землі»).
Особливої уваги заслуговують правові норми, згідно з якими можуть
повноцінно діяти механізми фінансування (бюджетні і небюджетні)
регіонального розвитку (йдеться про економічний зміст механізму залучення
ресурсів та його юридичну форму, загальні умови та процедури застосування
механізму, права та обов'язки органів місцевого самоврядування й інших
суб'єктів конкретних правовідносин, гарантії прав та інтересів суб'єктів
правовідносин, підстави та форми взаємної відповідальності). Як засвідчує
практика, брак законодавчих норм навіть щодо одного з вказаних аспектів
об'єктивно перешкоджає застосуванню конкретного механізму. Зазначені
питання можуть бути врегульовані одним законодавчим актом (наприклад,
законодавчі норми щодо збирання місцевих податків і зборів практично
сконцентровано в Податковому кодексі України), однак такі випадки є
винятком. При застосуванні певного механізму зазвичай доводиться спиратись
на норми цілої низки законодавчих актів. Так, у разі оренди земельної ділянки
порядок надання та використання земель комунальної власності в оренду
визначають Земельний кодекс України та Закон України «Про оренду землі».
Натомість Цивільний кодекс України та Господарський кодекс України містять
загальні норми щодо виникнення, виконання, забезпечення, зміни та
припинення дії договірних зобов'язань. Водночас Податковий кодекс України
встановлює порядок адміністрування орендної плати за землю державної та
комунальної власності, а Бюджетний кодекс України - порядок зарахування до
бюджету та дальшого використання надходжень від орендної плати [3, c. 35].
Враховуючи викладене, на нашу думку, дуже важливо проводити
удосконалення
нормативно-правового
забезпечення
трансформаційних
процесів в управлінні місцевим розвитком за усіма напрямами одночасно з
чітким відслідковуванням узгоджуваності встановлених норм у всіх
нормативно-правових актах.
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The study examines extent to which financial sector in East European countries influences on the spillover
effect of foreign direct investment and economic growth. The role of foreign direct investments is mixed and depends
not only on the size but also on the quality of the financial system. The results of the study show that foreign direct
investments have a positive effect on economic growth if the financial sector improve its efficiency mainly via reducing
overhead costs.
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Foreign direct investment (FDI) is considered as a factor stimulating economic
growth. Besides the direct influence by the amount of total investment in the
economy, FDI facilitates growth through spillover effects. The transfer of technology,
introduction of better business practices, improving quality of workforce and
efficiency of management help increasing productivity and economic growth. These
spillover effects occur via imitation (local firms imitate practices of foreign
investors), competition (foreign companies exert competitive pressure that drives
local firms to introduce new technologies and improve efficiency), inter-firm
relations (relationships between foreign and local companies lead to transfer of
technologies and good practices) and training (local companies train their employees
to implement the new technologies) [10, pp.143-144]. Although the theory justifies
the positive effect of FDI, empirical support is mixed [8, pp.196-197]. The
conclusion from various studies is that a positive impact of FDI on economic growth
presents only if certain conditions in the host economy are met.
One of the most important conditions, which defines the role of FDI, is the
development of financial (and in particular banking) system. The well-developed
financial system that efficiently accumulate savings and channeling them into the
most effective investment, is essential for economic growth. As McKinnon notes
development of the financial system encourages “adoption of best-practice
technologies and learning by doing” [12, p.9]. The reason is that advancements in
technology and human resources are risky investments that require significant capital.
If the financial system is not able to provide the capital and internal financial sources
of companies are insufficient, this will hamper economic development.
Development of the financial system is related to the technological level and
the efficiency of the economy, thus it will be important for spillover effects of FDI to
take place. Hermes and Lensink develop a formal theoretical model of interaction
between the financial system, FDI and economic growth [10, pp.145-147]. FDI has a
positive impact because local businesses can “copy” good practices from foreign
companies. The transfer of technology and knowledge reduces the cost of developing
new products and/or improves the efficiency of business processes. However, the
capacity to transfer technology and knowledge depends on the development of the
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financial system, because it provides necessary capital to finance investment of local
companies and selects the most profitable of them. Thus, the effect of FDI depends
on the functioning of the financial system. Growing FDI creates more opportunities
for local companies to invest in “copied” products and technologies, which can bring
them higher returns. If the financial system is well-developed, it provides enough
funding to local firms, so the spillover effects of FDI emerge. The result is more
investments and income for local companies and higher economic growth. However,
if the financial system is not effective and does not provide the necessary capital to
local companies, they will not be able to take advantage of the opportunities that
technology transfer and knowledge provide. Thus, FDI will not have the expected
positive results.
The vital importance of financial sector is argued alternatively in the model of
Alfaro et al. [1, pp.6-10]. According to the model domestic economic agents choose
to work for foreign investors or become entrepreneurs, establishing and running their
own business. The availability of FDI creates spillover effect which is opportunity for
additional income. To seize the opportunity local agents might become entrepreneurs,
using the transfer of technology and knowledge. Whether this will happen depends on
the financial system. More efficient financial sector provides low-cost financing for
local entrepreneurs, because it reduces the spread between interest rates on loans and
borrowings of financial institutions. So if costs of funding new entrepreneurs is low
enough, economic agents will prefer to become entrepreneurs and thus realize the
positive effects of FDI. If the financial sector is not well developed, costs of
financing for entrepreneurs investing in the spillover effects of FDI will be very high.
Thus, entrepreneurial activity and investment will be less, and the economic agents
will prefer to work for foreign investors. The result is that an increase in FDI will not
create an additional product and growth in the economy.
The general conclusion of two models is that the positive impact of FDI on
economic growth occurs only if the financial sector is well developed. Otherwise FDI
will not have the expected positive spillover effects. The overall result may be even
negative as FDI could cause down trend in local economy. If the financial sector is
underdeveloped, the negative effects of FDI prevail – investments of local companies
is “crowded out” from foreign investors, borrowing from local financial markets;
local companies lose markets and their most productive employees, attracted from
foreign companies; local companies become less competitive due to government
incentives for foreign investors.
The important role of financial development on the effect of FDI is confirmed
by numerous empirical studies. Hermes and Lensink find a joint positive impact of
FDI and the development of financial system (represented by the ratio between the
credit to private sector to GDP) on economic growth [10, pp.142-163]. Alfaro et al.
come to the same conclusion, using several measures of financial development –
liquid liabilities, bank assets, private sector credit, bank credit, stock market value
traded and market capitalization as a percentage of GDP. Their evidence support the
concept that well-functioning financial system provides efficient capital allocation,
thus fosters economic growth [2, pp.89-112]. In a later study [3, pp.111-135] they
find that the accumulation of physical and human capital does not seem to be the
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main channel through which countries benefit from FDI. Instead, they find that only
countries with well-developed financial markets gain significantly from FDI via
improvements in total factor productivity. Ang studies Thailand‘s economy and
shows that although FDI has no direct positive effect on growth, it has an indirect
effect in stimulating economic development in Thailand through financial sector
development [4, pp.316-323]. In another study Ang finds that in Malaysia the extent
and efficiency of the financial system of the host country is a crucial pre-requisite in
order to realize the positive effects of FDI. A more developed financial system
facilitates the transfer of new technology associated with FDI into the host country
[5, pp.1595-1601]. Azman-Saini et al. adopt a regression model based on the concept
of threshold effects to capture rich dynamics in the relationship between FDI, output
growth, and financial markets. They find that the positive effect of FDI on growth
appears only after financial markets development exceeds a threshold level [7,
pp.211-213]. Choong shows that when FDI is interacted with the financial
development indicators, the interaction terms are generally positive and significant,
shedding light on the importance of financial sector development in benefiting from
FDI. This relationship is valid for all countries, regardless of the stages of economic
development [9, pp.819-834].
Aforementioned studies treat financial development from a quantitative
perspective, assuming that the larger size of the financial sector means better
performance. Mohd Nor et al. note that a large size financial system does not always
mean high quality. They incorporate the efficiency dimension in examining the role
of financial development in the FDI-growth nexus. As a measure of financial sector
performance they use bank overhead cost to total assets and bank net interest margin.
Results for developed countries suggest that the joint impact of FDI and quality of
banking development contributes positively to economic growth. On the contrary, the
results for emerging countries show that the quality of banking development plays no
role in influencing the impact of FDI on economic growth. Nevertheless, for
emerging countries, the quality of banking development, on its own, is shown to
promote economic growth. The results imply that the quality of banking development
in emerging countries has yet to reach a level that allows it to influence the growth
effects of FDI significantly [13, pp.287-303].
This report extends the analysis of the role of financial sector quality, exploring
it jointly with size. It supplements the results of previous studies, in which qualitative
and quantitative aspects are examined separately. The report applies the approach of
Mankiw et al. for the study of economic growth, which relates current and initial
income per employee [11, pp.421-424]. Based on it, following econometric models
are estimated:
ln y it   ln y it 1  1 ln FDI it   2 ln FINSIZE it   3 ln FDI  ln FINSIZE it  X it   d t   i   it (1)

ln y it   ln y it 1  1 ln FDI it   2 FINQit   3 ln FDI  ln FINQ it  X it   d t   i   it (2)
ln yit   ln yit 1  1 ln FDI it   2 ln FINSIZEit   3 ln FDI  ln FINSIZE it
  4 FINQit   5 ln FDI  ln FINQ it  X it   d t   i   it
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(3)

These three models examine economic growth relating in a dynamic setup the
current GDP per capita (yit) as a dependent variable to the GDP per capita for the
previous period (yit-1). Foreign direct investment is examined by variable FDI (the
ratio of foreign direct investment net inflow to GDP). Financial sector development is
explored in two dimensions. The first is the size of the financial system measured by
variable FINSIZE, representing domestic credit to private sector as percentage of
GDP. Joint impact of FDI and the size of the financial system is examined by the
interaction term FDIxFINSIZE. The role of the size of financial sector is analyzed in
model (1). The second dimension of financial development, analyzed in model (2), is
the quality of the financial system presented by FINQ. “Quality” means efficiency of
the financial sector in transferring funds from savers to investors in the economy. In
view of the availability of data Mohd Nor et al., in view of the available data,
summarizing existing studies suggest that FINQ can be estimated by variables
OVERHEAD and NIM [13, pp.291-293]. OVERHEAD measures efficiency by ratio
of bank overhead costs to total assets. According to Mohd Nor et al. increases in a
bank's overhead costs to total assets indicate decreases in a bank's intermediation
efficiency implying that banks are not competent both in sourcing for cost-effective
funding and in managing their loan portfolios. As a result, capital flows are not
directed to their most productive use and this in turn diminishes a country's ability to
absorb the positive growth effects of FDI. Hence, the negative influence of
OVERHEAD on GDP and growth should be expected. The same is the expected
effect of NIM – bank net interest margin. Mohd Nor et al. argue that a high net
interest margin suggests that large differences exist between lending and deposit rates
and thus implying the presence of high informational asymmetry. This in turn
suggests that banks may not be performing their functions efficiently in reducing
market frictions. Thus, flows of capitals are not directed to the highest value use
which consequently impedes economic growth and positive spillover effects of FDI.
The joint impact of FDI and the quality of financial system is examined by the
interaction term FDIxFINQ.
To take account of the other important factors affecting economic growth a
vector of control variables X is used. The vector includes: INV – invetments in fixed
assets measured by gross fixed capital formation (% of GDP); GOVEX – general
government total expenditure (% of GDP); FTRADE – foreign trade (import and
export) (% of GDP), as a measure for the openness of economy; INFL – inflation
measured by GDP deflator in annual percentage; POPGR (population growth in
annual percentage) and SCHOOL (average years of secondary schooling) as a
measure for human capital.  i is the individual effect of a country i; dt е time effect
for year t, represented by a year dummy;  it is an error term. In the regressions all
variables (except POPGR due to the negative values) are taken with their natural
logarithms.
The parameters of the dynamic panel models are estimated with Arellano–
Bond GMM difference method [6, pp.277-297]. Independent variables are assumed
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predetermined and not strictly exogenous. The strictly exogenous are only time
effects in year dummies.
The empirical analysis uses data for 17 East European countries (Albania,
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Moldova,
Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey, and Ukraine) and
applies to the period 1999 – 2011. The sources for dataset are World Bank’s World
Development Indicators (WDI) Database, Financial Development and Financial
Structure Dataset, IMF’s World Economic Outlook Database and Barro-Lee Dataset.
Table 1. FDI and Growth: The role of size and quality of financial sector
Model (1)
ln yt-1
ln FDI

(1)
0.773***
(0.0756)
-0.000491
(0.00842)

Model (2), FINQ Model (2), FINQ Model (3), FINQ Model (3), FINQ
= OVERHEAD
= NIM
= OVERHEAD
= NIM
(2)
(3)
(4)
(5)
0.753***
0.768***
0.754***
0.762***
(0.0557)
(0.0664)
(0.0638)
(0.0622)
-0.0404*
(0.0229)

-0.0345
(0.0270)

-0.0476**
(0.0215)

-0.0547
(0.0318)

ln FINSIZE

0.00674
(0.0266)

-0.0197
(0.0246)

-0.0191
(0.0275)

ln FDI x ln FINSIZE

0.00250
(0.00700)

-0.00582
(0.00633)

-0.00620
(0.00702)

ln OVERHEAD

-0.0479
(0.0312)

-0.0443*
(0.0234)

ln FDI x ln OVERHEAD

-0.0118
(0.00737)

-0.0122*
(0.00621)

ln NIM

-0.0354
(0.0335)

-0.0475
(0.0282)

ln FDI x ln NIM

-0.0103
(0.00897)

-0.0140
(0.00871)

ln INV

0.0919***
(0.0311)

0.0989***
(0.0275)

0.100***
(0.0305)

0.0935***
(0.0252)

0.101***
(0.0247)

ln GOVEX

-0.0963
(0.0591)

-0.0710
(0.0653)

-0.0852
(0.0655)

-0.0748
(0.0556)

-0.0837
(0.0586)

ln FTRADE

0.0750**
(0.0339)

0.0707
(0.0425)

0.0746*
(0.0424)

0.0552*
(0.0313)

0.0719**
(0.0285)

ln INFL

0.00422
(0.00385)

0.00420
(0.00443)

0.00382
(0.00447)

0.00640*
(0.00346)

0.00501
(0.00393)

POPGR

-1.158
(0.798)

-0.863
(0.646)

-0.888
(0.798)

-0.527
(0.663)

-0.545
(0.624)

ln SCHOOL

-0.114
(0.1590)

-0.0578
(0.0706)

-0.0960
(0.0686)

-0.0571
(0.0607)

-0.0854
(0.0582)

Observations
156
157
157
156
156
F-statistics
230.01***
99.07***
96.10***
162.07***
229.08***
Robust standard errors in parentheses. ***, **, and * indicate significance at 1%, 5%, and 10% level respectively.

Table 1 presents the estimation results. All models show a negative impact of
FDI on economic growth, and in models (2) and (3), in which financial sector
efficiency is represented by overhead costs, the negative impact is significant. This
result is similar to findings of previous studies and it is an evidence that the isolated
impact (without considering the role of financial development) of FDI in Eastern
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Europe is negative. The size of the financial system (variable FINSIZE) has mixed
and statistically insignificant influence. In model (1), which takes into account only
size but not the quality of the financial sector, the signs of SIZE and its interaction
term with FDI are close to zero and insignificant. When financial sector efficiency is
included (both variants of model (3)) the influence of size becomes negative, but
again it is very close to zero. The conclusion is that in the examined countries the
growth of the financial system per se does not lead to economic growth, including
through facilitating spillover effects of FDI.
On the other hand, the quality of financial development may be important. If it
is measured by the net interest margin (NIM), estimated coefficients are negative
(columns (3) and (5) of Table 1), which means that if the banking systems have
higher interest margins, the impact on growth is negative. Unfortunately, these
coefficients are insignificant, which does not allows more definitive conclusions.
However, the results show a significant effect of overhead costs (OVERHEAD). In
model (2) (column (2) of Table 1), in which influence of overhead costs is examined
in isolation from the size of the financial sector, the significance of the coefficients of
OVERHEAD is absent. However, if you include SIZE, as in model (3) (column (4) of
Table 1), these costs become important factor for growth. It should be noted that the
coefficient of interaction term FDIxOVERHEAD is negative and significant. This
confirms the hypothesis that in countries with lower efficiency of the financial system
where the level of overhead costs is higher, FDI does not develop its positive effects.
Therefore, the combined effect of FDI and efficiency of the financial system is
negative. The greater significance of overhead costs compared to net interest margin
is expected, because in modern banking indirect costs prevail over interests and other
direct costs.
In general, results have confirmed the importance of financial system as a
necessary condition for the positive effects of FDI in Eastern Europe. However, the
growth of the financial sector per se is not enough. In order to bring a positive impact
of FDI on economic growth, financial development should be accompanied with
higher efficiency, which involves a reduction in overhead costs of banks.
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Сучасний етап розвитку економіки України висуває нові вимоги до
економічної політики держави, які полягають у необхідності зміщення
акцентів з експортної орієнтації економіки на активізацію та стимулювання
розвитку внутрішнього ринку. Грошово-кредитна політика Національного
банку України, як складова частина економічної політики країни, має
забезпечити відповідне монетарне підґрунтя для стабільного соціальноекономічного розвитку — цінову стабільність та низьку інфляцію у
довгостроковому періоді.
Однією з передумов успішності виконання цього завдання є
удосконалення та підвищення дієвості механізму монетарної трансмісії,
який забезпечує взаємозв’язок між монетарним і реальним секторами
економіки і являє собою механізм передачі імпульсів інструментів грошовокредитної політики центрального банку на економічні змінні.
Фундаментальні
теоретичні
основи
дослідження
монетарного
регулювання економіки закладені у працях Дж. Кейнса, Дж. Гікса, А. Гансена,
Р. Гаррода, Ф. Модільяні, Дж. Міда, Л. Метцлера, М. Фрідмена, Я. Тінбергена,
Р. Лукаса, Е. Прескотта, Р. Барро. Серед сучасних економістів питання
монетарного регулювання та проблем здійснення грошової політики займає
значне місце у працях Д. Апл’ярда, І. Барренса, О. Бланшара, М. Бордо,
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А. Бліндера, М. Вудфорда, Дж. Галі, М. Гудфренда, Р. Кейвза, Р. Кінга,
Р. Кларіда, Д. Коландера, Б. Маккаллума, Г. Манківа, М. Обстфельда,
М. Паркіна, К. Рогоффа, Д. Ромера, Л. Свенсона, Дж. Френкеля, А. Шварц.
Різні аспекти монетарного регулювання та грошової політики у період
трансформації у постсоціалістичних країнах висвітлено у працях зарубіжних
вчених — Л. Бальцеровича, Ч. Виплоша, Є. Гайдара, А. Гелба, М. Гроницького,
М. Дамбровські, М. Де Мело, С. Денізера, С. Дробишевського, Г. Калво,
Г. Колодко, Я. Корнаї, А. Ослунда, Дж. Сакса, С. Фішера, Я. Цвейнара.
У вітчизняній науковій літературі досить ґрунтовно вивчаються проблеми
монетарного регулювання, роль монетарних інструментів та доцільність
використання певних монетарних режимів в забезпеченні економічного
зростання. Вагомий внесок у дослідження грошово-кредитних відносин
зробили О. Барановський, О.Береславська, І. Радіонова, А. Гальчинський, А.
Гриценко, В. Геєць, О. Дзюблюк, Б. Кваснюк, В. Козюк, Т. Ковальчук,
М. Крупка, В. Лагутін, В. Лисицький, І. Лукінов, І.Лютий, В.Міщенко,
І. Михасюк, О. Мельник, О. Петрик, М. Савлук, А. Чухно, П. Юхименко,
П.Леоненко, Ю.Пахомов, В.Плотніков, В.Новицький та інші.
Однак, незважаючи на досягнення вказаних вище вчених, питання
ефективного механізму монетарного регулювання в Україні, визначення
основних режимів та цілей грошово-кредитної політики, приведення їх у
відповідність з вимогами, що висуваються світовою фінансовою глобалізацією
та просуванням України до інтеграції в Європейський Союз, потребують більш
детального та системного вивчення.
Мета статті полягає у дослідженні теоретичних засад трансмісійного
механізму як методологічної основи для підвищення ефективності монетарного
регулювання економіки.
Структура взаємозв’язків ключових параметрів грошово-кредитного
ринку і реального сектору, що одержала назву «трансмісійний механізм
грошово-кредитної політики», є широко розповсюдженим предметом сучасних
теоретичних й емпіричних досліджень.
Вперше концепція трансмісійного механізму була сформульована Дж. М.
Кейнсом. Трансмісійним, або передавальним, механізмом Дж. М. Кейнс назвав
систему змінних, через яку пропозиція грошей впливає на економічну
активність [2, с. 205].
Концепція вченого про трансмісійний механізм випливає з базового
кейнсіанського рівняння сукупного попиту, складовою якого є інвестиційні
видатки, що залежать від процентної ставки. На підставі цього рівняння
кейнсіанці, обґрунтовуючи монетарний передавальний механізм усього одним
каналом відсоткової ставки, намагаються пояснити, як пропозиція грошей
впливає на відповідний компонент сукупного попиту і в підсумку — на
реальний обсяг виробництва [11].
Аналізуючи концепцію передавального механізму кейнсіанської теорії,
варто зазначити, що вона не вирішує проблем без інфляційного зростання
валового продукту, забезпечення повної зайнятості без стимулювання при
цьому інфляційних процесів, а також не знаходить ефективних методів
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боротьби з інфляцією, при цьому не поступаючись виробничим спадом та
зростанням безробіття.
У 70-ті роки XX ст. економіка низки країн зіткнулися з проблемою
зростання інфляції пропозиції, яка була результатом істотного стрибка цін на
енергоресурси на світовому ринку. Проблемна економічна ситуація, яка
склалася у країнах з ринковою економікою, зростання темпів інфляції, розвиток
валютних диспропорцій змусили провідних економістів переглянути основні
методи
монетарного
регулювання.
Невдалі
спроби
традиційного
регулювального впливу на економіку зумовили відродження неокласичної
школи, доктрини якої обґрунтовували погляди на ринкову економіку
здебільшого як на саморегульовану систему, визначаючи цим самим
необхідність зведення до мінімуму державного втручання в економічні
процеси. Рекомендації монетаризму щодо підтримання стабільних темпів
зростання грошової маси незалежно від кон’юнктури і циклічних коливань
визначають також відмінний від кейнсіанської концепції передавальний
механізм грошово-кредитного регулювання, що свідчить про прямий зв’язок
між пропозицією грошей та номінальним ВВП. Взаємозв’язок між реальною та
грошовою економіками монетаристи пояснюють через трансмісію грошових
імпульсів від грошової маси через зміну вартості грошей внаслідок змін
сукупного попиту на зростання рівня цін.
Аналізуючи концепцію монетаристського передавального механізму,
варто зазначити, що вона не передбачає вивчення складної структури
взаємозв’язків у господарському механізмі, як це пояснює кейнсіанська теорія,
а зосереджуються лише на сфері обігу, стверджуючи при цьому, що спектр
впливу монетарного регулювання на економічні процеси є досить широким і це
унеможливлює чітке відображення всіх наявних каналів передачі грошових
імпульсів з прямими та зворотними діями в одній моделі трансмісійного
механізму [11].
Треба зауважити, що заходи грошово-кредитного регулювання у
розглянутих кейнсіанських та монетаристських теоріях спрямовані на
досягнення одних і тих же цілей, проте різними методами. Якщо кейнсіанці на
перший план висувають стабільність економічного зростання, навіть ціною
помірної інфляції, то монетаристи вважають за необхідне шляхом послідовної,
передбачуваної політики помірного приросту грошової маси підтримувати
стабільність цін, що на довготермінових часових інтервалах також сприяє
забезпеченню високої зайнятості та економічному зростанню.
Монетаристи визнають пропозицію грошей єдиним чинником впливу на
сукупний попит, а всі інші (немонетарні) чинники — похідними від пропозиції
грошей, обмежуючи їх вплив на сукупний попит сферою впливу зміни
пропозиції грошей.
Кейнсіанці розглядають пропозицію грошей як один із багатьох чинників,
що впливають на сукупний попит (фіскально-бюджетні чинники, зміна вартості
цінних паперів і майна, очікування суб’єктів економіки та ін.).
Критика і спроби удосконалити як кейнсіанство, так і монетаризм,
призвели до формування єдиного кейнсіансько-неокласичного синтезу, на
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якому, власне, і базується сучасна монетарна практика. Він став компромісом
двох цих течій, враховуючи те, що в чистому вигляді ні кейнсіанські, ні
монетаристські підходи не здатні вирішити проблеми нестабільності
економічного розвитку в умовах перманентних економічних криз.
Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез базується на положеннях
про те, що кількість грошей в обігу активно впливає на економіку на коротких
інтервалах і на рівень цін у довготермінових періодах; помірна інфляція
визнається позитивним фактором тому, що центральні банки здатні за цих умов
регулювати пропозицію грошей адекватно до темпів інфляції для економічного
зростання; центральний банк має володіти високим ступенем незалежності; у
досягненні довгострокових і короткострокових цілей монетарної політики має
використовуватись гнучка взаємодія усіх інструментів.
Згідно з положеннями кейнсіансько- неокласичного синтезу, для
проведення успішної монетарної політики необхідно використовувати політику
відсоткової ставки, операції на відкритому ринку, політику зміни норми
резервування [1].
Сучасне трактування економічного змісту механізму трансмісії суттєво
різниться від класичного кейнсіанського визначення.
За визначенням Європейського центрального банку, трансмісійний
механізм — процес, за допомогою якого зміни параметрів інструментів
грошово-кредитної політики зумовлюють бажані зміни рівня інфляції та ВВП
[3]. Савлук М.І. розглядає передавальний механізм як процес причиннонаслідкових зв'язків між економічними змінними, які забезпечують вплив зміни
пропозиції грошей на ділову активність та економічну рівновагу [4, с. 302].
За найбільш поширеним визначенням монетарну трансмісію розуміють як
процес послідовної передачі імпульсів монетарної політики центрального банку
на макроекономічні змінні [5,6,7]. Із позиції структурної побудови монетарний
передавальний
механізм
є
сукупністю
каналів,
тобто
ланцюгів
макроекономічних змінних, за якими передається вплив змін у грошовокредитній політиці, забезпечується поєднання і взаємодія грошової пропозиції
та попиту на гроші, вплив на ціни та фінансові активи, в які вкладаються
заощадження, динаміку портфелів цінних паперів комерційних банків, їх
ліквідність, зміну очікувань учасників фінансових ринків. Однією з важливих
функцій трансмісійного механізму, врешті-решт, є забезпечення стабільності
грошей, тобто низьких темпів інфляції [7, с. 79].
Цю своєрідну ланцюгову реакцію трансмісійного процесу розглядають як
етапи передачі монетарних імпульсів. Утім у вчених, які вивчали механізм
монетарної трансмісії не сформувалось єдиної думки стосовно її етапів.
Зокрема, деякі дослідники процес монетарної трансмісії поділяють на дві стадії.
На початковій стадії зміни в грошовій базі позначаються на змінах рівня
загальної ліквідності банків, процентних ставок, валютного курсу, цін на
фінансові активи та умови кредитування. У подальшому зміни, що відбулися у
фінансовій кон’юнктурі, зумовлюють зміни у витратах фірм і домогосподарств,
що, у свою чергу, впливає на реальну економічну активність суб’єктів
господарювання [5].
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Російські вчені визначають три фази розвитку, які проходять імпульси
змін, що передаються економіці грошово-кредитною політикою. На першій фазі
інструменти центрального банку впливають на ринкові процентні ставки і
валютний курс. На другій — відбувається корекція цін на фінансові активи, яка
впливає на витрати домогосподарств і фірм. На цьому етапі зміни, що
відбулися в реальному секторі економіки, повертаються до фінансової системи
через зміни в структурі балансів позичальників, відбувається повторне
коригування ринкових процентних ставок. Протягом третьої фази
спостерігається макроекономічна адаптація показників темпів економічного
зростання, безробіття, інфляції і заробітної плати [8;9].
Економісти Європейського центрального банку виділяють три етапи
розвитку, які проходить імпульс змін, переданих економіці грошово-кредитною
політикою. На першій фазі інструмент центрального банку впливає на ринкові
відсоткові ставки і валютний курс. У другій фазі відбувається корекція цін на
фінансові активи, що позначається на витратах домогосподарств і фірм. Зміни,
які відбулися в реальному секторі, повертаються до фінансової системи через
зміни в структурі балансу позичальників. Починається другий раунд корекції
ринкових відсоткових ставок. Нарешті, протягом третьої фази відбувається
макроекономічна адаптація: зміна темпів економічного росту й безробіття, що
спричинює перерахування цін і заробітної плати. Національне господарство
переходить до нової економічної рівноваги [8;9].
Унковська Т.Є. процес монетарної трансмісії представляє як послідовну
передачу грошових імпульсів: від стартової точки (операцій центрального
банку) через короткостроковий міжбанківський ринок, потім — через весь
ланцюг взаємодіючих сегментів фінансового ринку до результуючих змін у
реальному секторі економіки. Цю ланцюгову реакцію трансмісійного процесу
вона розглядає як п'ятиетапну передачу грошових імпульсів:
 етап 1: від безпосередніх дій центрального банку в сфері рефінансування
комерційних банків і операцій на відкритому ринку до зміни ставок на
сегменті надкороткострокових міжбанквських операцій (overnight);
 етап 2: від зміни надкороткострокових ставок до зміни всієї структури
короткострокових процентних ставок, а також валютного курсу;
 етап 3: від зміни короткострокових процентних ставок і валютного курсу
до зміни всієї структури процентних ставок в економіці;
 етап 4: від зміни всієї структури ставок до зміни сукупного попиту в
економіці;
 етап 5: від зміни сукупного попиту до зміни в темпах інфляції та
економічного зростання.
Кожний зазначений вище етап — це процес пристосування ринкових сил
попиту і пропозиції на відповідному сегменті до нових умов, що виникають
через зовнішні шоки [10].
Неоднозначність у розумінні дослідниками етапів дії механізму
монетарної трансмісії зумовлена його складністю. Наявність таких феноменів,
як часові лаги та зворотні зв’язки між діями монетарної влади і реакцією
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економіки, а також невизначеність та очікування суб’єктів економіки, які
впливають на реакцію економічної системи, ускладнюють виділення й
відстеження етапності механізму монетарної трансмісії. Загальноприйнятою є
думка про те, що сферами дії механізму є фінансовий і реальний сектори
економіки.
Дія механізму монетарної трансмісії у фінансовому секторі економіки
полягає в сукупному впливі інструментів монетарної політики на ринкові
процентні ставки (на міжбанківському ринку, за кредитами й депозитами, на
ринку цінних паперів), і валютний курс, що позначається на обсягах депозитів і
кредитів. У реальному секторі економіки зміни на фінансовому ринку
позначаються на витратах підприємств і домогосподарств та на сукупному
попиті, відбувається коригування темпів економічного зростання, інфляції та
інших макроекономічних змінних.
У цілому, під економічним поняттям «монетарний трансмісійний
механізм» розуміються відносини з приводу ефекту передачі змін у
використанні інструментарію грошово-кредитної політики центрального банку
на фінансову кон’юнктуру (монетарна сфера економіки) і в подальшому — на
макроекономічні змінні, які відображають стан розвитку реального сектору
економіки через складну сукупність каналів та зв’язків прямої й зворотної дії.
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В сучасних умовах розвитку національної економіки функціонування
системи державного соціального страхування втілює одну з найважливіших
функцій держави – соціальну, одночасно забезпечуючи економічне підґрунтя
для соціального захисту своїх громадян. Очевидним є також той факт, що
виклики, які отримує Україна від світової спільноти на шляху євроінтеграції
вимагають мати ефективну систему соціального захисту населення
центральним вектором, якої є державне соціальне страхування.
Разом з тим нинішній стан здійснення державного соціального
страхування має багато недоліків, зокрема по відношенню до його учасників
зайнятих в окремих галузях національної економіки та проживаючих на різних
територіях. В першу чергу, проблема максимального охоплення соціальним
захистом населення на страхових принципах особливо гострою в галузі
сільського господарства. Так, значна частина жителів сільських територій по
різних причинах перебувають поза системою обов’язкового державного
соціального страхування, а отже не в праві розраховувати на більшість,
передбачених його окремими видами, страхових виплат, а ті з них, які все ж
здійснюються (пенсії) мають мізерні розміри. Пошук шляхів вирішення
окресленої проблеми обумовлює актуальність і необхідність в проведення
даного дослідження.
Стан та наявну проблематику здійснення державного соціального
страхування, як основи соціального захисту населення, зокрема його сільської
частини, перебувають в колі наукових інтересів цілого ряду вчених, насамперед
Бабич Л., Баранник Л., Лібанова Е., Максимчук Є., Мальований М., Мних М.,
Скрипіна К., Плиса В., Рудик В., Тулуш Л. та ін. Їхні дослідження охоплюють
наявну проблематику в даній сфері починаючи з ретроспективи розвитку в
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Україні соціального страхування і завершуючи особливостями реалізації в
сільському господарстві, запровадженого починаючи з 2011 р. Єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. В той же час
недостатнім є науковий доробок стосовно вирішення проблеми забезпечення
максимально повного та якісного охоплення соціальним страхуванням жителів
сільських територій.
Створена на початку 90-х років ХХ ст. система державного соціального
страхування мала і до цих пір характеризується цілою низкою проблем
організаційного, законодавчого та методичного характеру. Саме тому майже
двадцять років формувалась ідея реформування наявних, в значній мірі
успадкованих ще з «радянського минулого» механізмів реалізації передбачених
видів державного соціального страхування та відносин між її суб’єктами.
Вираженням цього тривалого і складного процесу стала розробка ряду
законопроектів, обговорення кожного з яких характеризувалося суттєвими
протиріччями між зацікавленими сторонами. Нарешті в 2010 р. було
законодавчо затверджено, а починаючи з 1 січня впроваджено консолідований
страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового
державного соціального страхування. Фактично, він отримавши назву – єдиний
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування мав значно
спростити для страхувальників та застрахованих осіб механізм нарахування і
сплати страхових внесків, тобто зменшити навантаження пов’язане з
адміністрування справляння страхових внесків такого типу.
Безумовно даний факт, а також пов’язані з цим: скорочення затрат праці
посадових осіб страхувальника-роботодавця в частині нарахування страхових
внесків та формування звітності, концентрація функції по веденню реєстру
страхувальників і застрахованих осіб, збирання страхових внесків та їх
подальший адресний перерозподіл в одній установі – Пенсійному фонді,
скорочення перевірок платників внесків тощо є позитивним відображенням
здійснюваних реформ. При цьому, здійснювані зміни мають й ряд негативних
характеристик. Так, не вдалося вирішити проблему дефіциту бюджетів окремих
фондів соціального страхування, залишилась не усунутою проблеми
дублювання їхніх (фондів) функцій, не відбулося давно очікуваних змін в
методиці нарахування соціальних виплат, які мали б призвести до зростання їх
розмірів. Такі факти дають підстави говорити про незавершеність процесу
реформування фінансових механізмів здійснення загальнообов’язкового
державного соціального страхування в Україні.
Іншою проблемою в сфері соціального захисту населення через систему
загальнообов’язкового державного страхування, як зазначає Лич В.М. є
проблема зменшення чисельності її суб’єктів, перш за все, застрахованих осіб з
числа тих, які проживають на сільських територіях [1]. Як свідчать офіційні
дані станом на початок 2013 року з загальної чисельності сільського населення
України – 14125,6 тис. осіб, економічно активним працездатного віку є менше
половини – 6125,1 тис. осіб (43,3 %), а офіційно працевлаштованими, взагалі –
5617,2 тис. осіб, або 39,8 % [6]. Одночасно, слід зазначити, що велика частина
сьогоднішніх пенсіонерів перебуваючи в працездатному віці не працювали
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тобто, як і нині непрацюючі не сплачували страхових внесків до системи
загальнообов’язкового державного соціального страхування не маючи, при
цьому, можливості отримувати соціальні виплати, а отримувана ними зараз
пенсія є на найнижчому рівні. Причин такої ситуації не селі можна віднайти
багато, починаючи від стрімкого інтегрування виробничих процесів в
сільському господарстві наслідком якого є їх комплексна механізація та
автоматизація, що прямо впливає на вивільнення робочих місць і завершуючи
бажанням селян розвивати особисте селянське господарство від якого
отримувати доходи, ведення якого фактично не вимагає сплати жодних
страхових платежів соціального призначення в обов’язковому порядку.
Низька ефективність соціального захисту жителів сільських територій у
формі соціального забезпечення через часті бюджетні дефіцити, як на
державному, так і місцевому рівнях, як вважає Лупенко Ю.О., зайвий раз
доводить
перспективність
розширення
масштабів
функціонування
добровільного напряму систем державного соціального страхування [2].
Погоджуючись з даним твердженням вважаємо, що саме в добровільній
формі, без жодного примушування, слід розширювати коло застрахованих осіб.
Тобто, на наш погляд, головною проблемою, яку слід першочергово вирішити,
є проблема належної аргументації доцільності і необхідності для сільських
жителів, що не сплачують страхові внески в обов’язковому порядку долучитися
до когорти платників і також стабільно здійснювати відповідні платежі, а
точніше Єдиного соціального внеску до системи державного соціального
страхування. Звичайно зробити це просто, оскільки факт значного зубожіння
сільського населення і високого рівня недовіри до різного роду нововведень
завжди бути чинити негативний вплив. Однак, вважаємо, що розробка
максимально простого і прозорого механізму нарахування економічно
обґрунтованих страхових внесків та обчислення передбачуваних страхових
виплат, рівень яких буде не меншим нині наявний має перспективи бути
позитивно сприйнятою сільськими жителями і, однозначно, збільшить
чисельність осіб залучених до системи державного соціального страхування.
Даний фактор є не єдиним в переліку тих, що обґрунтовують перспективність
зазначених змін (рис. 1).
Узагальнені на рисунку позитивні характеристики пропонованого
розширення числа учасників системи державного соціального страхування
звичайно можна доповнювати зважаючи на соціальні та економічні особливості
тієї чи іншої сільської території.
На сьогоднішній день наявні ряд наукових розробок, в яких
обґрунтовуються методичні підходи до справляння Єдиного соціального внеску
за аналогією нарахування земельного податку.
Наша позиція ґрунтується на тому, що методику обчислення страхового
внеску до системи державного соціального страхування слід розробляти
базуючись на універсальних, незалежних від територіального, економічного та
інших факторів показниках, при цьому зберігаючи необхідний паритет з нині
діючими законодавчими напрацюваннями в даній сфері. Таким показником,
вважаємо має стати «мінімальна заробітна плата», що являє собою законодавчо
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встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче
якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, а також
погодинну норму праці (обсяг робіт) [4].
Добровільна участь в системі державного
соціального страхування
доцільна для сільських жителів зважаючи на:

Неможливість
отримання соціальних виплат для непрацюючих
Забезпечення
державних гарантій здійснення соціальних
виплат

Порівняно
низькі розміри отримуваних виплат
(пенсії)

Створення економічного
обґрунтованого, простого і «прозорого» механізму розрахунків між учасниками системи

Відсутність потреби формувати і подавати будьяку звітність для нарахування внесків чи розрахунку одержуваних виплат

Можливість отримувати фінансову підтримку на період непрацездатності або під час
пошуку роботи

Розширення можливостей доступу до:
- якісної медицини,
- належного сприяння працевлаштуванню,
- безпечних умов праці,
- належного пенсійного забезпечення

Рис. 1. Перелік аргументів на користь залучення до системи соціального
страхування сільських жителів в добровільній формі
Так, в сільських домогосподарствах традиційно не нараховують заробітну
плату, однак дохід який отримують їх члени є фактично винагородою за той
комплекс трудових зусиль, які вони прикладають для отримання позитивного
кінцевого результату діяльності і тому його можна ототожнювати із
«класичною» заробітною платою. При цьому важливо зазначити, що саме
прив’язка до рівня мінімальної заробітної плати забезпечить єдиний підхід до
всіх потенційних платників незалежно від спеціалізації домогосподарства та
міри участі кожного його члена у досягненні результатів діяльності.
Одночасно, не слід відкидати можливість використання (за бажанням
платника) за базу обчислення такого внеску середньої заробітної плати в галузі
або іншої величини в межах до граничного розміру бази для обчислення
страхових внесків в обов’язковому порядку.
Іншим невід’ємним фактором в розробці механізму справляння Єдиного
соціального внеску для сільських жителів, які не сплачують його в
обов’язковому порядку є обґрунтування ставок та методики нарахування і
сплати, а також порядку використання акумульованих в бюджетах соціальних
фондів коштів. Сукупно названі елементи формують організаційноекономічний механізм справляння досліджуваного страхового платежу, однак
при цьому, наповнюються іншими характеристиками (рис. 2).
Наведена схема справляння пропонованого Єдиного соціального внеску
для жителів сільських територій, що позбавлені можливості його сплати в
обов’язковому порядку загалом базується на загальноприйнятих підходах в
даній сфері.
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Механізм втілення запропонованого внеску, на наше переконання має
бути максимально простим і зрозумілим, в першу чергу платникам. Передусім,
кожен громадяни, і в першу чергу жителі сільської місцевості, повинен бути
впевнений в тому, що сплачувані ними страхові внески в повній мірі будуть
бути використані на виплату їм матеріального забезпечення при настанні будьякого із страхових випадків, що забезпечуються загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням за кожним із його видів. З цією метою
пропонуємо вносити дані про платників Єдиного соціального внеску в
добровільній формі до Єдиного державного реєстру платників страхових
внесків – застрахованих осіб, а платникам видавати відповідне Свідоцтво, яке
згідно чинного законодавства обов’язкове до використання з 2014 р.
ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ
ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

платники

будь-які фізичні особи, які не сплачують ЄСВ в обов’язковому порядку

база нарахування

- мінімальна заробітна плата станом на початок року;
- середня заробітна плата в галузі за останній календарний рік, перед роком початку нарахування ЄСВ;
- самостійно визначена величина в межах до 15 прожиткових мінімумів доходів громадян

ставка

період нарахування

період сплати

3,6 % (страхування за всіма видами);
3,0 % (пенсійне страхування та страхування тимчасової
втрати працездатності);
2,6 (пенсійне страхування та страхування та страхування на випадок безробіття;);
2,0 % (тільки пенсійне страхування);
1,6 % (страхування тимчасової втрати працездатності та
на випадок безробіття);
1,0 % (тільки страхування тимчасової втрати працездатності);
0,6 % (тільки страхування на випадок безробіття)
календарний рік (нарахування на початку року)
- одноразовим платежем річну суму;
- щомісяця рівними частинами.

Рис. 2. Формування понятійного апарату механізму справляння Єдиного
соціального внеску в добровільній формі
Ведення такого реєстру здійснюється установами Пенсійного фонду на
які слід покласти обов’язки по відкриттю індивідуальних рахунків та облікових
справ на кожного платника страхових внесків в добровільній формі, на який
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першочергово будуть зараховуватись такі внески, номер якого має зазначатися
в Свідоцтві. Акумульовані на таких рахунках страхові кошти будуть
перераховуватись до бюджетів окремих Фондів соціального страхування за
пропорціями, що залежать від обраної ставки та варіанту нарахування
страхового внеску. В свою чергу Пенсійний фонд крім втілення облікової
функції стосовно таких надходжень до системи соціального страхування також
надаватиме необхідні дані (при їх наявності) для обчислення страхових виплат.
Сам процес нарахування Єдиного соціального внеску починається з
моменту подання заяви громадянина до Пенсійного фонду з проханням
добровільної сплати. В даній заяві потенційний платник обирає варіант
обчислення внеску (в частині бази та ставки для нарахування) та порядок його
сплати (одноразовим внеском чи щомісячними платежами).
Установа Пенсійного фонду прийнявши заяву в триденний термін
відкриває облікову справу та індивідуальний рахунок на ім’я платника і
протягом десятиденного терміну обчислює розмір річної (щомісячної) суми
платежу про що повідомляє платника в письмовій формі відповідним
повідомленням-рішенням. Форму такого повідомлення, так само як і форму
заяви має розробити Пенсійний фонд України.
Платник на власний розсуд через банківські установ, або (для жителів
сільських категорій) через каси сільських чи селищних рад здійснює сплату
визначеної суми Єдиного соціального внеску. В разі настання страхового
випадку такий платник маючи статус застрахованої особи і право на
передбачений комплекс соціальних послуг, повинен надати, підтверджуючі
документи щодо такого випадку, за місцем реєстрації в установі Пенсійного
фонду. Останній в свою чергу на протязі 10 календарних днів має здійснити
відповідну страхову виплату особі за зручною для формою (безготівковою
шляхом зарахування на картку, або готівковою через каси установ Пенсійного
фонду чи сільських (селищних, міських) рад.
Саме такий підхід до добровільного справляння Єдиного соціального
внеску є максимально зручним, як для органів соціального страхування, так і,
передусім, для його платників.
Підсумовуючи вищезазначене, слід зауважити, що необхідність
вирішення проблеми соціального захисту населення країни, і насамперед його
сільської частини, шляхом соціального страхування є очевидною і
загальновизнаною. Наявні соціально-економічні проблеми в економіці держави,
що обумовлюють невисокий рівень охоплення загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням вимагають обґрунтування доцільності і
переваг залучення громадян, зокрема проживаючих на сільських територіях до
участі і в ньому на добровільних засадах. Запропонований механізм справляння
Єдиного соціального внеску в добровільній формі розроблено спираючись,
перш за все, на принципи економічності в адмініструванні та простоти і
прозорості в розрахунках між суб’єктами фіно сивих відносин, що при цьому
виникатимуть.
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ИППОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
В данной статье описывается зарождение, состояние, проблемы и перспективы развития ипотечного
кредитования в Республике Узбекистан.
Ключевые слова: банковская система, кредитная система, ипотека, активы ипотечного банка,
совершенствование ипотечного кредитования.
In this article origin, a state, problems and prospects of development of mortgage lending in the Republic of
Uzbekistan is described.
Key words: banking system, credit system, mortgage, assets of mortgage bank, improvement of mortgage
lending.

Кредитная система Республики Узбекистан включает в себя Центральный
Банк Узбекистана, коммерческие банки, кредитные организации, а также
филиалы и представительства иностранных банков. Банк – кредитная
организация, которая имеет исключительное право осуществлять следующие
банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и
юридических лиц; размещение указанных средств от своего имени и за свой
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счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытия и ведение
банковских счетов физических и юридических лиц [1].
Устойчиво функционирует банковская система страны, достаточность
капитала которой сохраняется на уровне, превышающем минимальные
международные стандарты в 3 раза, а ее ликвидность в 2,2 раза выше самых
высоких требований. За истекший год совокупный капитал коммерческих
банков увеличился на 25%. Около 80% всего кредитного портфеля банков
сформировано за счет внутренних источников.
В 2013 году банками Узбекистана реализованы широкомасштабные меры
по обеспечению роста и повышению конкурентоспособности экономики
страны, ускоренной модернизации, техническому и технологическому
обновлению ведущих отраслей.
В результате общий объем кредитов, направленных в реальный сектор
экономики увеличился на 30,1 процента по сравнению с 2012 годом и на
сегодняшний день составляет более 26,5 трлн. сумов [4].
Отмечено, что из года в год растет доля банковских услуг в структуре
финансовых услуг, а в отчетном периоде данный показатель составил 87
процентов и вырос в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом. Это результат
целевых мер, предпринимаемых по расширению объема и улучшению качества
оказываемых банковских услуг населению и субъектам предпринимательства,
последовательного реформирования банковского сектора.
Роль ипотеки особенно возрастает, когда состояние экономики является
неудовлетворительным, поскольку продуманная и эффективная ипотечная
система, с одной стороны, способствует снижению инфляции, оттягивая на себя
временно свободные денежные средства граждан и предприятий, с другой –
помогает решать социальные и экономические проблемы. Важная роль режима
налогообложения кредитно-ипотечной сделки в области оборота жилья
отмечалась многими авторами теоретических исследований. Подобные
исследования носят в основном экономический характер.
На сегодняшний день в Узбекистане принято более 15 нормативноправовых
документов
по
упорядочению
выделения
ипотечных,
потребительских и образовательных кредитов молодежи и молодым семьям,
финансовому содействию ремесленникам и фермерам.
Проведенные банком мероприятия по увеличению объема собственных и
иных ресурсов оказали позитивное влияние на увеличение объема средств,
направленных в активы Банка.
Ресурсная база Банка для развития приоритетных направлений
деятельности формировалась за счет:
 вкладов частных клиентов;
 средств юридических лиц;
 заимствований на международных финансовых рынках;
 централизованных кредитных линий;
 выпуска и размещения ценных бумаг;
 других источников.
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Рост востребованности банковского обслуживания и ужесточение
конкуренции между банками Узбекистана выразились в увеличении
концентрации активов банка. Доля активов ОАИКБ «Ипотекабанк» на
банковском рынке за отчетный год увеличилась на 1532,0 млрд. сум или на
79,4% и сложилась в размере 3460,5 млрд.сум.
Прирост активов произошел по следующим статьям:
 ссуды клиентам - 865,9 млрд.сум,
 средства, размещенные в других банках – 510,4 млрд.сум,
 средства, к получению из Центрального Банка РУз – 64,5 млрд.сум,
 прочие активы – 27,3 млрд.сум,
 ценные бумаги и инвестиции – 22,6 млрд.сум,
 основные средства и нематериальные активы – 21,6 млрд.сум,
 кассовая наличность - 19,7 млрд.сум.
Основную долю в структуре активов банка занимает кредитный портфель
(нетто ссуды) - 2255,5 млрд.сум или 65,2%. Средства, к получению из ЦБ РУ
составляют 270,4 млрд.сум или 7,8%, средства в других банках – 670,2
млрд.сум или 19,4%, ценные бумаги и инвестиции – 77,8 млрд.сум или 2,2%,
основные средства и нематериальные активы – 62,1 млрд. сум или 1,8%,
кассовая наличность – 53,4 млрд. сум или 1,5%, прочие активы – 71,1 млрд.сум
или 2,1% [2,4].
В структуре обязательств банка наибольшую долю занимают средства
юридических и физических лиц – 46,9% или 1516,8 млрд.сум. Их объем за
отчетный период увеличился на 610,1 млрд.сум. Ресурсную базу Банка также
дополняли средства, привлеченные от кредитных организаций в сумме 1386,4
млрд.сум или 42,8%, в том числе кредитные линии других банков – 474,0
млрд.сум, Центрального банка – 7,0 млрд.сум, Министерства финансов – 3,4
млрд.сум, внебюджетных фондов – 0,4 млрд.сум, небанковских финансовых
институтов – 898,0 млрд. сум, а также других кредиторов – 3,6 млрд.сум.
На сегодняшний день в условиях значительного спроса на розничные
банковские услуг со стороны населения и индивидуальных предпринимателей
возможности банковской системы по активизации розничного банковского
бизнеса используются не в полной мере. Как показывают расчеты, имеется
значительный потенциал дополнительного привлечения средств населения в
банковский оборот. В частности минимальный резерв по привлечению средств
населения при текущем уровне доходов и доверия населения к банковской
системе составляет от 854 до 1290 млрд. сум или 4,2 - 6,3% от текущего объема
кредитов банковского сектора.
Данные средства могли бы стать потенциальным ресурсом для
наращивания объемов розничного кредитования. Распределение этих
дополнительных средств согласно текущей структуре розничного кредитного
портфеля (70% на ипотечные кредиты и 30% на потребительские кредиты)
позволит достичь значительных социально-экономических эффектов.
В последнее время с ростом доходов и качества жизни населения
повышается спрос на ипотечные кредиты. Коммерческие банки, учитывая это
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обстоятельство, планируют выделить льготные ипотечные кредиты в объеме
215 млрд. сумов молодым семьям на покупку квартир, строительство и
реконструкцию жилья. Помимо этого, имеются планы по выделению более 1
трлн. сумов кредитных средств на постройку 11 тысяч индивидуальных жилищ
по типовым проектам, чтобы обеспечить сельских жителей комфортными
домами. Ипотечные кредиты молодым семьям предоставляются по процентной
ставке, не превышающей ставку рефинансирования ЦБ, на срок не менее 15 лет
с 3-летним льготным периодом. Процентные ставки ипотечных кредитов на
приобретение типового индивидуального жилья установлены на уровне 7%.
Кроме того, молодым семьям выделяются потребительские кредиты по
процентной ставке, не превышающей ставки рефинансирования ЦБ со сроком
до 3 лет в размере 200-кратной минимальной заработной платы для
приобретения отечественных товаров длительного пользования, включая
мебель, бытовую технику. Налажена также система потребительского
кредитования
по
процентной
ставке,
не
превышающей
ставку
рефинансирования ЦБ, со сроком до 3 лет в размере 50-кратной минимальной
заработной платы, при которой требуются лишь копия паспорта и справка о
заработной плате с места работы.
ипотечного
Основными
направлениями
совершенствования
кредитования в Узбекистане являются:
1. Привлечение свободных средств населения на долгосрочной основе для
формирования устойчивой ресурсной базы как основы финансирования
ипотечного кредитования;
2. Принятие законов об ипотечных ценных бумагах,
выпуск ипотечных
ценных бумаг;
3. Создание единой унифицированной системы сбора информации
касательно заемщиков на базе существующих баз данных;
4. Дальнейшее упрощение системы оформления кредита и, в связи с этим,
ускорение процедуры его выдачи, снижение расходов заемщика и
экономия его времени при получении кредита;
5. Уменьшение объемов первоначального взноса и увеличение льготного
периода со снижением процентных ставок по кредитам;
6. Расширение масштабов кредитования на вторичном рынке жилья;
7. Развитие
строительных компаний и тесное их сотрудничество с
коммерческими банками;
8. Создание виртуальной ипотеки, то есть осуществление выдачи
ипотечных кредитов посредством сети Интернет.
Литература:
1.
2.
3.
4.

Об ипотеке: Закон Республики Узбекистан от 4 октября 2006 г.
О приоритетных направлениях дальнейшего реформирования и повышения устойчивости финансовобанковской системы Республики Узбекистан
в 2011-2015 годах и достижения высоких
международных рейтинговых показателей: Постановление Президента РУз от 26.11.2010 г N ПП-1438
Статистический сборник. Основные тенденции и показатели экономического и социального развития
РУз за годы независимости (1990-2010) и прогноз на 2011-2015г.г.». Узбекистан. 2011.-136с
http//www.ipotekabank.uz- АКИБ Ипотека Банк

73

Гриджук Д.М.
к.е.н, доцент, докторант
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ
Grydzhuk D.M.
PhD, associate professor
SHEI "Kyiv National Economic University Vadym Hetman"
THE ESSENCE AND IMPORTANCE OF THE BANK'S EQUITY
Стаття присвячена дослідженню сутності та складових елементів капіталу банку. Обґрунтовано
економічний зміст капіталу банку та його роль в банківській діяльності
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Зміцнення капітальної бази вітчизняних банківських установ та інтеграція
банківської системи України у світове співтовариство значною мірою залежать
від зростання обсягів капіталу банків. Капітал дає можливості банку
здійснювати розширення активних операцій і забезпечує достатній рівень
конкурентоспроможності як узагальнюючого показника стійкості та
дієздатності кожного банку зокрема і банківської системи взагалі. З огляду на
це саме тепер особливого значення набувають питання ефективного
формування, використання й поповнення капіталу банку.
Дослідженню проблем формування й поповнення банківського капіталу
присвячені праці багатьох провідних вітчизняних і зарубіжних економістів. У
наукових колах України цю проблему досліджували такі вчені:
М. Д. Алексеєнко, З. М. Васильченко, О. В. Васюренко, А. П. Вожжов,
І. С. Гуцал, О. В. Дзюблюк, Ж. М. Довгань, А. М. Мороз, М. І. Савлук,
Р. І. Тиркало та ін. Серед російських дослідників слід вказати праці
В. І. Колесникова, А. М. Косого, О. І. Лаврушина, А. Ю. Сімановського,
В. М. Усоскіна, В. А. Царкова та ін. Фундаментальними з цієї проблематики є
дослідження західних науковців: Є. Брігхема, Ч. Вулфена, П. Роуза, Т. У. Коха,
Ф. Мишкіна, Дж. Ф. Сінкі та ін.
Переважна більшість праць вказаних вчених зорієнтована на дослідження
економічної сутності банківського капіталу взагалі, особливостей його
формування та управління. Водночас потребує глибшого вивчення питання
сутності й ролі власного капіталу в забезпеченні достатньої капіталізації банків
і банківської системи. Наголосимо, що в сучасній зарубіжній та вітчизняній
економічній літературі поняття «капітал банку» вчені тлумачать по-різному і
при цьому в нього вкладають різний зміст. Доволі поширеною в науковому
середовищі є думка про те, що капітал банку – це власні кошти (капітал,
ресурси) банку. Такої позиції дотримуються А. П. Вожжов, І. С. Гуцал, Ж.
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М. Довгань, В.В.Кисельов, Ф. Мишкін, П. Роуз та ін. [1, 2,3,4,5]. Так, П. Роуз
банківський капітал розуміє як «кошти, які внесли до банку його власники і які
складаються з акціонерного капіталу, резервів та нерозподіленого прибутку»
[5]. Російський економіст В. В. Кисельов, зокрема, вважає так: «Основу
діяльності банків становлять власні кошти (капітал). Капітал банку – це
засоби, які внесли власники банку і які складаються зі статутного, резервного,
інших фондів, а також нерозподіленого прибутку» [5]. Водночас Ж. М.
Довгань висловлює таку думку: «Капітал – це сукупність внесених
власниками, учасниками власних коштів, які зростають у результаті
ефективної діяльності у процесі капіталізації прибутку, а також за рахунок
додаткових внесків учасників» [3]. Як бачимо, в наведених тлумаченнях
йдеться лише про капітал банку, який перебуває в його власності. Складається
враження, що лише кошти власників і засновників банку слід вважати
банківським капіталом, а залучені і позичені кошти – це чужий капітал, який
не є банківським (хоча його частка в загальних ресурсах банку становить 80–
90%). На наш погляд, такий підхід до трактування капіталу банку не можна
вважати зовсім правильним, оскільки поняття «капітал банку» є значно
ширшим від поняття «власні кошти (капітал) банку». Виступаючи в ролі
фінансових посередників, банки оперують переважно залученими та
запозиченими коштами, за рахунок операцій саме з такими коштами
отримується основний прибуток банку, хоча власний капітал відіграє дуже
важливу роль на момент створення і започаткування діяльності банку.
Тому, на нашу думку, всі грошові ресурси, які має у своєму розпорядженні
банк і які спрямовані в оборот, слід вважати капіталом банку, незалежно від
джерел їхнього формування.
Розуміння капіталу банку як суми певних ресурсів доволі поширене в
науковому середовищі, що зумовлено його сутністю й призначенням. Заслуговує
на увагу погляд групи таких вітчизняних вчених, як: О. В. Васюренко,
О. В. Дзюблюк, О. А. Кириченко, А. М. Мороз, Р. І. Тиркало та ін. [6, 7,8,
9,10], які прирівнюють капітал банку до поняття «банківські ресурси». Так, в
«Енциклопедії банківської справи України» під редакцією В. С. Стельмаха
зазначено: «Банківський капітал – це сукупність різних видів грошових
капіталів, коштів, які використовує банк у вигляді банківських ресурсів для
забезпечення своєї діяльності, здійснення різноманітних операцій та одержання
прибутку. Складається з власного капіталу банку та залучених коштів» [11]. На
думку відомого вченого О. В. Дзюблюка, замість поняття «банківські ресурси»
більш доцільно використовувати поняття «банківський капітал», який точніше
відображає економічний зміст процесу перетворення залучених банком коштів на
позичковий капітал [12]. Водночас А. М. Мороз подає таке пояснення: “Банківські
ресурси – це сукупність грошових коштів, які банки, акумулюючи,
перетворюють на грошовий капітал, тому банківські ресурси називають
банківським капіталом” [9]. З наведених тлумачень випливає, що банківський
капітал науковці безпосередньо пов’язуєть з грошовим капіталом, різновидом
якого він є, й ототожнюють з банківськими ресурсами.
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У нормативних документах Національного банку України банківський
капітал розглядається як залишкова вартість активів банку після вирахування
його зобов’язань [13]. Подібну думку висловив і Ф. Мишкін, визначаючи
капітал банку як «чисті активи, що дорівнюють різниці між сумою активів і
зобов’язань банку» [2]. В такому трактуванні чітко виявляється лише
бухгалтерський підхід до з’ясування сутності капіталу банку, здебільшого
лише його складової – власного капіталу, який фактично так обчислюється та
використовується у подальших розрахунках економічних і фінансових
показників діяльності банку.
На наш погляд, таке визначення капіталу банку є доволі вузьким та не
охоплює всієї його складності. Через це для з’ясування змісту даного поняття
вважаємо за доцільне розглянути основні його характеристики, що формують
сутність капіталу банку й мають вагоме значення у банківському регулюванні.
Капітал банку як накопичена цінність – одна з головних сутнісних його
характеристик. З такої позиції банківський капітал слід розглядати як
дискретну величину, тобто накопичену цінність банком на певну дату, що
виступає у формі запасів грошових коштів, матеріальних, фінансових активів
банку в грошовій формі.
Економічна природа капіталу банку виявляється у такій його
характеристиці, як інвестиційний ресурс, призначений для інвестування з
подальшим набуттям прав розпорядження та отриманням доходу. З огляду на
це банки можуть вкладати свій вільний капітал у прибуткові інвестиційні
проекти інших економічних суб’єктів.
Для власників й акціонерів банку капітал є джерелом доходу, що формує
їхні достаток і добробут. Зауважимо, що дохід приносить капітал банку саме як
економічний та інвестиційний ресурс, спрямований у сферу реальної економіки
чи фінансову сферу. При цьому додаткову вартість або прибуток приносить не
лише розмір чи вартість банківського капіталу, а безпосереднє його
використання. Незалежно від напрямку спрямування капіталу банку (видача
кредитів, придбання цінних паперів, надання гарантій, порук та ін.), він завжди
потенційно здатний приносити дохід власникам за умови ефективного його
використання. Економічною базою основного доходу, що приносить капітал
банку, є розмір позичкового процента, який встановлює банк на видачу
кредитів клієнтам. Тому капітал банку як джерело доходу – це економічна
цінність, яка постійно зростає за умов ефективного його використання.
Функціонування капіталу банку безпосередньо пов’язане з фактором
часу. Економічна цінність теперішніх і майбутніх доходів щодо використання
капіталу є для власників банку нерівнозначною. Через це альтернативні форми
тимчасових переваг виникають на всіх стадіях функціонування капіталу банку,
що ставить перед власниками проблему вибору, пов’язану з часом його
використання. Наприклад, на етапі накопичення капіталу альтернатива
тимчасових переваг визначає необхідність вибору між поточним споживанням
прибутку банку та його реінвестуванням на поповнення власного капіталу; на
етапі використання капіталу як інвестиційного ресурсу тимчасові переваги
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пов’язані з вибором альтернативних форм вкладення капіталу: короткострокові
або довгострокові об’єкти, інструменти інвестування тощо.
Цілком очевидно, що сутність капіталу банку безпосередньо пов’язана з
економічною сферою його вияву, оскільки учасники ринку вступають в
економічні зв’язки у процесі формування та використання капіталу кредитної
установи. Тому, будучи носієм результату економічних відносин суб’єктів
фінансово-господарської діяльності, капітал банку є об’єктом управління як на
макро-, так і на мікрорівні економічної системи держави.
Капітал банку – це носій ризику, пов’язаний з усіма формами
конкретного його функціонування в діяльності банків. Використовуючи капітал
як інвестиційний ресурс з метою отримання прибутку, банк завжди йде на
певний ризик щодо можливого зниження чи недоотримання очікуваної суми
прибутку або можливої втрати (повної чи часткової) власного капіталу. Рівень
ризику використання капіталу в активних операціях банку перебуває у прямій
залежності від рівня очікуваного прибутку.
Проведений огляд основних ознак і характеристик капіталу банку
підтверджує різнобічність та складність цієї економічної категорії як з
теоретичної, так і з практичної позиції. Всі розглянуті вище характеристики
відображають функціонування банківського капіталу з різних боків, до того ж
між ними існує тісний взаємозв’язок, який потребує комплексного врахування
при визначенні капіталу банку як економічної категорії.
Роль і значення капіталу банку у функціонуванні банківської системи та
економіки країни найбільшою мірою виявляються у функціях, які він виконує,
що й відображено на рис. 1.
Капіталізації економічних відносин
Функції
Економічного зростання

капіталу
банку

Забезпечення конкурентоспроможності

Рис. 1. Функції капіталу банку
Джерело: [14]

Функція капіталізації економічних відносин пов’язана насамперед з
головною сутністю капіталу – це вартість, що забезпечує формування
додаткової вартості. Перетворення банками вільних грошових коштів на
позичковий капітал із подальшим його спрямуванням у виробничу та
підприємницьку діяльність забезпечує реалізацію принципу їхнього
самозростання. Інакше кажучи, наявні грошові ресурси спрямовуються банками
в оборот, чим і забезпечуються формування й отримання додаткової вартості.
Лише у процесі функціонального споживання суб’єктами ринку гроші
77

збільшують свою вартість і реалізують себе як капітал. Банку-кредиторові
повертається реалізований капітал, тобто величина, що несе не тільки
авансовану, а й нарощену вартість. Саме таким чином самозростання грошей як
капіталу зумовлює реальний розвиток капіталізації економічних відносин між
суб’єктами
господарювання в ринковому середовищі та трансформацію
банківського капіталу в капітал реального сектору економіки зі зворотним
процесом.
Функція економічного зростання виявляється в тому, що капітал банку в
певному розмірі спрямовується на фінансування стратегічних цілей розвитку
економіки: інвестиційне кредитування новітніх програм, для виходу на
зовнішні ринки, на розвиток міжнародного бізнесу й інших пріоритетних
секторів економіки, що збільшує їхній фінансовий потенціал і забезпечує
економічне зростання суспільства. З цією функцією пов’язана здатність
капіталу банку відтворювати акумульовані грошові ресурси конкретними
економічними суб’єктами, що дає змогу не лише підтримати безперервність
їхньої діяльності, а й поповнювати, перерозподіляти обігові кошти,
прискорювати відтворювальний процес розвитку кожного з них та економіки
країни взагалі.
Завдяки функції забезпечення конкурентоспроможності у банківський
сфері капітал стає головним фактором здатності банку успішно здійснювати
свою діяльність, бути прибутковим і ліквідним, виступати гідним суперником
іншим суб’єктам фінансового ринку. Конкурентоспроможність банку, з одного
боку, передбачає здатність забезпечувати попит споживачів у якісних
банківських послугах та протистояти негативним зовнішнім впливам і ризикам,
а з іншого – саме рівень конкурентоспроможності є засобом подальшого
зміцнення
банком
конкурентних
переваг
на
ринку.
Рівень
конкурентоспроможності банків залежить від низки факторів: рівня
менеджменту та маркетингу, якості банківських продуктів і послуг, рівня
професіоналізму персоналу й інших факторів, що прямо чи опосередковано
залежать від розмірів та якості сформованого банком капіталу, який, на нашу
думку, слід вважати визначальним фактором як формування, так і забезпечення
банківської конкурентоспроможності в нестійкому ринковому середовищі.
Сформувавши необхідний розмір статутного капіталу й дотримуючись
встановлених Національним банком України обов’язкових до виконання
нормативів (капіталу, ліквідності, валютної позиції та ін.), банки здатні вести
конкурентну боротьбу на ринку, що буде сприяти розвитку здорової
конкуренції.
Проведене дослідження природи капіталу банку довело різнобічність та
складність цієї дефініції, економічна сутність якої розкривається в органічному
поєднанні матеріально-речового змісту і суспільно-економічної форми.
Розглянуті сутнісні ознаки, характеристики й виконувані функції капіталу
банку органічно доповнюють його зміст. Виокремлення у складі капіталу банку
складових елементів (власний, залучений та позичений капітали) дає змогу
зарахувати банківський капітал до капіталу функціонуючого, а не лише
посередницького, головна мета якого полягає у формуванні прибутку банку,
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доходів його клієнтів у формі дивідендів і процентів та створенні сприятливих
умов для подальшого розвитку банку в економічній системі на ринкових
принципах, пов’язаних з факторами часу, ризику й ліквідності.
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Сучасну демократичну державу неможливо уявити без повноцінної та
ефективної системи державної влади та системи місцевого самоврядування.
Функціонування таких систем є можливим лише за умови успішного формування,
раціонального й цільового розподілу та використання органами владних
повноважень відповідної фінансової бази – грошових коштів, які акумулюються в
державному та місцевих бюджетах. Місцеві бюджети формуються з метою надання
суспільних благ населенню та забезпечення сталого соціально-економічного
розвитку регіону й держави у цілому. Саме тому, оптимізація фінансових потоків та
своєчасне коригування напряму їх руху є основною метою діяльності суб’єктів, що
здійснюють управління фінансовими потоками місцевих бюджетів.
Адміністративно-територіальний поділ України обумовив формування
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які
уповноважені здійснювати управляння фінансовими потоками місцевих
бюджетів. Такі органи є суб’єктами управління (інституціями), які, в залежності
від ступеня їх участі в системі управління фінансовими потоками місцевих
бюджетів, можна згрупувати наступним чином:
- інституції, що безпосередньо здійснюють управління;
- інституції опосередкованого управління.
До першої групи відносимо органи, наділені повноваженнями з
формування, розподілу, використання фондів грошових коштів відповідного
місцевого рівня та контрою за цим формування, розподілом й використанням.
Такими суб’єктами управління в Україні є:
- сільські, селищні, міські ради, які здійснюють управління в частині
наділених компетенцій, зокрема [1, ст.26]:
 затвердження програм соціально-економічного та культурного
розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових
програм з інших питань місцевого самоврядування;
 затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього звіту про
його виконання;
 встановлення місцевих податків і зборів, наданню пільг;
 прийняття рішення щодо «здійснення місцевих запозичень» та
«передачі коштів з відповідного місцевого бюджету»;
 встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до
комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки
прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету та інше.
- районні у містах ради (у разі їх створення) здійснюють управління
відповідно до повноважень, якими їх наділили міські ради [1];
- місцеві державні адміністрації (виконавча влада в областях і районах,
містах Києві та Севастополі), які, зокрема, забезпечують виконання державних і
регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку,
програм охорони довкілля та здійснюють підготовку й виконання відповідних
бюджетів [2];
- виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та районних
адміністрацій міських рад здійснюють управління в частині підготовки та
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виконання
програм
соціально-економічного
розвитку,
забезпечення
збалансованого розвитку територій; складання балансів фінансових, трудових
ресурсів, грошових доходів і видатків; складання проекту місцевого бюджету,
здійснення фінансування видатків та інше [1, ст.27, ст.28];
- районні та обласні ради, які відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування» представляють спільні інтереси територіальних громад сіл,
селищ, міст та здійснюють управління в частині: «затвердження програм
соціально-економічного та культурного розвитку відповідно району, області,
цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;
затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесення змін до них,
затвердження звітів про їх виконання; розподіл переданих з державного
бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними
бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст
районного значення» та інше [1, ст.43].
До другої групи відносимо інституції, що здійснюють опосередковане
управління фінансовими потоками місцевих бюджетів, тобто ті органи, які
певним чином управляють фінансовими потоками, зокрема, шляхом прийняття
нормативно-правових актів та/або вчинення певних дій, в тому числі і
контрольних. В Україні суб’єктами опосередкованого управління фінансовими
потоками місцевих бюджетів є:
- інституції, уповноважені приймати стратегічні рішення при реалізації
бюджетної політики (рис.1).
Верховна Рада
України

здійснює управління шляхом прийняття законодавчих актів,
що регламентують порядок формування, розподілу та
використання грошових коштів місцевих бюджетів

Президент
України

здійснює управління шляхом підписання або накладання
вето на прийняті ВРУ нормативно-правові акти

Кабінет
Міністрів
України

здійснює управління в частині наділених повноважень по
проведенню бюджетної політики та виконанню Конституції
України, законів України та актів Президента України [3]

Рис. 1. Інституції стратегічного управління фінансовими потоками місцевих
бюджетів [складено автором]
- інституції, що здійснюють оперативне управління фінансовими потоками
можна поділити на органи, які управляють на регулярній (табл. 1) та на
періодичній основі.
Інституціями, які здійснюють оперативне управління на нерегулярній основі
є: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рахункова палата,
Державна фінансова інспекція України. Так, у разі здійснення місцевих
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запозичень оперативне управління фінансовими потоками в частині таких
запозичень здійснюватиме Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку, яка приймає та затверджує порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих
позик й здійснює реєстрацію такого випуску, тобто фактично надає дозвіл на
випуск облігацій внутрішніх місцевих позик [8, ст. 4].
Таблиця 1
Органи оперативного управління фінансовими потоками місцевих бюджетів
Назва органу
Міністерство фінансів
України

Державна казначейська
служба України
Державна фіскальна
служба
Національний банк
України

Повноваження
розроблення проекту закону про Державний бюджет України,
який впливає на стан місцевих бюджетів; проведення
організаційної роботи, пов’язаної зі складанням та управлінням
виконання Державного бюджету України; здійснення
погодження обсягів та умов місцевих запозичень й їх реєстрації
та інше [4, ст. 3, ст. 4]
контролювання ведення бухгалтерського обліку надходжень і
витрат місцевих бюджетів, складання та поданням фінансової і
бюджетної звітності, здійснення безспірного списання коштів
місцевих бюджетів на підставі рішення суду та інше [5, ст. 4]
забезпечення формування та реалізації єдиної державної
податкової політики; здійснення контролю за надходженням до
бюджетів місцевого самоврядування податків, зборів та інших
платежів та інше [6]
надання послуг з обслуговування бюджетних коштів місцевих
державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних
місцевих рад [7, ст. 31]

До органів, що виконують контрольну функцію управління фінансовими
потоками місцевих бюджетів належать: Рахункова палата та Державна фінансова
інспекція України. Рахункова палата проводить контроль за станом використання
коштів місцевих бюджетів в частині виділених з Державного бюджету України
коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів [9, ст.16]. Крім того, Рахункова
палата , відповідно до закону, виконує аналітичні та експертно-консультаційні
функції, зокрема, розробляє пропозиції щодо удосконалення бюджетного процесу.
В свою чергу Держфінінспекція, яка є органом внутрішнього державного
фінансового контролю, здійснює контроль за [10, ст. 4]:
 станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності на
підприємствах, в установах та організаціях, які отримують, отримували
кошти з бюджетів місцевого самоврядування, з Державного бюджету у вигляді
міжбюджетних трансфертів та/або використовують, використовували комунальне
майно;
 цільовим використанням грошових коштів бюджетів місцевого
самоврядування;
 цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик),
одержаних під місцеві гарантії, тощо.
Таким чином, Держфінінспекція виконує контрольну функцію
опосередкованого управління фінансовими потоками місцевих бюджетів.
Зауважимо, що виділяють ще два види інституцій, які опосередковано
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управляють фінансовими потоками місцевих бюджетів на нерегулярній основі
(рис. 2).
Інституції опосередкованого управління

не фінансові органи
(розпорядники бюджетних
коштів)

підприємства (установи та організації),
які приймають участь в реалізації
місцевих програм

управляють бюджетними
коштами у межах встановлених
бюджетних повноважень та
проводять оцінку ефективності
бюджетних програм [11, ст.22]

реалізують або беруть участь в
реалізації бюджетних призначень,
здійснюють роботи за бюджетними
програмами, отримують
фінансування з бюджету [12, с. 40]

Рис. 2. Інституції опосередкованого управління фінансовими потоками місцевих
бюджетів [складено автором за даними 12, с. 40]
Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що в Україні сформовано
складну організаційну структуру інституцій управління фінансовими потоками
місцевих бюджетів, які керуються різними правовими нормами, що часто не
узгоджені між собою. Це може призводити до дублювання повноважень таких
суб’єктів, прийняття ними суперечливих рішень, недосягнення поставлених
перед ними цілей і завдань та, в кінцевому підсумку, до погіршення
ефективності їх діяльності. Таким чином, з метою досягнення оптимізації
фінансових потоків та своєчасного корегування напрямку їх руху, необхідно:
- чітко нормативно розмежувати компетенції інституцій управління
фінансовими потоками місцевих бюджетів шляхом внесення змін до
Бюджетного кодексу України та відповідних нормативно-правових актів;
- уповноважити Рахункову палату, як орган зовнішнього державного
фінансового контролю, проводити незалежний контроль за рухом вхідних та
вихідних фінансових потоків місцевих бюджетів в цілому (а не лише в частині
наданих з держбюджету міжбюджетних трансфертів);
- спростити організаційну структуру інституцій управління фінансовими
потоками місцевих бюджетів шляхом скасування районних у містах рад,
районних та обласних рад, місцевих державних адміністрацій, управлінська
діяльність яких фактично має лише організаційно-правовий характер. Делегувати
їх повноваження місцевим радам та відповідним територіальним органам
міністерств, служб, інспекцій відповідно до напрямків їх діяльності.
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Раскрыты аспекты деятельности негосударственных пенсионных фондов, характер финансовых
отношений, складывающихся в системе пенсионного обеспечения России. Исследованы особенности
размещения пенсионных резервов и пенсионных накоплений посредством привлечения услуг негосударственных
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Динамичный рост финансового рынка обуславливает формирование и
развитие процесса финансового посредничества как комплексного явления в
связи с усложнением инвестиционной составляющей большинства секторов
экономики. Одной из форм финансового посредничества является деятельность
институциональных инвесторов, функциональной задачей которых является,
прежде всего, обеспечение клиентов финансовыми продуктами и услугами,
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характеризующимися высокой степенью эффективности и надежности.
Современная отечественная нормативно-правовая база законодательно не
закрепляет определение понятия институциональных инвесторов в силу
отсутствия единого универсального подхода к содержанию вопроса об
институциональных инвесторах. В то время как система институциональных
инвесторов, включающая формы и виды финансовых взаимосвязей, а также
принципы и механизм взаимодействия клиентов институциональных
инвесторов и государственных структур, органически вливается в
существующее рыночное пространство, способствуя развитию коллективных
инвестиций. Ряд исследователей рассматривают систему институциональных
инвесторов как совокупность финансовых институтов различного назначения,
общей чертой которых является инвестирование средств от лица данного
института в различные активы с целью получения доходов по этим средствам
[8]. Согласно Указу Президента РФ от 21.03.1996 № 408 «Об утверждении
Комплексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров»
развитие системы форм коллективного инвестирования предполагает активное
участие таких институциональных инвесторов как:
 паевые инвестиционные фонды (открытые и интервальные, а также
закрытые срочные);
 кредитные союзы;
 акционерные инвестиционные фонды;
 инвестиционные банки;
 негосударственные пенсионные фонды [2].
Обезличенные денежные средства, аккумулированные в фондах
институциональных инвесторов и предназначенные для целей инвестирования,
вверяются в доверительное управление управляющих компаний с целью
минимизации риска инвестиционных вложений и получения дохода по ним.
Помимо упомянутых типов инвесторов целесообразным также является
отнести к их числу страховые организации, управляющие компании и
государственный пенсионный фонд, реализующий функции агента по
инвестированию средств пенсионных накоплений.
Все большую актуальность на сегодняшний день в сфере коллективного
инвестирования приобретают негосударственные пенсионные фонды (НПФ),
дуалистическая природа которых, с одной стороны, усложняет разрешение
задач по формированию фондами финансовых ресурсов, предназначенных по
существу для реализации обязательств по негосударственному пенсионному
обеспечению с возложением части ответственности государства за социальноэкономический баланс поколений, с другой стороны, накладывает отпечаток
рыночного характера финансово-экономических связей по инвестированию
средств активов. Дуализм института негосударственных пенсионных фондов
определен целями и задачами деятельности НПФ, статусная позиция которых
носит некоммерческий характер, в то время как сам процесс инвестирования
активов посредством управляющих компаний подразумевает эффективное
использование инструментов
рыночного механизма хозяйствования.
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Специфические особенности деятельности НПФ обусловлены одновременным
участием фондов в двух полярных сферах пенсионного обеспечения:
обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном
обеспечении (добровольном, дополнительном). Согласно ст. 5 федерального
закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
страховщиками в системе обязательного пенсионного страхования наряду с
Пенсионным
фондом
Российской
Федерации
могут
являться
негосударственные пенсионные фонды, пределы осуществления полномочий
страховщика которыми устанавливаются федеральным законом [4]. В
частности, упомянутые границы полномочий НПФ в качестве страховщика
законодатель устанавливает нормами ст. 13 федерального закона, в которой
изложены права и обязанности страховщика в лице Пенсионного фонда
Российской Федерации.
Особая организационно-правовая форма НПФ закрепляется за фондами
положениями федерального закона «О негосударственных пенсионных
фондах» [3], в соответствии с которыми НПФ признаются некоммерческими
организациями социального обеспечения, исключительными видами
деятельности которых является деятельность по негосударственному
пенсионному обеспечению участников фонда, в том числе досрочное
негосударственное пенсионное обеспечение, также деятельность страховщика
по обязательному пенсионному страхованию и деятельность страховщика по
профессиональному пенсионному страхованию. В соответствии со ст. 118 части
I ГК РФ фондами признаются не имеющие членства некоммерческие
организации, учрежденные гражданами и (или) юридическими лицами на
основе добровольных имущественных взносов, преследующие социальные,
благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно
полезные цели [1].
Долгосрочный характер инвестирования средств НПФ и социальная
нагрузка, возложенная на фонды, предопределяют обязательное условие
осуществления их деятельности, каковым является надежность. Так,
надежность выливается в сохранность вверенных средств вкладчиков и
страхователей фонда, и их прирост в процессе капитализации пенсионных
резервов и пенсионных накоплений. Вкладчиками выступают физические или
юридические лица, производящие уплату пенсионных взносов по пенсионным
договорам в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Таким
образом, совокупность пенсионных взносов формирует целевые фонды
денежных средств в части размещения пенсионных резервов. Система
пенсионных
взносов,
тем
самым,
является
правоприменительной
исключительно в отношении механизма реализации негосударственного
пенсионного обеспечения. В свою очередь, страхователями выступают
физические и юридические лица, уплачивающие страховые взносы на
финансирование накопительной части трудовой пенсии в пользу
застрахованного лица в соответствии с федеральным законом № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании» [4]. Объем страховых взносов,
аккумулированных
в
НПФ,
формирует
пенсионные
накопления,
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функциональным назначением которых является формирование накопительной
части трудовой пенсии в системе обязательного пенсионного страхования.
Пенсионные
накопления
включают
также
средства
взносов
на
софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в
соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах
на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений» [5], и средства (часть средств)
материнского (семейного) капитала, направленные на формирование
накопительной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
[6]. Средства фонда, полученные в соответствии с договорами о создании
профессиональной пенсионной системы, входят в состав пенсионных
накоплений, находящихся в собственности НПФ для целей их инвестирования
посредством привлечения услуг управляющих компаний.
Помимо всего прочего, надежность НПФ должна обеспечиваться и в
отношении выплат участникам и застрахованным лицам. Участниками
выступают физические лица, в пользу которого должны производиться
выплаты негосударственной пенсии в соответствии с условиями пенсионного
договора, заключенного между НПФ и вкладчиком. Действующее
законодательство не исключает, тем самым, возможности осуществления
функций участника в качестве вкладчика. Надежность (гарантия выплат) в
краткосрочной перспективе для НПФ выступает показателем его способности
отвечать по своим текущим обязательствам, что предопределяется его
платежеспособностью как самостоятельного юридического лица за счет
собственных средств (части дохода от размещения пенсионных резервов и
пенсионных накоплений) либо за счет средств учредителей. В более
отдаленной перспективе, носящей долгосрочный характер, надежность НПФ
определяется финансовой устойчивостью фонда. Под финансовой
устойчивостью
НПФ
понимается
такое
соотношение
источников
финансирования собственного имущества фонда и их использование, при
котором фонд в достаточной степени гарантирует выполнение своих
обязательств перед участниками и застрахованными лицами, а также имеет
возможность развиваться и финансировать собственную уставную деятельность
в долгосрочной перспективе [7].
Надежность системы негосударственного пенсионного обеспечения,
обеспечивается, с одной стороны, принятием мер государственного регулятора
в отношении деятельности НПФ, с другой стороны, стратегии пруденциального
инвестора НПФ, способного к качественному осмыслению и применению
инструментов финансового рынка. При этом негарантированный рост
экономики, и тем более негарантированная стабильность индикаторов
фондового рынка, находящихся в тесной зависимости от национального и
международного рынков, усиливают роль государственного регулятора в
урегулировании вопросов дальнейшего формирования и развития
накопительной системы страны.
Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств
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пенсионных накоплений осуществляются на следующих принципах [3]:
1. обеспечения сохранности указанных средств;
2. обеспечения
доходности,
диверсификации
и
ликвидности
инвестиционных портфелей;
3. определения инвестиционной стратегии на основе объективных
критериев, поддающихся количественной оценке;
4. учета надежности ценных бумаг;
5. информационной открытости процесса размещения средств пенсионных
резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для фонда, его
вкладчиков, участников и застрахованных лиц;
6. прозрачности процесса размещения средств пенсионных резервов и
инвестирования
средств
пенсионных
накоплений
для
органов
государственного, общественного надзора и контроля, специализированного
депозитария и подконтрольности им;
7. профессионального управления инвестиционным процессом.
Обеспечение сохранности аккумулируемых НПФ средств возможно лишь
в условиях благоприятного социально-экономического развития страны,
бесперебойном функционировании финансово-экономических институтов, а
также отлаженном механизме регулирования и контроля, осуществляемого
надзорным органом в лице Банка России. Система негосударственного
пенсионного обеспечения, представленная главным образом НПФ, несет
социально значимую для общества нагрузку, является неотъемлемым
элементом обеспечения бесперебойного процесса воспроизводства, а,
следовательно, фактор гарантий по отношению средств фонда должен быть
одним из первоочередных условий его функционирования.
Современное
законодательство
предусматривает
инвестирование
пенсионных накоплений в государственные ценные бумаги, в том числе
гособлигации, выпущенные центральным правительством и субфедеральными
органами государственной власти. Высокая надежность гособлигаций
естественным образом сопровождается низкой доходностью, поскольку данные
финансовые активы призваны защищать сбережения от негативных
инфляционных процессов, вызванных меняющими условиями конъюнктуры
рынка. Относительно низкая доходность нивелирует привлекательность ценных
бумаг, особенно тех, привлекаемых институциональными инвесторами,
аккумулирующими подавляющую долю финансовых ресурсов населения
страны. С другой стороны, размещенные государственные ценные бумаги в
сложившихся условиях рыночного хозяйствования никоим образом не должны
служить препятствием для развития предприятий реального сектора экономики,
и тем более фактором вытеснения частных инвесторов, что также служит
причиной ограничения доходности по государственным активам. Отсюда
установление экономически обоснованного уровня доходности по
гособлигациям, а также создание благоприятных условий для их размещения
среди частных и институциональных инвесторов, представляют собой
проблему современного отечественного рынка ценных бумаг. Ликвидный
рынок ценных бумаг позволяет решать ряд задач в части диверсификации
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рисков, установления безрисковой процентной ставки в форме кривой
доходности, формировании надежных активов для временного хранения
сбережений, а также поддержания стоимости денежных ресурсов для
стимулирования инвестиционного процесса и экономического роста [9].
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ЕКЗОГЕННІ ТА ЕНДОГЕННІ РИЗИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ
КРЕДИТНОГО РИНКУ
В статті розглянуто зовнішні та внутрішні ризики кредитної діяльності суб’єктів кредитного ринку
України. Окремо класифіковано ризики кредиторів ринку на прямі та непрямі.
Ключові слова: ризик, кредитний ринок, кредитор, кредитна діяльність, суб’єкт кредитного ринку.
The paper considers the external and internal risks of credit activity of the credit market’s subject of Ukraine.
Separately classified creditors market risks to direct and indirect.
Keywords: risk, credit market, lender, lending activities, the of the credit market.

Суб’єкти кредитного ринку в процесі кредитної діяльності постійно
наражаються на небезпеку різних ризиків, які можуть породжуватися як
зовнішнім економічним середовищем, так і особливостями між суб’єктних
відносин. Чим вищий рівень продуктивного використання суб’єктами активів,
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тим більша генерація кредитного ризику під час здійснення кредитного
процесу.
Ризики кредитного ринку – це ймовірність настання негативних подій в
процесі провадження кредитної діяльності або в процесі реалізації
посередницько-гарантійних відносин між суб’єктами кредитного ринку,
наслідком яких є фінансові або морально-психологічна збитки суб’єктів даного
ринку.
Наслідки настання негативних подій для суб’єктів ринку можуть бути
абсолютно непередбачуваними та різноманітними: від легкого стресу, до
повної втрати майна, залежно від кредитної політики суб’єкта, його становища
на ринку, вміння управляти ризиками та протистояти їм.
Ризики кредитного ринку можуть породжуватися зовнішнім середовищем
функціонування даного ринку - національна економічна система, кон’юнктура
ринку (екзогенні чинники) або ж внутрішньою фінансово-економічною
діяльністю кожного окремого суб’єкта ринку (ендогенні чинники). «Внутрішні»
ризики можуть генеруватися або мінімізуватися за бажанням та потребою
суб’єктів кредитної діяльності, однак «зовнішнім» ризикам протистояти
набагато важче і вони майже не піддаються управлінню, хоча пом’якшити їх
вплив та попередити великі втрати можливо.
Основними зовнішніми чинниками, що спонукають виникнення ризиків
кредитного ринку, є зміна законодавства, що регулює даний напрямок
діяльності, та погіршення макроекономічного середовища, яке відбувається у
кризовий та посткризовий періоди і супроводжується зростанням рівня
інфляції, зростанням безробіття, падінням обсягів виробництва, зниженням
курсу національної валюти, тощо.
Саме ці зовнішні ризики призводять до негативних наслідків діяльності
суб’єктів кредитного ринку і є тими негативними чинниками, які подолати
самостійно майже неможливо.
Так, для кредиторів негативні зміни у макроекономічному середовищі
призведуть до зниження попиту на кредити, відтоку депозитних коштів, які
використовуються як кредитні ресурси, подорожчання запозичених кредитних
ресурсів на міжбанківському кредитному ринку та від зовнішніх кредиторів.
У період кризового стану економіки у позичальників значно погіршується
фінансовий стан і, відповідно, платоспроможність. Це зумовлює відмову від
отримання нових кредитів та унеможливлює вчасне погашення вже наявних
кредитних зобов’язань. Особливо болісно впливає на позичальників зростання
вартості кредитів та зниження валютного курсу, оскільки значна частка
довгострокових кредитів отримана у іноземній валюті.
Болісно негативна зміна економічної ситуації відобразиться і на
посередниках та гарантах. Як одні, так і інші постраждають фінансово.
Посередники ризикують недоотримати прибутки, або отримати збитки через
відсутність попиту на їх послуги. Гаранти підлягають ризику переходу до них
кредитних зобов’язань неплатоспроможних позичальників.
Держава, як суб’єкт-регулятор, у період кризової макроекономічної
ситуації, підлягає ризику руйнування цілої грошово-кредитної системи країни,
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оскільки «збій роботи» в одній ланці (зокрема, кредитному ринку) призведе до
порушення фінансово-економічної діяльності у всій системі.

Рис. 1.Класифікація ризиків кредитного ринку за суб’єктним складом
Джерело: власна розробка автора

Зважаючи, що кредитний ринок фактично забезпечує кредитними
ресурсами реальну економіку, то його налагоджене функціонування є
пріоритетним для держави.
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Ризик зміни законодавства також не піддається передбаченню та
мінімізації, а тому набуває особливої важливості. Нові законодавчі акти, а
також численні зміни, що вносяться до вже існуючих, часом ставлять під
загрозу саме існування кредитного ринку або його окремих сегментів, а в
більшості випадків спонукають суб’єктів до додаткових витрат [3].
Таким чином, негативна зміна макроекономічної ситуації та зміна
законодавства є «наскрізними» ризиками для усіх суб’єктів кредитного ринку. І
чим важчий економічний стан у державі, тим більші ризики супроводжують
діяльність суб’єктів кредитного ринку.
Внутрішні ризики функціонування суб’єктів кредитного ринку
породжуються специфікою їх діяльності та місцем на ринку. Оскільки основна
кредитна діяльність провадиться між кредиторами та позичальниками, то,
відповідно, левова частка усіх ризиків кредитування припадає саме на них.
Держава-регулятор, посередники та гаранти ризикують у меншій мірі, оскільки
вони виконують переважно обслуговуючо-забезпечуючі функції на кредитному
ринку. Величина їх внутрішніх ризиків безпосередньо залежить від
ефективності діяльності кредиторів та позичальників, а також власної
кваліфікації.
Класифікуємо ризики, що виникають у суб’єктів кредитного ринку та
відобразимо на рис. 1.
В контексті ризиків, які супроводжують діяльність суб’єктів кредитного
ринку, найвагоміший вплив на функціонування кредитного ринку мають
ризики, які генеруються кредиторами та позичальниками в процесі реалізації
кредитних відносин та провадження кредитної діяльності.
При наданні кредиту позичальнику, кредитор уже перманентно ризикує,
що його кошти не повернуться. Кредитор повинен бути готовим до ризику
неплатоспроможності позичальника, однак вживати заходів, щоб цього не
трапилося. Це «первинний» (базовий) ризик кредитування – кредитний ризик.
Він супроводжує кредитні відносини з моменту їх укладання і може або
пригаситися вчасними платежами по кредитному зобов’язанню, або
розвинутися під впливом сукупності чинників зовнішнього і внутрішнього
середовища позичальника та призвести до настання негативних подій для обох
суб’єктів кредитних відносин.
Національний банк України та Міністерство фінансів України трактують
кредитний ризик як наявний або потенційний ризик для надходжень та
капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе
зобов’язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком (його
підрозділом) або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов’язання.
Кредитний ризик є в усіх видах діяльності, де результат залежить від діяльності
контрагента, емітента або позичальника [5,7]. Тобто, на думку регулятора та
Міністерства фінансів, кредитний ризик може мати місце лише у
взаємовідносинах банк-позичальник, оминувши увагою кредитний ризик інших
кредиторів кредитного ринку.
Однак низка вітчизняних вчених [1,2,4,6,8,9] все ж розширили погляд на
цю проблему та визначили, що кредитний ризик – це ризик неповернення у
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встановлений строк основного боргу та процентів за кредитом, що належать
кредитору відповідно до кредитного договору.
Отож, кредитний ризик є первинним і базовим. Однак кредитори у
процесі кредитної діяльності наражають себе на низку супутніх ризиків, які
активізуються у процесі реалізації кредитного ризику: операційний,
управлінський, ринковий, ціновий, бюджетний, відсотковий тощо. Відповідно,
кредитний ризик – є прямим ризиком кредитної діяльності, а супутні ризики –
непрямими. Супутні ризики для кожного кредитора будуть індивідуальними.
Розподілимо прямі та непрямі ризики кредитної діяльності за
кредиторами кредитного ринку (рис. 2).
Банківські
установи

Небанківські
установи

Прямі ризики
кредитної
діяльності

Непрямі ризики
кредитної
діяльності

Держава

Суб’єкти
господарювання

Кредитний ризик
 операційний;
 ліквідності;
 процентний;
 валютний;
 управлінський
 іміджевий;
 судовий.

 операційний;
 ліквідності;
 процентний;
 управлінський;
 іміджевий;
 судовий.

 гарантійний;
 бюджетний;
 управлінський
 судовий.

 операційний;
 ціновий;
 управлінський;
 банкрутства;
 судовий.

Рис. 2. Класифікація прямих та непрямих ризиків кредиторів
Джерело: власна розробка автора

Безсумнівно, кредитний ризик притаманний усім кредиторам кредитного
ринку та безпосередньо залежить від їх кредитної діяльності, кредитної
політики та сукупності екзогенних чинників. Саме через такі характеристики
кредитного ризику, ми віднесли його до прямих ризиків кредитної діяльності.
Непрямі ризики кредитної діяльності виникають як супутньо-наслідкові
тоді, коли зреалізувався прямий кредитний ризик. Саме неповернення позики
позичальником призводить до ймовірності настання наслідків різної складності
у діяльності кредиторів – сукупності непрямих ризиків, які є індивідуальними
для кожної групи кредиторів.
Так, для банківських фінансових установ супутньо-наслідковими
ризиками від кредитного ринку є: операційний, ліквідності, процентний,
валютний, управлінський, іміджевий, судовий.
Небанківські фінансові установи будуть переслідувати такі ж супутні
ризики, що і банки, окрім валютного ризику, оскільки ці установи не надають
валютні кредити.
Специфіка державного кредитування зумовлює перелік особливих
ризиків, спричинених настанням кредитного ризику, а саме: гарантійного,
бюджетного, управлінського та судового ризиків.
Для суб’єктів господарювання, які надають міжгосподарські кредити, в
результаті непогашення позичальниками кредиту, виникає висока ймовірність
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настання: операційного, цінового, управлінського, судового ризиків та ризику
банкрутства.
Таким чином, усі суб’єкти господарювання підлягають впливу
екзогенних або ендогенних ризиків. В міру специфіки своєї діяльності,
найбільше з-поміж усіх суб’єктів кредитного ринку ризикують кредитори, яких
впливають як прямі, так і непрямі ризики кредитної діяльності.
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті досліджено обсяг і структуру фінансування інноваційної діяльності в Україні,
проаналізовано динаміку кредитування, в т.ч. кредитування інвестиційної діяльності. Виявлено чинники, які
негативно впливають на фінансування інноваційної діяльності. Запропоновано низку заходів, спрямованих на
збільшення обсягу фінансування інноваційної діяльності за рахунок кредитних ресурсів.
Ключові слова: інноваційна діяльність, джерела фінансування інноваційної діяльності, банківське
кредитування.
This paper investigates the scope and structure of financing of innovative activity in Ukraine and analyzes the
dynamics of crediting, including crediting investment. The factors that adversely affect the financing of innovation are
identified. A series of measures to increase innovation financing through credit are proposed.
Keywords: innovative activity, sources of innovation financing, bank crediting.

Однією з ключових проблем сьогодення є пошук джерел фінансування
інноваційної діяльності, що спричинено двома чинниками: бюджетних коштів
недостатньо, а господарюючі суб’єкти практично не зацікавлені в дорогих
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венчурних і довготривалих інноваційних програмах. Крім того, нині немає
належного взаємоузгодження між державними органами, органами місцевого
самоврядування та корпоративними структурами.
Необхідно зазначити, що в економічно розвинутих країнах світу
інноваційні програми виконуються із залученням значно більших за обсягами
фінансових ресурсів, в т.ч. і банківських кредитів.
Проблемам фінансування інноваційної діяльності приділялася значна
увага у працях зарубіжних авторів, зокрема: Г. Барнета, Дж. Батлера,
П. Друкера, Дж. Залтмена, Р. Мюллера, М. Портера, Б. Санто, Б. Твісса,
Й. Шумпетера, зокрема, російських: С. Валдайцева, П. Завліна, В. Родіонової,
Е. Уткіна, Р. Фатхутдінова, Ю. Яковця та багатьох інших.
Проблему фінансового забезпечення інновацій висвітлено у працях таких
вітчизняних вчених: В. Александрової, О. Амоші, Ю. Бажала, Л. Безчасного,
А. Гальчинського, В. Гейця, Н. Краснокутської, М. Крупки, Ю. Шкворця,
О. Юркевич та інших.
Але нині залишаються ще недостатньо з’ясованими механізми
фінансування інноваційної діяльності в Україні за рахунок банківського
кредитування.
Метою цього наукового дослідження є виявлення проблем банківського
кредитування інноваційної діяльності в Україні та обґрунтування можливих
напрямів їх вирішення.
Для вирішення зазначених проблем необхідно виконати такі завдання:
 проаналізувати обсяг фінансування інноваційної діяльності;
 дослідити структуру джерел фінансування інноваційної діяльності;
 виявити динаміку кредитування;
 розробити рекомендації, спрямовані на збільшення обсягу
фінансування інноваційної діяльності.
Проаналізуємо обсяг і структуру фінансування інноваційної діяльності в
Україні в 2000-2012 роках (табл. 1) [1, с. 199; 2, с. 195; 3, с. 183].
Таблиця 1
Структура джерел фінансування інноваційної діяльності
в Україні в 2000-2012 роках
Роки
Власні кошти
Державний бюджет
Місцеві бюджети
Позабюджетні кошти
Вітчизняні інвестори
Іноземні інвестори
Кредити
Інші джерела
Всього

2000
млн.
%
грн.
1399,3
79,6
7,7
0,4
1,8
0,1
33,4
1,9
49,4
2,8
133,1
7,6
110,0
6,3
22,5
1,3
1757,1
100,0

2008
млн.
%
грн.
7264,0
60,6
337,0
2,8
15,8
0,1
0,0
0,0
169,5
1,4
115,4
1,0
4045,0
33,7
47,7
0,4
11994,2
100,0
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2010
млн.
%
грн.
4775,2
59,3
87,0
1,1
5,7
0,1
0,9
0,0
31,0
0,4
2411,4
30,0
62,6
7,8
108,1
1,3
8045,5 100,0

2012
млн.
%
грн.
7335,9
63,9
224,3
2,0
17,6
0,1
0,0
0,0
154,5
1,3
994,8
8,7
2407,8
21,0
345,8
3,0
11480,6
100,0

Протягом 2000-2012 рр. в Україні обсяг фінансування інноваційної
діяльності зріс з 1757,1 млн. грн. у 2000 р. до 11480,6 млн. грн. у 2012 р., тобто
на 9723,5 млн. грн. (у 6,5 рази).
Досліджуваний період характеризується двома етапами:
1) 2000-2008 рр. – стрімке нарощування обсягу фінансування
інноваційної діяльності: з 1757,1 млн. грн. у 2000 р. до 11994,2 млн. грн. у
2008 р.;
2) 2009-2012 рр. – спричинене світовою фінансовою кризою різке падіння
обсягу фінансування інноваційної діяльності (на 33,7 %) і поступове
нарощування його обсягів: з 7949,9 млн. грн. у 2009 р. до 11480,6 млн. грн. у
2012 р.
Переважно інноваційна діяльність упродовж зазначеного періоду
фінансувалася за рахунок власних коштів підприємств, які її здійснювали. Так,
обсяг фінансуванні інноваційної діяльності за рахунок власних коштів зріс з
1399,3 млн. грн. у 2000 р. до 7335,9 млн. грн. у 2012 р., тобто в 5,2 рази. Частка
власних коштів в загальному обсязі фінансування коливалася від 52,9 % (7585,6
млн. грн.) у 2011 р. до 87,7 % (5045,4 млн. грн.) у 2005 р.
Але інноваційну діяльність не можливо фінансувати лише за рахунок
власних джерел, необхідна фінансова підтримка з боку держави, вітчизняних та
зарубіжних інвесторів, банків та інших фінансово-кредитних установ.
Зауважимо, що показником зростання інноваційної активності
підприємств є тенденція до збільшення темпів приросту фінансування
інновацій за рахунок власних джерел. Так, у 2001 р. порівняно з попереднім
роком темп приросту обсягу фінансування становив 18,2 %, у 2005 р. – зріс до
44,1 %, тобто на 25,9 відсоткових пункти, в 2007 р. – зріс до 52,9 %, тобто ще на
8,8 відсоткових пункти, а в 2011 р. – на 58,9 %. У 2012 р. – обсяг фінансування
зменшився на 3,3 %.
Залишається низькою участь іноземних та вітчизняних інвесторів у
фінансуванні інноваційної діяльності в Україні. Так, обсяг вітчизняних
інвестицій в інновації коливається в межах 1 % загального обсягу
фінансування. Впродовж 2000–2005 рр. фінансування інноваційних проектів за
рахунок коштів вітчизняних інвесторів зросло з 49,4 млн. грн. до 79,6 млн. грн.
відповідно, тобто лише на 30,2 млн. грн. (на 61,1 %), що в середньому за рік
становило приріст на 6 млн. грн. (на 12,2 %). У 2006 р. фінансування інновацій
за рахунок вітчизняних інвесторів значно скоротилося до рівня 26,3 млн. грн.,
тобто на 53,3 млн. грн. (на 67,0 %), а в 2007 р. рівень фінансування залишився
як і у попередньому році (26,2 млн. грн.). Значне зростання обсягу
фінансування інновацій за рахунок коштів вітчизняних інвесторів відбулося в
2008 р.: у 6,5 рази порівняно з 2007 р. Фінансова криза 2008 р. сприяла
негативному зменшенню обсягу вітчизняного інвестування інноваційної
діяльності в 2009 р. – на 81,7 % порівняно з попереднім. У 2012 р. вітчизняні
інвестиції в інноваційний розвиток становили 154,5 млн. грн., що в 3,4 рази
більше, ніж у попередньому році. Щодо питомої ваги зазначеного показника в
загальному обсязі фінансування, то відбулося зменшення з 2,8 % у 2000 р. до
0,2 % у 2007 р. і 1,3 % у 2012 р. [1, с. 199; 2, с. 195; 3, с. 183].
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Щодо вкладання коштів іноземними інвесторами в інноваційні
підприємства України, то обсяг фінансування за рахунок їхніх коштів за період
2000–2012 рр. зріс з 133,1 млн. грн. до 994,8 млн. грн., тобто на 861,7 млн. грн.
(в 7,5 рази), а в середньому за рік приріст склав 66,3 млн. грн. (57,5 %). У
2008 р. відбулося зменшення фінансування інновацій за рахунок іноземних
інвесторів до 115,4 млн. грн., або на 64,1 %. За структурою кошти іноземних
інвесторів у загальному обсязі фінансування інноваційних проектів
зменшилися з 7,6 % у 2000 р. до 1,0 % у 2008 р., тобто на 6,6 відсоткових
пункти. Посткризові 2009 і 2010 рр. характеризуються значним приростом
іноземних інвестицій на розвиток інноваційної діяльності – 19,0 % і 30,0 %
загального обсягу фінансування. У 2012 р. іноземні інвестиції становили лише
8,7 % [1, с. 199; 2, с. 195; 3, с. 183].
Незадовільними є показники участі держави в фінансуванні інноваційної
діяльності промислових підприємств. Так, упродовж 2000–2012 рр. обсяг
фінансування інновацій за рахунок коштів державного бюджету зріс з 7,7 млн.
грн. (0,4 % загального обсягу фінансування) до 224,3 млн. грн. (2,0 %), тобто на
216,6 млн. грн. (у 29,1 рази), а в середньому за рік зростання відбулося на 16,7
млн. грн. (у 2,2 рази) [1, с. 199; 2, с. 195; 3, с. 183].
Зазначимо, що відбувається зниження ролі позабюджетних коштів в
інноваційному процесі, про що свідчить зменшення обсягу фінансування з 33,4
млн. грн. (1,9 %) у 2000 р. до 0,025 млн. грн. (0,0002 %) у 2012 р. [1, с. 199; 2, с.
195; 3, с. 183].
Починаючи з 2000 р. додатковим джерелом фінансування інновацій стали
кошти місцевих бюджетів, обсяг яких зріс з 1,8 млн. грн. у 2000 р. до 17,6 млн.
грн. у 2012 р., тобто на 15,8 млн. грн. (у 9,8 рази). Таку тенденцію не можна
вважати позитивною, так як участь субцентральних органів у реалізації
інноваційних програм є одним з елементів перенесення ваги регулювання
соціально-економічних процесів на регіональний рівень, що співпадає з
загальнодержавним підходом щодо розширення самостійності регіонів.
Зважаючи на це, в подальшому є необхідність збільшити обсяг фінансування
інноваційної діяльності за рахунок коштів місцевих бюджетів.
В Україні упродовж 2000-2012 р. загальний обсяг виданих кредитів на
інноваційну діяльність зріс з 110,0 млн. грн. до 2407,8 млн. грн. відповідно,
тобто на 2297,8 млн. грн. (у 21,9 рази). Щодо структури кредитів у загальних
джерелах фінансування інноваційної діяльності, то їм належало від 6,3 % у
2000 р. до 21,0 % у 2012 р. [1, с. 199; 2, с. 195; 3, с. 183].
Зазначимо, що до нині використання кредиту для фінансування інновацій
в Україні не набуло широкого розповсюдження. Проаналізуємо динаміку
кредитування в Україні у 2008-2012 рр. [4, с. 131]. Як свідчить статистика, в
Україні спостерігається позитивна динаміка до збільшення обсягу
кредитування економіки України. Так, загальний обсяг кредитів, наданих
нефінансовим корпораціям збільшився з 443665 млн. грн. у 2008 р. до 605425
млн. грн. у 2012 р., тобто на 161760 млн. грн. (на 36,5 %).
Якщо говорити про структуру кредитування, то в загальному обсязі
наданих кредитів зменшилася частка кредитів в інвестиційну діяльність: з
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19,0 % (84525 млн. грн.) у 2008 р. до 14,7 % (89105 млн. грн.) у 2012 р., тобто
на 4,3 відсоткових пункти, в т.ч. частка кредитів на придбання, будівництво та
реконструкцію нерухомості зменшилася з 4,1 % до 1,2 % відповідно.
Отже, можна зробити висновок, що нині банки в Україні надають
перевагу кредитуванню поточної діяльності, а не інвестиційної. Незважаючи на
зростання обсягів наданих кредитних ресурсів, слід відмітити, що рівень
кредитування української економіки вітчизняними банками у порівнянні із
кредитними вкладеннями закордонних банків розвинутих країн в економіку є
недостатнім для фінансування розвитку інновацій та потенціал банківської
системи в фінансуванні інноваційної діяльності повністю не реалізовано. На це
випливає низка чинників, зокрема: економічна і політична нестабільність;
значний рівень банківських ризиків; несприятливий інвестиційний клімат;
низький рівень концентрації банківського капіталу; низька дохідність
інвестиційного кредитування; недосконалість банківського законодавства.
Виконаний аналіз свідчить про необхідність збільшення обсягу
фінансування інноваційної діяльності за рахунок кредитних ресурсів. З цією
метою рекомендуємо державним органам влади впровадити такі заходи:
1) встановити пільгове оподаткування прибутку банків, який отримано
від кредитування інноваційних програм національного рівня;
2) зменшити обов’язкову норму резервування коштів комерційних
банків, які кредитують вітчизняні інноваційні програми національного рівня, в
НБУ на 50 %, тобто з 6–8 % до 3–4 %;
3) встановити для комерційних банків обов’язкову норму відрахувань
для створення і функціонування позабюджетних інноваційних фондів;
4) гарантувати комерційним банкам своєчасне повернення суми кредиту
з відсотками шляхом безпроцентного кредитування з боку Центрального банку
на період пролонгування суми кредиту на певний період;
5) надавати комерційним банкам, які фінансують інноваційну діяльність,
позики за заниженим ставкам;
6) забезпечити стабільність національної валюти, що дозволить і банкам,
і підприємницьким структурам спрогнозувати надходження від вкладень в
інноваційну діяльність;
7) здійснювати державне страхування інноваційних кредитів, які
направлені в пріоритетні галузі економіки;
8) забезпечити впровадження механізму для посилення довіри клієнтів
до вітчизняних кредитно-фінансових установ шляхом гарантування повного
збереження коштів, вкладених в інноваційні програми та одержання сталого
процентного доходу.
Очевидно, що реалізація зазначених заходів щодо кредитування
інноваційної діяльності пожвавить діяльність підприємств, зробить їх
продукцію більш конкурентоспроможною, що допоможе збільшити обсяги
виробництва, створити нові робочі місця.
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Узбекистан - это не только седая древность, уникальное культурное
наследие его народа, радушие и знаменитая национальная кухня. Узбекистан это еще и современность, отличное место для отдыха и развлечений, новое,
интенсивно-развивающееся туристское направление!
Республика Узбекистан – как ключевое место в Центральной Азии как в
географическом и геополитическом, так и в экономическом плане. Узбекистан страна величайших городов с сотнями архитектурных памятников различных
эпох. Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз, Термез и Коканд - известны всему
миру.
Великий шёлковый путь на протяжении многих столетий служил
сближению различных народов, обмену идеями и знаниями, взаимному
обогащению языков и культур. Конечно, и в те далёкие времена случались
политические конфликты, вспыхивали войны, но Шёлковый путь неизменно
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возрождался. Неистребимая тяга к общению, к разумной выгоде и более
высокому благосостоянию постоянно брала верх над политической и
религиозной конфронтацией. Поэтому при создании модели будущих
взаимоотношений народов и сотрудничества необходимо использовать столь
убедительный пример. История Великого шёлкового пути — это история
широкого культурного взаимодействия и взаимообмена между народами
Востока и Запада. Она доказывает, что только тесное сотрудничество и
взаимообогащение культур являются основой мира и прогресса для всего
человечества.
Интересно, дешево, чисто, безопасно - вот столпы, на которых зиждется
то, что называется увлекательным путешествием в Узбекистан.
А сейчас чуть ближе рассмотрим эти четыре козыря:
Интересно. Насыщенная история региона, знаменитые на весь мир
памятники архитектуры и прикладного искусства, туры по древним городам
Узбекистана, рассказы профессиональных гидов, которые хочется слушать
бесконечно - вот, что ожидает туриста.
Дешево. Все приезжающие в Узбекистан туристы отмечают один
неоспоримый факт: в Узбекистане просто «смешные», до неприличия скромные
цены на всё. Поэтому тратить деньги здесь - одно удовольствие. Шопинг в
магазинах любого уровня и возможностей, увеселительные заведения,
прекрасные рестораны, предлагающие кухню народов мира, великолепные
горнолыжные курорты, особенная «ночная жизнь» столицы и развлечения - вот,
что привлекает.
Чисто. На улицах Ташкента и других крупных городов Узбекистана Вы не
будете спотыкаться о пивные бутылки, не будете давить пустые пачки от
сигарет, не будете обходить кучи мусора. Необыкновенно чистые, широкие,
тенистые улицы, зеленые парки, прозрачные фонтаны - вот, что подкупает.
Безопасно. Стабильности в Узбекистане можно только позавидовать.
Здесь нет ни войн, ни революций, ни мятежей, ни разрухи. Население славится
своим миролюбием - вот, что заставляет вспоминать об Узбекистане и грезить о
нем.
В Узбекистане развитию туризма уделяется особое внимание. В результате
под
руководством
Президента
Ислама
Каримова
проводимых
широкомасштабных реформ кардинально изменилась и туристическая
инфраструктура Узбекистана. Сформированы новые направления туризма,
возведены современные гостиницы, отреставрированы и благоустроены
древние исторические памятники и священные места поклонений, проложены
новые дороги. Постановление Президента от 17 апреля 2006 года «О мерах по
ускорению развития сферы услуг и сервиса в Республике Узбекистан в 20062010 годах» стало важным фактором развития и сферы туризма в нашей стране,
в том числе культурного туризма. Узбекистан тесно сотрудничает с ЮНЕСКО в
вопросах развития культуры, в том числе туризма [1]. Эта международная
организация активно участвует в пропаганде национальных фольклора и
ремесел – изготовлении ковров, атласа и адраса, гончарного дела. Юбилейные
торжества наших древних городов и великих предков проходят с участием
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ЮНЕСКО. Города Самарканд, Бухара, Хива и Шахрисабз внесены в список
мирового наследия ЮНЕСКО.
Великий шелковый путь был не только торговым маршрутом, но и
средством культурно-просветительского сотрудничества. Участие Узбекистана
в его возрождении имеет особое значение [2].
Узбекистан известен во всем мире своими историческими памятниками,
местами паломничества и отдыха, имеет возможность принимать около одного
миллиона туристов в год. Удобное географическое расположение Узбекистана,
современная транспортно-коммуникационная инфраструктура способствуют
развитию индустрии туризма. В настоящее время в стране насчитывается более
4 тысяч исторических памятников и мест отдыха, действуют более 500
предприятий по изготовлению сувениров. В 1993 году в этой стране было 20
гостиниц, сегодня их число превышает 300.
Заместитель генерального
секретаря Всемирной туристической организации Т. Рифаи отметил, что
масштабы мирового туризма сегодня велики как никогда. Туризм становится
одной из сфер культуры, динамично развивающейся отраслью экономики.
Укрепление международного сотрудничества в сфере культурного туризма
расширяет возможности обогащения культур народов, взаимопонимания и
информированности. По мнению главы представительства ЮНЕСКО в
Узбекистане А. Паолини, по мере популяризации исторических памятников
растет и число туристов, их посещающих. В таких условиях необходима
активизация международного сотрудничества и обмена опытом в целях
совершенствования охраны исторических памятников. В этом отношении
достойна внимания осуществляемая в Узбекистане широкомасштабная работа.
Великий шелковый путь способствовал развитию не только торговли, но и
культурно-просветительскому сотрудничеству. К примеру, специалистами
установлено, что в древности на территории нашей страны были буддистские
храмы, а в Китае – мечети. Это говорит о существовании давних научных и
культурных отношений между нашими народами.
Актуальность культурного туризма обусловлена тем, что сегодня туристов,
наряду с отдыхом и знакомством с достопримечательностями, интересует
климат, география, образ жизни народа, его культура и искусство,
национальные ремесла и кухня и многие другие культурно-духовные ценности
посещаемой страны.
Представители Японии, России, Китая, Афганистана, Болгарии, Ирака и
других стран говорят о перспективах культурного туризма, роли Великого
шелкового пути в развитии культурных связей между народами. Специалисты
по туризму обсуждают вопросы стабильного развития культурного туризма,
сотрудничества и обмена опытом, совершенствования туристической
инфраструктуры, активной и широкой пропаганды культурного туризма,
поддержки программ по исследованию особенностей Великого шелкового
пути, содействия разработки общих туристических маршрутов по Великому
шелковому пути и другие.
Для того, чтобы этот потенциальный ресурс превратился в комплексный
туристский продукт, предлагаем разработать общую платформу действий в
101

рамках реализации проекта развития туризма по Шелковому пути. Эти
действия должны включать в себя единую маркетинговую стратегию,
дифференциацию стран по степени их вовлеченности в проект и степени их
готовности в сфере туристского законодательства, статистки и упрощения
формальностей, сегментацию продуктов и потребителей, объединение
продуктов под одним брендом и единым выставочным стендом,
инвентаризацию туристских ресурсов стран Шелкового пути, совместные
научные исследования, конференции и заседания, поддержку единого
Интернет-портала, создание электронных печатных изданий, официального
гимна, учреждение Дня туризма на Шелковом пути и многое другое.
Именно такие усилия многих заинтересованных сторон позволят
компенсировать слабые стороны этого туристского продукта, характерные для
многих стран региона, как удаленность от основных рынков, необходимость
пересечение нескольких сухопутных границ, большие расстояния между
туристическими центрами, относительно неразвитая дорожная и другая
туристская инфраструктура, визовые и таможенные барьеры. А это, в свою
очередь, позволит привлечь дополнительные потоки путешественников и на
деле превратить «Шелковый путь» в путь диалога, а международный туризм
в странах, лежащих вдоль этой исторической торговой магистрали, сделать понастоящему устойчивым, ответственным и управляемым, что в интересах всего
мирового туристского сообщества.
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Концепція удосконалення фінансового прогнозування і планування
прибутку підприємств має ґрунтуватися на потребі післякризового відновлення
їх фінансів. У сучасних дослідженнях використовується концепція фінансового
зараження для опису ситуацій, коли чітко визначена криза в одній країні
викликає кризу в іншій.
Фінансове планування в умовах кризи має певні особливості: змінюється
його горизонт і поняття середньострокового плану; план має бути не набором
показників, а напрямком дій в залежності від реалізації різних факторів ризику;
план має бути достатньо гнучким, щоб врахувати динамічну змінність
зовнішнього середовища. У цих умовах зростає значення фінансового
моніторингу діяльності підприємства, основними функціями якого є:
спостереження за динамікою внутрішнього та зовнішнього середовища
підприємства; здійснення комплексного аналізу, діагнозу та прогнозу
діяльності підприємства на основі застосування сучасних методів управління;
безперервна актуалізація бази знань автоматизованої системи управління
процесами виробництва та збуту продукції підприємства; виявлення причин
відхилень фактичного ходу цих процесів від плану; регулювання ходу
фактичних процесів у сфері діяльності підприємства в діалоговому режимі
взаємодії з електронними засобами управління для досягнення його мети [1, c.
129].
Побудова моделі фінансового планування на діючому підприємстві
вирішить наступні завдання [2, c. 201]:
1) забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів
відповідно до потреб підприємства і його стратегії розвитку;
2) забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів у розрізі
основних напрямків діяльності підприємства;
3) оптимізація грошово-розрахункової політики підприємства;
4) максимізація прибутку при припустимому рівні фінансового ризику й
сприятливій політиці оподатковування;
5) забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства в процесі
його розвитку, тобто забезпечення фінансової стійкості й платоспроможності;
6) узгодження та оперативне коригування всіх рівнів фінансових планів
для забезпечення досягнення стратегічних пріоритетів діяльності підприємства;
7) вдосконалення системи фінансового планування на підприємстві за
допомогою накопичення баз даних про діяльність підприємства, залучення
автоматизованих систем управління, впровадження оперативних технологій
моніторингу.
Прогнозування і планування прибутку підприємства є невід’ємною
складовою політики управління прибутком у частині його формування і
розподілу. Політика управління формуванням прибутку підприємства повинна
бути спрямована на максимізацію розміру позитивного фінансового результату
через виконання комплексу завдань щодо забезпечення зростання обсягів його
діяльності, ефективного управління витратами, підвищення ефективності
використання матеріально-технічної бази, оптимізації складу та структури
обігових коштів, підвищення продуктивності праці та системи управління
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суб'єктом господарювання. Що стосується політики управління розподілом
прибутку підприємства, то вона повинна відображати основні вимоги загальної
стратегії розвитку підприємства, забезпечувати підвищення його ринкової ціни,
формувати необхідні обсяги інвестиційних ресурсів, забезпечувати матеріальні
інтереси власників та працівників.
Потреби сталого функціонування підприємств вимагають впровадження в
практику їх діяльності принципів фінансового стратегічного планування.
Українські вчені-економісти виділяють такі особливості стратегічного
планування: адаптивний характер; суб'єктивний характер оснований на
припущеннях, думках, пов'язаних з деяким ступенем невизначеності і ризику;
стратегічний план повинен розроблятися з точки зору перспективи розвитку
всієї організації, а не конкретного підрозділу; стратегічний план повинен бути
підкріплений стратегічною базою даних [3, c. 180]. Утім до основних проблем
побудови ефективної системи стратегічного планування на підприємстві
належать: його нерозвиненість, орієнтація на короткострокові результати
діяльності, відсутність системного контролю за відповідністю результатів
поточної діяльності підприємства його стратегічним цілям; фрагментарність і
відсутність комплексності поточних планів, зниження рівня координації у
системі; практично повна відсутність роботи на ринку, недостатня
розробленість методично-аналітичної бази для аналізу ринку; нерозвиненість
корпоративного управління, розбіжності в інтересах власників, управлінського
персоналу та колективу.
Недосконалість системи фінансового планування негативно впливає на
результати функціонування підприємств. Фінансові плани підприємств
сьогодні носять формальний характер та не враховують багатьох зовнішніх та
внутрішніх факторів, що визначають розвиток підприємств. До проблем,
пов'язаних з організацією системи фінансового планування, за ступенем їх
важливості слід віднести: реальність формованих фінансових планів,
оперативність складання планів, їх комплексність, фінансова реалізованість,
взаємозв'язок довгострокових та короткострокових планів, «прозорість» планів
для керівництва [4, с. 177].
Наявність невизначеності, характерної для динамічного зовнішнього
середовища, ризиків різної природи і сили впливу на ефективність планування і
прогнозування призводить до необхідності розробки та упровадження системи
фінансового планування та прогнозування, заснованої на стохастичних оцінках,
що дозволить ураховувати та гнучко реагувати на виникаючі «виклики»
динамічного зовнішнього середовища.
Основою стратегічного, зокрема фінансового планування, є узагальнення
та аналіз наявної інформації з наступним моделюванням і врахуванням
чинників можливих варіантів розвитку ситуації та фінансових показників.
Важливим інструментарієм фінансового прогнозування і планування є
економіко-математичне моделювання. Економіко-математичні методи і моделі
дають такі можливості розв'язати задачі оптимізації планування та управління,
відображаючи специфіку виробничих процесів; своєчасно реагувати на зміни
цілей, обмежень на ресурси, залежностей між параметрами та адекватно
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коректувати плани й управлінські рішення; отримати інформацію про об'єкт,
його функціонування; спрогнозувати об'єкт і його поведінку в майбутньому.
Для прогнозування фінансового стану підприємств використовують логічноописові, факторні, трендові, регресійні та динамічні економіко-математичні
моделі. Модель планування розподілу фінансових ресурсів підприємств на
основі використання методів імітаційного моделювання дозволяє оптимізувати
напрямки руху фінансових ресурсів підприємств для одержання ними
максимального прибутку.
Для забезпечення стабільності фінансового планування необхідно більше
уваги приділяти фінансовій стратегії підприємства як особливого способу
реалізації підприємством довгострокових цілей фінансової діяльності, а також
усунення суперечності між потребою у фінансових ресурсах і можливостями їх
формування. Впровадження стратегічного та оперативного планування ризиків
дасть змогу оптимально розподілити повноваження та відповідальність між
працівниками системи ризик-менеджменту та іншим персоналом підприємства,
узгодити цілі ризик-менеджменту із іншими стратегічними та оперативними
цілями діяльності підприємства, що знизить ймовірність виникнення
непередбачених значних втрат.
У працях зарубіжних і вітчизняних вчених чітко спостерігається теза, що
суть поняття і трактування фінансового результату істотно різниться залежно
від цілей його визначення. Методика його розрахунку залежить від цілей такого
розрахунку; від взаємовідносин власників і робітників; від ступеня розвитку
економіки; економічних та політичних поглядів на процес виробництва та
реалізації; вимог користувачів бухгалтерської інформації тощо. Високо
оцінюючи науковий доробок авторів, слід наголосити на недостатню
дослідженість концепцій, на яких ґрунтується вітчизняна звітність про
фінансові результати. Тобто актуальною є проблема оцінки інформаційних
можливостей звіту про фінансові результати для потреб управління
Формування фінансових стратегій підприємства є невід'ємною складовою
його загальних стратегій, в основі розробки яких повинен бути покладений
множинний вибір – використання матриці фінансових стратегій, що дозволяє
підприємствам адекватно приймати рішення про комплексне використання всіх
активів і пасивів. Для вирішення багатьох завдань на різних рівнях
використовується концепція сценарного підходу.
Таким чином, на рис. 1 наведено концепцію удосконалення фінансового
прогнозування і планування прибутку у контексті інтеграції із фінансовою
стратегію підприємства.
В основі концепції лежить синтаксична, семантична, прагматична
концепції прибутку і генетична, телеологічна концепції фінансового
планування, основними напрямами дослідження є діагностика прибутку як
об’єктів прогнозування і планування, оцінка інформаційної ємності звіту про
фінансові результати, систематизація форм і методів фінансового
прогнозування і планування. Очікувані результати пов’язані з обґрунтуванням
ієрархічного і сценарного підходів до фінансового прогнозування і планування,
удосконаленням рекомендацій із прогнозування звіту про фінансові результати.
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Мета концепції – удосконалення фінансового прогнозування і планування у контексті
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Рис. 1. Концепція удосконалення фінансового прогнозування і планування
прибутку (власна розробка)
Таким чином, обґрунтовано концепцію удосконалення фінансового
прогнозування і планування прибутку у контексті інтеграції із фінансовою
стратегію підприємства. В основі запропонованої концепції лежить
синтаксична, семантична, прагматична концепції прибутку і генетична,
телеологічна концепції фінансового планування, а основними напрямами
дослідження є діагностика прибутку як об’єктів прогнозування і планування,
оцінка інформаційної ємності звіту про фінансові результати, систематизація
форм і методів фінансового прогнозування і планування.
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У статті досліджено особливості інфраструктурних облігацій як фінансового інструмента.
Проаналізовано закордонний досвід використання інфраструктурних облігацій. Виявлено основні види ризиків,
пов'язаних з інфраструктурними проектами, а також способи їхньої мінімізації. Результати, отримані
автором, можуть бути використані як органами управління, так і емітентами інфраструктурних облігації
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The article discusses the features of revenue-yielding bonds as the financial instrument. Foreign experience of
implementation of revenue-yielding bonds is analyzed. Main types of risks associated with revenue-yielding projects
and methods of their minimization are revealed. The results received by the author during preparation of the scientific
article, can be used
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В умовах формування ринкової економіки в Україні необхідні зміни в
усіх сферах економічної системи країни, тому важливого значення набуває
дослідження проблем забезпечення фінансовими ресурсами підприємств
інфраструктури на рівні адміністративних одиниць. За цих умов особливо
актуальним є залучення усіх можливих джерел регіонального та місцевого
рівнів у розвиток підприємств інфраструктури.
Дослідженню різних аспектів фінансування підприємств інфраструктури
приділені праці таких учених, як: Л. Алєксеєнко, П. Бєлєнький, З. Герасимчук,
А. Гриценко, Б. Данилишин, В. Куценко, В. Пила, С. Писаренко, У. Садова,
Ю. Саєнко, Д. Стеченко, О. Чмир, І. Школа, І. Маєргойз, П. Микитюк,
О. Сохацька та інших.
Але не зважаючи на значні здобутки учених невирішеними залишається
низка проблемних питань стосовно фінансування підприємств. Проблема
недостатності фінансування підприємств інфраструктури виокремлюється за
такими основними напрямами:
- фінансування поточної діяльності при недостатності власних оборотних
коштів підприємств інфраструктури;
- фінансування інноваційної діяльності підприємств в середньостроковому
й довгостроковому періодах за умов нестачі власного капіталу.
Враховуючи результати досліджень вітчизняних та зарубіжних учених
вважаємо за доцільне до пріоритетних проблем фінансування підприємств
інфраструктури віднести:
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- незначні
обсяги
власних
фінансових
ресурсів
підприємств
інфраструктури та їх значну залежність від бюджетних асигнувань;
- неможливість залучення коштів іноземних інвесторів через відсутність
партнерських зв'язків та несприятливий інвестиційний клімат у країні;
- завищена вартість комерційних кредитів та неможливість їх повернення
короткостроковому періоді;
- недостатнє використання альтернативних джерел залучення фінансових
ресурсів тощо.
Серед вказаних проблем важливе місце, на наш погляд, посідає
використання альтернативних джерел залучення фінансових ресурсів. Ми
вважаємо, що в умовах сьогодення альтернативним джерело фінансування
підприємств інфраструктури може стати емісія цінних паперів, завдяки випуску
й розміщенню яких, не зміняючи структуру капіталу й управління
підприємством, є можливість залучення фінансових ресурсів на
середньостроковий період.
На нашу думку, одним з ефективних напрямів залучення фінансових
ресурсів підприємствами інфраструктури можуть стати інфраструктурні
облігації.
На сучасному етапі господарювання інфраструктурні облігації, як
самостійний інститут не врегульований чинним законодавством. Про випуск
інфраструктурних облігації йдеться у Проекті Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії цінних паперів» №2072
від 23.01.2013р., зокрема у Законі України «Про цінні папери та фондовий
ринок» [3] передбачають введення терміну «корпоративні облігації», а також
запровадження нових видів корпоративних облігацій таких як біржові,
інфраструктурні та концесійні облігації. З цією метою зазначений закон
доповнюється ст. 82 та 83, якими передбачено створення умов для
врегулювання питань емісії та обігу інфраструктурних, концесійних та
біржових облігацій, але й дотепер змін не внесено та правовий статус облігацій
не визначено [4].
Під інфраструктурними облігаціями пропонуємо розуміти облігації, що
випускає підприємство інфраструктури з метою залучення коштів для
фінансуванні інноваційних проектів розвитку та діяльності підприємств.
Зобов'язання за такими цінними паперами можуть забезпечуватися не лише
майном підприємства, а й державними або місцевими гарантіями та
банківськими позиками., але залучені кошти забороняється використовувати на
покриття боргів та фінансування інших напрямів діяльності підприємства.
Інфраструктурні облігації широко використовуються у міжнародній
практиці, як спосіб фінансування реалізації інфраструктурних проектів у США,
Індії, Південній Кореї, Чилі, Австралії, Польщі, Казахстані.
У світовій практиці інфраструктурні облігації представлені в основному
двома видами:
1)муніципальні цільові облігації;
2)корпоративні інфраструктурні облігації.
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Ринок муніципальних цінних паперів дозволяє залучати значні кошти для
фінансування розвитку підприємств муніципальної інфраструктури.
До муніципальних облігацій (municipal bonds) у США належать облігації,
що випускаються штатами, територіями, містами, округами й спеціальними
територіальними утвореннями. Загальне число емітентів цих облігацій досягає
40-50 тис. [5]. У США муніципальні зобов'язання з погляду забезпечення
поділяються на дві групи:
- облігації під загальне зобов'язання, або казначейські облігації, які не
підкріплені певним джерелом доходу (general obligation bonds);
- облігації, що випускаються під проект, забезпечені конкретним джерелом
доходу (revenue bonds), або інвестиційні облігації.
Облігації, забезпечені доходами від проектів, випускаються для
фінансування великих проектів (будівництво заводів, мостів, доріг і т.д.) і
забезпечені доходами, які будуть отримані від них у майбутньому. Звичайно
такі облігації емітуються спеціально створеними організаціями.
У більшості штатів саме за рахунок коштів revenue bonds здійснюється
фінансування розвитку муніципальної власності та житлово-комунальному
господарстві.
Виплата відсоткового прибутку за інфраструктурними облігаціями
забезпечується доходом емітента від експлуатації та основної діяльності
підприємства інфраструктури, тобто майбутнім грошовим потоком.
Ефективність використання інфраструктурних облігації у провідних країнах
світу свідчить про доцільність їх запровадження й в Україні.
Застосування інфраструктурних облігації підприємства інфраструктур
дозволить приватному вітчизняному та зарубіжному капіталу приймати участь
у фінансуванні інноваційного розвитку підприємства. Залучення фінансових
ресурсів підприємствами інфраструктури з використанням облігацій
схематично представлено на рис. 1.

Рис. 1. Схема залучення фінансових ресурсів підприємствами інфраструктури з
використанням інфраструктурних облігацій
Реалізація запропонованої схеми передбачає:
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• розміщення облігацій на фінансовому ринку та залучення приватного
капіталу до інноваційного розвитку підприємства інфраструктури;
• укладання угоди про отримання та розміщення залучених фінансових
ресурсів;
• збір платежів від користувачів послугами підприємств інфраструктури й
напрямок коштів на виплати (фінансовим інвесторам) по погашенню
номінальної вартості й накопиченого купонного доходу по облігаціях.
Серед основних переваг використання інфраструктурних облігацій такі:
• можливість використання коштів, отриманих від розміщення
інфраструктурних облігацій, для реалізації довгострокових інфраструктурних
проектів та розвитку підприємств;
• гарантування повернення залучених ресурсів за рахунок доходів від
експлуатації підприємств інфраструктури;
• довгостроковий період обігу інфраструктурних облігацій;
• забезпечення облігаційного випуску державними гарантіями,
страхуванням ризиків, банківськими гарантіями, а також іншими гарантіями.
Отже, використання інфраструктурних облігація з метою залучення
додаткових ресурсів місцевої інфраструктури дозволить:
- акумулювати й перерозподіляти капітал у грошовій формі поміж
підприємствами інфраструктури;
- забезпечити
додатковими
ресурсами
підприємства,
які
характеризуються соціальною і державною значимістю, але при цьому низькою
рентабельністю;
- стимулювати виробництво, попит, споживання й, таким чином,
сприяти довгостроковому позитивному ефекту на всю економіку країни;
- забезпечувати одержання інвесторами процентного доходу в
заздалегідь установленій формі й повернення основної суми боргу тощо.
Слід зазначити, що інфраструктурні облігації, сприятимуть залученню
капіталу на тривалий період, що дозволяє мобілізувати значні фінансові
ресурси для реалізації великомасштабних інвестиційних проектів, адже вони, як
і інші облігації, більше стійкі на фондовому ринку в порівнянні з іншими
видами цінних паперів.
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В статье представлен анализ рынка банковского кредитования населения в России. Освещены
основные факторы, оказывающие влияние на сферу кредитования населения, обозначены проблемы и
перспективы рынка в современных условиях.
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The analysis of the market of bank crediting of the population is presented in article in Russia. The major
factors having impact on the sphere of crediting of the population are shined, problems and market prospects in modern
conditions are designated.
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В развитых странах кредитование населения получило достаточно
интенсивное развитие благодаря разнообразию финансовых организаций
(коммерческие
банки,
финансовые
компании,
кредитные
союзы,
некоммерческие организации, правительственные структуры и т.п.), которые
предоставляют кредиты населению. Для финансовых организаций характерна
активная политика на рынке кредитования населения – предложение большого
количества объектов кредитования, разнообразие условий, появление новых
форм кредитования. Это подкрепляется развитой инфраструктурой
кредитования населения (кредитные бюро, скоринговые агентства,
коллекторские агентства и т.д.) и десятилетиями существующей нормативноправовой базой, которая постоянно совершенствуется и обновляется. Кроме
этого, в развитых странах постоянно разрабатываются программы по развитию
кредитования населения, что приводит к увеличению потребительских
расходов и, как следствие, к увеличению промышленного производства этих
стран. Благодаря этому растет занятость населения и доходы населения,
достигается стабильность в обществе, активизируется спрос на недвижимость,
автомобили и другие товары [1].
В отличие от зарубежных стран, уровень современного развития
кредитования
населения
в
России
не
выступает
стимулятором
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платежеспособного спроса и подъема экономики, и не отвечает потребностям
граждан. Кредитованием населения в России занимаются в основном банки.
На рынке кредитования населения наметилось несколько новых
тенденций: в сегмент кредитования населения зашло много новых игроков,
которые ранее не работали в розничном сегменте; банки существенно смягчили
условия кредитования заемщиков – снизили требования к доходам, отменили
комиссии, уменьшили процентные ставки; некоторые участники рынка
сократили скорость рассмотрения заявок с нескольких часов или даже дней до
нескольких минут; спрос населения на потребительские кредиты существенно
вырос. Некоторые эксперты объясняют это явление реализацией отложенного
спроса [2].
В результате, портфели потребительских кредитов растут достаточно
быстрыми темпами, у некоторых банков доля потребительских кредитов
превышает 50% от объема совокупного кредитного портфеля.
В посткризисный период конкуренция на рынке потребительского
кредитования существенно обострилась – возможность получить высокую
маржу в краткосрочном периоде в условиях дефицита качественных заемщиков
привлекает в этот сегмент новых игроков, в том числе и госбанки. Чтобы не
оказаться вне игры, кредитные организации вынуждены постоянно сокращать
процентную ставку по кредитам и, соответственно, уменьшать доходность. По
признанию участников рынка, маржа в кредитовании населения, стремительно
приближается к минимальной отметке, поэтому многие банки вынуждены
осваивать более рисковые сегменты [2].
Кредиты населению стали в условиях повышенного риска и
ограниченной ликвидности весьма доходными для банков. Короткие и дорогие
кредиты населению, позволили банкам генерировать большую прибыль.
Банки развивают кредитование населения, так как кредит населению
является банковским продуктом с максимальной доходностью. Ставки по
кредитам населению находятся на более высоком уровне.
Необходимо отметить, что структура фондирования большинства банков
претерпела существенные изменения – доля средств, привлеченных на
внутреннем рынке (средства физических и юридических лиц), существенно
увеличилось, соответственно, стоимость денег выросла, а их срочность
сократилась [5].
Кредиты населению пользуются максимальным спросом, и нет больших
сложностей в их оформлении. Некоторые банки оперативно отреагировали на
изменение структуры рынка и нарастили в совокупном кредитном портфеле
долю кредитов населению. Популярность кредитования населения объясняется
привлекательными условиями банков, расширенной линейкой вариантов
кредитования.
Увеличение популярности кредитования населения вполне объяснимо.
Стабилизация экономики и, как следствие, повышение покупательской
активности побуждают граждан не откладывать необходимые покупки до
лучших времен, а приобретать их в кредит. Возникший спрос заставляет банки
разрабатывать новые кредитные продукты, которые, с одной стороны, будут
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соответствовать текущей экономической ситуации, а с другой – удовлетворять
потребностям заемщиков.
Директор департамента розничного кредитования Московского
кредитного банка Алексей Косяков отмечает: «Выход из кризиса и появление
финансовой стабильности положительно влияют на рынок потребительского
кредитования. На сегодняшний день наблюдается действие отложенного спроса
на дорогостоящие предметы длительного пользования, приобретение которых
большинством потребителей было отложено в период кризиса. Несмотря на
свою стимулирующую функцию, розничное кредитование в большей степени
является производной по отношению к потребительской активности, тем самым
растущий спрос и снижение кредитного риска на рынке стимулируют развитие
потребительского кредитования» [3].
Несмотря на то, что спрос на потребительское кредитование растет вслед
за предложением, ситуация на рынке остается очень напряженной из–за
высокой конкуренции. Госбанки в последнее время сильно теснят частных
игроков. Автоматизация рассмотрения заявок совместно с сокращением
внутренних издержек дала возможность сократить ставку по потребительским
кредитам.
Если говорить о рынке классических розничных кредитов, то на нем
госбанки исторически занимают сильные позиции, и к конкуренции с ними
частные игроки привыкли давно. В этом бизнесе важны технологии,
отработанные скоринг–модели и хорошо обученный персонал. Давление со
стороны госбанков во всех сегментах, в том числе и в потребительском
кредитовании. Госбанки вытесняют конкурентов с рынка, прежде всего, ценой
кредита. Также большую роль играют инновации, сервис, лояльность к
клиентам, желание банков принимать определенный риск.
В кредитовании населения возможностей для конкуренции у
коммерческих банков больше, так как различие в несколько процентных
пунктов не столь принципиально. Коммерческие банки могут предложить
клиенту меньшие сроки рассмотрения заявки и выдачи денег, упрощенный
пакет документов, больше шансов на получение кредита. В потребительском
кредитовании существенную роль в продвижении продуктов банками играют
свободные рыночные методы – реклама, позиционирование бренда, активные
продажи. Это снижает эффективность административного ресурса
государственных банков, эффективность возможности предоставления менее
высоких процентных ставок. Сектор кредитования населения также очень
восприимчив к рекламе.
Возможно, усиление позиций госбанков в кредитовании населения не
будет в ближайшие годы иметь для частных банков серьезных последствий, так
как в секторе кредитования населения присутствует определенный резерв
роста. Кредитование физических лиц, в отличие от корпоративного
кредитования имеет практически неограниченный потенциал роста. При этом
розничное кредитование в случае его успешности всегда будет давать более
высокую маржу, чем кредитование юридических лиц. Кредитование населения
не требует долгого финансирования, и в ситуации, когда долгосрочные
113

инвестиции банку не выгодны, кредитные учреждения увеличивают
кредитование населения.
Розничный бизнес менее рисковый с точки зрения концентрированности
портфеля. Кроме того, в корпоративном сегменте уровень просрочки и
списания большого масштаба крайне опасны, потому что процентная маржа не
позволяет покрывать потери. В розничном бизнесе маржа изначально выше, и
возможный уровень списания также более высок. В современных условиях
риски экономики значительно выросли, в особенности в корпоративном
секторе. Соответственно, банки имеют возможность в очередной раз
обратиться к развитию кредитования населения, что приведет к росту
конкуренции
и
корректировке
процентных
ставок
относительно
рефинансирования [4].
Таким образом, возросший интерес к кредитованию населения со
стороны банков может привести к следующим тенденциям: рост конкуренции в
сегменте кредитования населения и сокращение банковской маржи в сегменте;
рост рисков из–за дефицита качественных потенциальных заемщиков;
концентрация бизнеса в сегменте кредитования населения может обернуться
значительным убытком, если экономическая ситуация в стране будет иметь
тенденцию к дельнейшему ухудшению (дальнейшее втягивание страны в обмен
санкциями с ЕС и США).
Однако, кредитование населения в свете последних событий будет
оставаться локомотивом банковского бизнеса как из–за высокой маржи, так и в
результате роста рисков в корпоративном секторе.
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Відповідно до технологічного підходу запропоновано розглядати управління як сукупність
управлінських технологій, що складаються з цілеспрямованих, упорядкованих, скоординованих управлінських
процедур, які реалізуються в рамках функцій управління і забезпечуються вибором раціональних інструментів і
методів управління. Визначено можливості використання технологічного підходу до фінансового управління
банком, що передбачає формування адекватної зовнішньому і внутрішньому середовищу банку, етапу його
розвитку і рівню організаційної зрілості технології фінансового управління.
Ключові слова: фінансове управління, банк, технологічний підхід, технологія управління.
According to technological approach it is proposed to consider management as a complex of managerial technologies,
consisting of purposeful, well-ordered and coordinated management procedures, which are implemented within
functions of management and provided with a choice of rational tools and management techniques. It is identified
possibilities to use technological approach to bank financial management. This assumes formation of adequate to
external and internal environment of bank, its stage of development and organizational maturity level technology of
financial management.
Key words: bank, financial management, technological approach, managerial technology.

З урахуванням зростаючої складності процесів, що протікають у будьяких сучасних організаціях, у тому числі і банках, а також наявності значних
масштабів управлінських впливів, турбулентності зовнішнього середовища
актуальності набуває технологічний підхід до управління. Це підтверджується
тенденціями технологізації, які проявляються у перетворенні процесів
діяльності у технології, тобто у сукупність формалізованих та регламентованих
процедур. Поняття «технологія управління» усе частіше використовується в
сучасній вітчизняній і зарубіжній науковій літературі [1–5], а П. Друкер вважає,
що «управління перетворюється на нову технологію» [6].
Необхідність виокремлення технологічного підходу викликано тим, що
разом з відомими у історії управління школами (наукового управління,
адміністративної, людських відносин та ін.) сформувалася нова наукова школа
– технологічна, яка вимагає самостійного дослідження. Розробка технологій
управління обумовлена розвитком техніки управління, його організації,
функцій та методів [7, с.157].
Фінансове управління є однією з найважливіших складових загального
менеджменту, що узгоджується з точкою зору Кузнєцової Л.В., яка зазначає,
що формування теоретико-методологічних засад адекватної сучасним умовам
системи управління фінансами банку можливе лише на основі взаємодії
функцій та принципів загальних фінансів, фінансів банку й управління у цілому
[8, с.13]. Отже, для обґрунтування можливостей використання технологічного
підходу у фінансовому управлінні банком доцільно узагальнити положення
існуючих підходів, що використовуються у менеджменті.
Відповідно до функціонального підходу, управлінню притаманні наступні
функції: планування, організація, мотивація, координація й контроль. Виходячи
з того, що управлінські операції пов'язують не функції, а процес, у подальшому
широкого використання набув процесний підхід. Згідно з його положеннями,
менеджери повинні попереджати появу можливих проблем, здійснюючи в
такий спосіб постійне поліпшення характеристик процесів за результатами їх
кількісної оцінки. Процесноорієнтоване управління поставило такі завдання, як
визначення відхилень фактичних результатів від запланованих, їх оцінка,
контроль, розробка й реалізація упереджуючих заходів щодо мінімізації таких
відхилень. При процесному підході визначення витрат і результатів
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здійснюється окремо по кожному процесу (виду діяльності), що дозволяє
ухвалювати обґрунтовані і якісні управлінські рішення на основі порівняння
ефективності їх організації. Сьогодні процесний підхід вважається досить
дієвим у світовий та вітчизняній практиках, що проявляється у розробці й
використанні
технологій
процесноорієнтованого
бюджетування,
процесноорієнтованого управління, проблемноорієнтованого управління,
управління якістю, контролінгу.
Подальша еволюція підходів до управління сприяла виникненню
системного підходу, відповідно до якого організація є сукупністю пов'язаних
взаємодіючих підсистем. Він дозволив розглянути організацію багатовимірно,
об'єднавши в єдине ціле мету, ресурси й процеси, що протікають у
внутрішньому та зовнішньому оточенні. Саме системний підхід дозволяє
охопити весь комплекс зв'язків, відносин і параметрів, що визначають найкращі
напрями функціонування організації.
Ускладнення внутрішнього середовища й прискорення динамізму
зовнішнього оточення створили нові вимоги до прийняття управлінських
рішень – обов'язкове врахування конкретних умов і факторів, що обумовило
виникнення ситуаційного підходу. Ситуаційний підхід оперує категоріями
системного підходу з акцентом на постійний розвиток елементів, зв'язків,
факторів і передбачає використання виявлених закономірностей стосовно
конкретних економічних ситуацій і умов. Тобто управління полягає у виборі з
сукупності універсальних прийомів таких, які відповідають поточній ситуації.
Останніми роками поширення набули програмно-цільовий, проектний,
поведінковий, рефлексивний підходи до управління.
Програмно-цільовий підхід зорієнтований на планування майбутнього як
розробку цілісної системи дій з чітко визначеними результатами. Програма
визначає вихідний стан системи, образ її бажаного майбутнього, а також склад
та структуру дій щодо переходу від теперішнього стану до майбутнього.
Проектний підхід до управління організацією створений для ефективного
та цільового використання грошових коштів та інших ресурсів. У його межах
реалізується процес управління командою, ресурсами проекту за допомогою
спеціальних методів та прийомів з метою успішного здійснення поставленої
цілі. Використання проектного підходу передбачає вирішення питань
планування та координації реалізації проекту, залучення коштів із зовнішніх
джерел фінансування для реалізації проекту, раціонального використання
власних коштів, досягнення високої віддачі вкладених коштів, створення та
організації функціонування команди працівників для реалізації проекту.
Головний постулат поведінкового підходу полягає у тому, що врахування
поведінкових особливостей персоналу організації сприяє підвищенню
ефективності як окремого працівника, так і організації в цілому.
Відповідно до рефлексивного підходу до управління, воно поєднує
управління мотивацією, тобто створення мотиваційної складової; управління
знаннями, тобто розширення знань та уявлень; управління рефлексією, тобто
переконання, здатність аналізувати свої емоції [9, с.66].
Положення кожного з підходів до управління в сукупності сформували
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базу для розвитку технологічного підходу у фінансовому управлінні банком і
розробки його інструментарію. При цьому технологічний підхід не виключає
використання інших підходів, а скоріше поєднує їх (рис. 1).
Властивості
технології управління

Положення

Функціональний Управління здійснюється через
реалізацію функцій планування,
організації, мотивації,
координації й контролю
Процесний

Управління взаємопов'язаними
процесами, орієнтація на
контроль їх результатів

Системний

Управління банком як
складною відкритою системою

Ситуаційний

Управління розвитком
елементів та зв'язків банку як
системи з урахуванням
конкретних ситуацій та умов

Програмноцільовий

Забезпечення керованості
процесом розробки та
досягнення цілей банку

Проектний

Управління командою та
ресурсами проекту

Поведінковий

Підвищення ефективності
діяльності банку через
врахування поведінкових
особливостей персоналу

Рефлексивний

Управління мотивацією,
знаннями, рефлексією

Технологічний підхід: вибір (формування) технології управління

Підхід

регламентованість,
координація процедур
динамізм, результативність, подільність,
впорядкованість,
масовість
збалансованість,
синергійний ефект
адаптивність, варіативність, інноваційна
спрямованість
цільова спрямованість

раціональність,
збалансованість
інтелектуальний
характер

унікальність, залежність
від компетентності
персоналу

Рис.1. Технологічний підхід до фінансового управління банком
Згідно з технологічним підходом управління пропонується розглядати як
сукупність управлінських технологій, що складаються з цілеспрямованих,
впорядкованих, скоординованих управлінських процедур, які реалізуються у
межах функцій управління і забезпечуються вибором доцільних інструментів та
методів управління. Стосовно фінансового управління банком технологічний
підхід передбачає формування адекватної зовнішньому й внутрішньому
середовищу банку, етапу його розвитку й рівню організаційної зрілості
технології фінансового управління.
Переваги технологічного підходу полягають у можливості вибору
найбільш доцільних з переліку вже розроблених та використовуваних на
117

практиці технологій фінансового управління банком або створення
самонастроювальних технологій управління відповідно до внутрішніх і
зовнішніх параметрів функціонування та розвитку банку.
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ACCOUNTING
An effective company development requires a rational production factor management. The rational
management is understood as the production factor utilisation, the care of the innovation and development of factors in
accordance with technical development, the demand for products and services and with regard to the limited resource
offer. Moreover, we speak of proper management when the business activity follows the rule of obtaining maximum
profit while assuring minimum production factor consumption. Following this rule is the basis of the demand on
permanent cost decrease in the context of the business activity. The modern theory of company finances proclaims that
the question of the company cost decrease is related not only to the profit as the most synthetic absolute value category
but also to the company value that is promoted as a crucial criterion of evaluating the effects of all company activities
nowadays.
Key words: costs, cost analysis, financial accounting, internal management accounting/managerial
accounting, enterprise, company

Introduction
Based on the facts stated above, the company cost analysis is a problem that
needs to be solved differently according to the cost representation method, the
analysis goals, the users for whom the results are aimed for, the desired level of
information details, etc. In general, there is a request for assigning the costs to
a precisely defined object (a product, purchased goods, a service). Cost objects
are designed as performances; priced performances as profits. Costs and profits make
two specific flows in the company [1, p. 51], [2, p. 272]:
1.
The flows connected with performance execution (their task is to
quantify costs to a defined performance) – they are the subject of cost calculation;
2.
The flows connected with performance realisation after their finishing,
i.e. connected with the profit creation – they are the subject of price calculation.
For the analysis purposes it is necessary to distinguish:

Costs as the measure in the financial accounting;

Costs in the internal management accounting;

Costs from the point of view of taxes.
Costs and cost analysis in the financial accounting
The cost category in the financial accounting of Slovak enterprises (companies)
is regulated by the Act on Accounting [3, § 2, section 4, letters d), e)]; for the
purposes of this law, a cost is understood as an economic benefit decrease of an
accounting unit in an accounting period that can be estimated reliably. According to
the law, an economic benefit is a possibility to contribute to the cash flow and cash
equivalents directly or indirectly. By means of the definition, the accounting
legislative tries to bridge the differences between the pair categories cost – expense,
profit – income that are typical for the accrual accounting. The particular solution for
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the time and factual mismatch is the cost and profit time distinguishing technique;
this technique helps to assign the costs and profits to those accounting periods, in
which they were created regardless the cash flow. Transitory represents the expense
or income for a standard accounting period that will be assigned to the costs and
profits in the future accounting period. Anticipations are costs or profits for
a standard accounting period that are connected with the expenses and incomes in the
future accounting period. Costs are a flow entity, their value expresses the withdrawal
(reduction) of the company’s capital, or liability (debt) creation; this relation can be
expressed symbolically as follows: + C – A, +C + D (C – costs, A – Assets, D –
Debt) [1, p. 52]. This representation is a common characteristic of all costs in the
financial accounting. Thus, the financial accounting expresses the costs – current and
future – as [5, p. 322].

Profit items in the income statement (costs for a standard period);

Capital items in the case of accruing (accrued costs).
The costs as the capital withdrawal include:

The company costs for which there is a target reference between the
impairment of assets and the realised performance (material or power consumption,
etc.);

Costs connected with capital value loss by not meeting the defined
standards and regulations, and by the impact of extraordinary effects (shortages of
stocks, damages, fines, penalties);

Costs paid from the profit (entertainment expenses, benefits for the
statutory body members);

Costs by means of which the national economy policy is realised (taxes,
fees) [1, p. 52].
It is important that state looks at the accounting costs in two different ways:
1.
Costs that were not necessary to obtain the profit or companies pay
them for a “rule non-conformance”.
2.
Costs that are necessary to obtain, secure and keep incomes (tax
expense) [2, p. 274].
Slovak financial accounting of the enterprises classifies costs according to
three main aspects (the accounting system takes them into consideration):

Cost type aspect (the type of consumption);

Target aspect;

Cost classification in dependence on the profit structure [1, p. 53].
The cost type criterion is the main criterion applied in the Slovak financial
accounting and it is also the basic cost classification method for the purposes of
getting an overview of their structure. It is a classification divided company’s costs
into separate groups according to economically homogenous types, while each group
includes one cost type (one cost category) [4, § 63-73]:

Expended purchases (accounting group 50);

Services (accounting group 51);

Personal costs (accounting group 52);
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Taxes and fees (accounting group 53);
Other business costs (accounting group 54);
Depreciations and correction items of business costs (accounting group

55);

Financial costs (accounting group 56);

Extraordinary costs (accounting group 58);

Income taxes and transfer accounts (accounting group 59).
This type classification records costs mostly of an external character in the
form and amount, in which they have originally arisen in the company, regardless the
unit or purpose (product) they were expended for. “Originally” means that they
become the subject of representation immediately after they enter the company;
external costs are created by means of other subject’s product, work or service usage.
Besides the characteristics stated above, we speak of simple costs which means that
further detailed decomposition is not possible. From the point of the financialeconomic analysis it is important that the cost type classification provides
information needed to secure the proportion, stability and balance between the
resources requirements (costs express their consumption) in the company and
external sources that provide them. It answers the questions regarding from whom,
when and how the company has to ensure material, power, other external
performances and services and other economic resources for its business. However,
for the purposes of managing the lower intra-company levels, using only the cost type
classification is not sufficient, especially in the case of economic efficiency and
business effectiveness evaluation – it does not express the cause of the expended
costs, their factual carrier. The target classification of costs applies only a little in
the finance accounting; it respects the purpose for which the consumption took place
(entertainment expenses, gifts, social costs). When compared to the purpose attribute
that represents the basis for the cost finding in the management accounting, the target
classification of costs is only allusive in the finance accounting. The cost
classification in dependence on the profit structure allows separately monitoring
and analysing the costs associated with individual company businesses that make the
profit [1, p. 53]:

Operating (business) costs;

Financial costs;

Extraordinary costs [4, § 9].
The point of this cost (but also profit) classification is to separate the common
company operations, i.e. realisation of activities forming the subject of business, or
activities performed to support the operations, as well as financial operation
realisation and effects, starting from an extraordinary activity that does not
correspond to the common conditions for company operations. The extraordinary
activity is caused by atypical economic effect or extraordinary event happening by
accident (natural catastrophes). The financial accounting is typical for its substantive
free relation between costs and the subject of business of the company; its task is to
represent not only the expended economic resources but also their reproduction and
economic return. From the point of view of the company business, only the resource
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reproduction is effective that preserves the company’s equity and offers the space for
creating a surplus to strike own capital (profit). The resource reproduction, cost
compensation, analysis is based on the profit analysis in dependence on the type of
activity or the type of particular business transaction. However, the possibility to
monitor the profit of any type of a business transaction separately is limited in the
finance accounting (e.g. the sale of long-term capital, material, stocks).
Even in the financial accounting it is possible to distinguish:

The costs that can be identified with a performance → performance
(production) costs, i.e. costs that have taken part in the performance;

The costs that cannot be identified with a performance, the costs
expended to generally secure the business of a company; they are created especially
in the regular period → period costs.
Costs and cost analysis in internal management accounting
The intra-company accounting understands costs as purposeful and target
expense of the company’s resources. “Purposeful” means expenses closely
connected to the realised performance forming the subject of the business; this fact
has a practical influence on the company’s management decisions (decisions about
prices, range of goods changes, product preferences). “Purposive” is understood as
an adequate resource expenses; it can be quantified by the cost index to a certain
degree (see below). The cost evidence in the intra-company accounting goes out the
functions realised by this accounting subsystem in the company’s information system
– its tasks are primarily:

To record costs and profits, and to determine the company’s and its
intracompany units’ profit;

To provide details for applying the material responsibility and the
involvement of intra-company units;

To provide data needed to divide the profit and to determine the level, to
which the individual intra-company units have contributed to its creation;

To provide records for compiling and controlling budgets and
calculations, business analyses that are the basis for measurements to increase the
economy efficiency in the future, etc. [1, p. 54].
The basis of the intra-company (internal management/managerial) accounting
cost analysis represents the analysis of:
Intra-company units costs – costs related to the unit existence, costs
related to the performance;
Product costs.
Cost analysis of internal (intra-company) units
The basis of the intra-company units cost analysis is the analysis and
evaluation of the overhead expense changes of a unit. The control and analysis of the
costs use simple differential methods – comparing the predefined costs taken from the
preliminary calculations and budgets of the unit costs with the facts based on the
intra-company accounting records. One of the crucial parts is a deviation (overhead
costs) analysis:
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Capacity deviation – originates from the changes in the unit capacity
utilisation and the technological workplace or working place utilisation. It is
determined by comparing the planned costs (budget) with the budget adjusted to
actual unit capacity utilisation; the responsibility for this deviation is charged to the
employees who affect the capacity utilisation with their decisions.

Consumption deviation – originates from the changes in the normalised
labour, goods and services usage, while taking into account the actual capacity
utilisation. It is determined as the difference between the actual costs and the budget
adjusted to actual unit utilisation. Unlike the capacity deviation it defines the custom
unit economic efficiency and the responsibility for its creation is charged to all unit
employees.
First of all, the intra-company unit cost analysis level depends on the overhead
expense setting method. The following budgets are used:

Fixed budget – cost budget to utilise the capacity; it does not count with
dividing the costs into fixed and variable elements.

Alternative budget – adjusting the costs to various performance volumes
in the interval of the particular unit capacity; it respects the diverse relation between
the fixed and variable costs, and the performance volume [1, p. 55].
Product cost analysis
The product cost analysis is focused on the direct (item) cost analysis, i.e. on
the calculation formula entity analysis. The subject of the analysis is the calculation
structure changes, e.g. direct staff costs item decrease, factory overhead item growth,
etc., but also the relation between the full total costs and a performance price. The
calculation structure changes arise from the unbalanced growth of its items – the ratio
between individual items and total performance costs changes. The calculation
structure changes reflect the technical and technological production changes, used
input substitution, input price changes, etc. By means of the differential method and
standards we determine the direct cost deviations between the preliminary (planned)
and final or operational calculation. These relations apply [1, p. 55], [2, p. 286]:
planned cost ± changes = operational cost
operational cost ± deviation = actual costs per a performance unit
The change of the standard reflects the changes in individual cost amounts
influenced by factors such as material price, power price, material and power
substitution, payment scale, different depreciation policy; the standards and their
changes reflect the unit operations: technical production preparation, production unit,
supplying unit; they show how the technical, technological and other production
conditions change. The operational standard deviations show the actual unit
economic efficiency; positive deviation means the standard non-conformance,
technical and technological discipline non-conformance; negative deviation means
savings, better standard conformance. When the deviations occur for a longer period
of time, it can also mean a standardisation failure. A detailed analysis of the direct
and overhead costs is the subject of short-term intra-company analyses that aim to
secure the operative control and management of costs. A special attention to the costs
and the deviations between the actual and planned costs is paid on the level of a cost
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controlling. Primarily it is focused on the management of the factors that influence
the profit of the company and this way also its costs and gaining [5, p. 215].
Conclusion
The importance of costs in the economic management of the company is
reflected also in their position in the company information system. Costs are
a category of financial accounting – the goal-oriented, national economy regulation
executed indirectly that characterises the costs from the tax point of view also uses
this understanding and representation of costs. Significantly greater need of
information about costs used on different levels of the company to manage the
business and to decide its future variants; this is the most important attribute of the
finance accounting and consequently the management information system
characterised by wide range of outputs.
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СУТНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В СУЧАСНІЙ
СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Розглянуто сутність внутрішньогосподарського контролю як елемента загальної структури
управління підприємством. Виявлено, що внутрішньогосподарський контроль посідає важливе місце серед
інших функцій управління і сприяє досягненню позитивних результатів діяльності та ефективності прийнятих
управлінських рішень.
Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, функція управління, об’єкти контролю, облік.
The essences of internal control as elements of common structure of an enterprise management are reviewed.
It is discovered that internal control holds a prominent place among other management functions and promotes
achievement of positive performance results and efficiency of accepted management decisions.
Key words: internal control, management functions, monitored items, accounting.
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Система внутрішньогосподарського контролю є важливим елементом
загальної структури управління підприємства. Вона дозволяє шляхом
здійснення нагляду, перевірок і стеження за фінансово-господарською
діяльністю переконатись, що остання проходить у відповідності до розробленої
стратегії
розвитку
та
вимог
діючого
законодавства.
Мета
внутрішньогосподарського контролю полягає у своєчасному виявленні та
запобіганні невиправданим відхиленням, які перешкоджають раціональному
використанню майна та коштів підприємства, пошуку шляхів оптимізації
господарських рішень структурними підрозділами та оцінці виконання
управлінських рішень тощо.
Значний внесок у наукове та практичне дослідження проблем
внутрішньогосподарського контролю зробили вчені та практики, зокрема:
Андрєєв В.Д., Аренс Е.А., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Данилевський Ю.О.,
Завгородній В.П.,
Дерій
В.А.,
Дорош Н.І.,
Шатковська Л.С.,
Крамаровський Л.М., Кузьмінський А.М., Сухарєва Л.О., Мних Є.В.,
Нападовська Л.В. та інші вчені. В той же час багато питань залишаються
недостатньо розкритими, зокрема, питання сутності внутрішньогосподарського
контролю як підсистеми в системі управління підприємством.
Перехід на ринкові умови господарювання та зміна господарського
механізму відбувалися шляхом радикальних перетворень у сфері господарської
діяльності і змусили по-новому поглянути на проблеми організації
управлінської системи й, зокрема, на можливості більш повного використання
однієї з найважливіших функцій управління, що є випробуваною в різних
системах протягом багатьох десятиріч, – контролю. Досвід господарювання
свідчить про те, що роль контролю в одних випадках переоцінювалась, в інших
- дещо недооцінювалась. Існуюча в період планової економіки функція
контролю мала політичну спрямованість, що позначилось на його низькій
результативності. До того ж, процес контролю ставав усе більш формальним.
Таким чином, виникла потреба у зміні поглядів на формування нової системи
контролю та перегляду його методичних і організаційних принципів.
Контроль став частиною управління, ефективність якого забезпечує
реалізацію цілого комплексу завдань в інтересах функціонування об’єкта й
досягнення бажаних напрямів його розвитку. Існуюча практика
господарювання сучасних підприємств засвідчує, що щоденно приймається
чимало рішень, але їх ефективність залишається на низькому рівні. Причинами
такого явища виступають об’єктивні і суб’єктивні фактори, але основна питома
вага
припадає
на
такий
фактор,
як
організація
системи
внутрішньогосподарського контролю. За його допомогою можна врахувати дію
всіх існуючих факторів, а також визначити науковий рівень прийнятих рішень,
економічний ефект їх реалізації. Таким чином, необхідність контролю
безумовна, що підкреслюється також і на рівні державної виконавчої влади.
Контроль – це обстеження та інформація, а управління – це конкретні дії
його суб’єктів. Саме тому контроль найчастіше тлумачиться як «перевірка»,
«нагляд», що неповністю відображає сутність поняття, оскільки характеризує
лише частину функціонального навантаження. С.І. Ожеговим поняття
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«контроль» характеризується не тільки як перевірка, а як спостереження з
метою перевірки [1]. Відповідно стає поширеним визначення контролю як
єдиного механізму, що забезпечує порівняння досягнутих результатів із
поставленими завданнями.
На наш погляд, контроль не вичерпується тільки перевіркою. Таке
тлумачення зводить контроль до виявлення помилок чи фактів шахрайства. У
цьому випадку функція контролю відіграє лише пасивну роль спостереження
за виконанням управлінських рішень. З економічної точки зору, такий
контроль ефективний: вартість його невисока, результат перевірки легко
отримати,
трудомісткість
низька.
Проте
такий
підхід
до
внутрішньогосподарського контролю вузький й представляє собою опис
реального становища об’єкта, що контролюється. Недоліком такого контролю
виступає відсутність подальшого аналізу головних причин виявлених
відхилень. Він є ефективним для забезпечення виробничої дисципліни,
виявлення центру відповідальності за тією чи іншою подією у виробництві.
Таке обмежене розуміння контролю є однією з причин недооцінювання ролі
внутрішньогосподарського та завдань, які стоять перед ним.
Вивчення
принципів,
прийомів
та
концепцій
розвитку
внутрішньогосподарського контролю, викладених в наукових працях показує,
що досить поширеним є погляд на контроль, як функції управління.
Передумовами виникнення внутрішньогосподарського контролю як функції
управління є невизначеність власника щодо окремих аспектів діяльності
підприємства; попередження виникнення кризових явищ; боротьба за ринки
збуту; тиск з боку конкурентів, підтримання успіху шляхом порівняння
досягнутих результатів із запланованими з наступним визначенням ефективних
напрямів діяльності підприємства, які сприяли досягненню його загальних
цілей [2, с.15]. Трактування внутрішньогосподарського контролю, як функції
управління, вимагає, на нашу думку, більш конкретного уточнення щодо того,
в чому полягає ця функція. Суть її зводиться до стеження за проходженням та
здійсненням певних господарських операцій, пов’язаних із реалізацією
поставлених завдань, планів, програм, одержаних настанов, існуючих рішень, а
також реалізації отриманої інформації для коригуючих дій.
Функція контролю в системі управління господарюючим суб’єктом
активно впливає на всі його процеси і передбачає реалізацію комплексу
завдань в інтересах функціонування суб’єкта й забезпечення бажаних напрямів
його розвитку. Зміст контролю, як функції управління, проявляється через
діалектичну єдність чотирьох його етапів: виявлення і вивчення фактичного
стану справ, зіставлення його з поставленими цілями, критична оцінка
вивченої діяльності, розробка заходів впливу по усуненню виявлених
порушень [2, с.11].
Деякі вчені визначають контроль в системі управління через механізм
зворотного зв’язку, завдяки якому „управлінська діяльність, спрямована на
досягнення об’єктом управління поставленої цілі, а контрольна діяльність – на
досягнення цілі, передбаченої об’єктом управління” [3]. Зворотний зв’язок між
об’єктом контролю й системою управління є інформаційним джерелом про хід
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та результати виконання управлінських рішень, про реальний стан керованого
об’єкта, а також про суттєві відхилення від заданих параметрів.
Технологія зворотного зв’язку забезпечує достовірне відображення
результатів управлінського впливу [4, с.8] на об’єкти управління і
використовується для досягнення завдань обліку, контролю, аналізу,
планування, регулювання. Таке трактування внутрішньогосподарського
контролю відображає його інформаційні аспекти, за допомогою яких суб’єкт
управління має можливість володіти інформацією про стан виконання
прийнятих рішень та досягнення поставленої мети. Отже, контроль повинен
бути перспективним, передбачати майбутні ризики й вигоди.
Деякі вчені поєднують контроль із економічним аналізом. На їх думку,
завдання контролю та аналізу аналогічні – отримання фактичних показників,
порівняння їх з критеріями, що характеризують цілі управління, виявлення
відхилень, встановлення причин їх виникнення 5, с.53. Таким чином,
контроль виконання управлінських рішень - це проведення систематичного
аналізу процесу їх реалізації, що, дає змогу вважати аналіз інструментом
контролю 5, с.51–53.
На наш погляд, така позиція є суперечливою, тому що, завдання аналізу
й внутрішньогосподарського контролю господарської діяльності підприємств
різняться між собою. Завдання внутрішньогосподарського контролю істотно
відрізняються від тих, що стоять перед аналізом, хоча на практиці вони часто
вирішуються одночасно і такий розподіл насправді має лише теоретичний
характер.
Зміст планування як функції управління полягає у визначенні мети та
завдань суспільного виробництва, а також способів і прийомів їх досягнення.
Водночас планування включає в себе окремі контрольні функції. Такими є:
перевірка доцільності визначених перспектив, виконання планів, оцінка
результатів господарської діяльності. У загальній системі управління
підприємством через планування й контроль, виходячи з аналізу оцінки шансів
і ризику, формулюють цілі, координують напрями різних процесів діяльності
на досягнення мети, готують рішення і з допомогою порівняння в подальшому
планових і фактичних показників створюють умови для контролю.
В багатьох нормативних актах та економічній літературі ототожнюються
також завдання бухгалтерського обліку та контролю усіх сфер діяльності
підприємства, тобто облік через властиві йому контрольні функції включає в
себе контроль. Звідси випливає, що головним і єдиним завданням останнього є
процес фіксації інформації, її нагромадження й обробка, що суперечить істині.
Облік є засобом контролю і його об’єктом, а тому об’єкти контролю,
охоплені бухгалтерським обліком, збігаються з об’єктами останнього. Завдання
обліку, які реалізуються через його контрольні функції, не можна
ототожнювати із завданнями контролю як самостійної функції управління.
Облік, так само, як і планування та аналіз, лише включає в себе окремі
контрольні функції. Контроль - невід'ємна риса бухгалтерського обліку, що
складає його сутність. Слід зазначити, що в більшості публікацій з управління
питання обліку і контролю розглядаються як самостійні функції управління.
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З погляду управлінської діяльності внутрішньогосподарському контролю
властива інтегруюча роль в системі функцій менеджменту. Від рівня інтеграції
залежить розвиток і удосконалення системи управління в підприємствах.
Практичний досвід показує, що робота підрозділів базується на інтеграції
функцій управління, оскільки структурні підрозділи підприємства (фінансовоекономічний відділ, господарський, відділ кадрів, інформаційних технологій,
контрольно-ревізійний відділ та ін.) є багатофункціональними. Кожна із
функцій управління відслідковується в них від початку і до кінця.
Ми вважаємо, що внутрішньогосподарський контроль слід розглядати, як
частину єдиної системи управління підприємств, яка включає аналіз оцінки
можливостей та очікуваного ризику, визначення стратегічних цілей,
планування й координацію різних часткових процесів і діяльності загалом на
досягнення мети, реєстрацію даних, порівняння результатів господарської
діяльності з планом і здійснення процесу контролю.
Відмінність
внутрішньогосподарського
контролю
від
інших
організаційних форм контролю полягає в тому, що він виступає функцією
працівників управління і обліку, спеціалістів структурних підрозділів
підприємства; він присутній на всіх рівнях управління та забезпечує
оптимальний хід процесу управління на всіх його стадіях.
Внутрішньогосподарський контроль принципово відрізняється від
здійснюваного зовнішнього контролю. Відмінність полягає в тому, що
контрольні процедури, здійснювані суб’єктами контролю, носять не тільки
дискретний характер, як це властиво для зовнішнього контролю. В практиці
управління здійснюється вибір між внутрішнім контролем як системою,
процесом та поодинокими перевірками. Власник самостійно встановлює види,
терміни і періодичність здійснення контрольних процедур. Зовнішній контроль
неспроможний компенсувати відсутність внутрішнього.
Узагальнюючи наведені трактування, вважаємо, що система
внутрішньогосподарського контролю представляє собою систему з відповідною
сукупністю методів і прийомів, здійснюваних особами, які виражають інтереси
даного підприємства. Метою такого контролю є досягнення управлінських
цілей щодо забезпечення максимально-позитивної результативності ведення
бізнесу та мінімізації суб’єктом господарювання різного роду ризиків в їх
діяльності через протидію появі помилок та недоліків, перевірку достовірності
даних обліку й звітності, коригування виробничих завдань, забезпечення
дотримання прийнятої політики керівництвом, інструкцій та інших директивнонормативних документів підприємства, вимог діючого законодавства. Як
розгалужена
організаційна
структура
підприємства,
система
внутрішньогосподарського
контролю
є
сукупністю
підрозділів,
укомплектованих
персоналом
відповідної
кваліфікації
з
певними
повноваженнями, що беруть участь в постійному обміні інформацією через
прямі і зворотні зв'язки; що мають відповідне матеріально-технічне і
інформаційне забезпечення і підпорядковуються відповідному виконавчому
органу.
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Внутрішньогосподарський контроль займає особливе місце в управлінні
діяльністю кожного підприємства і виступає загальною функцією, методом
управління та складовою частиною управлінського циклу. Він надає допомогу
керівництву в ефективному управлінні підприємством; сприяє мінімізації
ризиків в його діяльності через протидію появі помилок та недоліків; здійснює
перевірку достовірності даних обліку й звітності; створює умови для
здійснення планування раціональних витрат ресурсів підприємства; коригує
виробничі завдання; забезпечує дотримання прийнятої політики керівництвом,
інструкцій та інших директивно-нормативних документів підприємства, вимог
діючого законодавства. Система внутрішньогосподарського контролю є
важливим елементом загальної структури управління підприємством. Контроль
посідає важливе місце серед інших функцій управління і сприяє досягненню
позитивних результатів діяльності та ефективності прийнятих управлінських
рішень. Внутрішньогосподарський контроль виконує інтегруючу роль в системі
функцій менеджменту. Не поглинаючи інші функції, контроль взаємопроникає
в них та здійснює активний вплив на ефективність їх використання.
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The article highlights the importance of management accounting and disclosed its subsystems. Characteristic
of managerial accounting of transaction costs at the organization and asked to perform managerial accounting
transaction costs for the scope of responsibility.
Key words: accounting, management accounting, cost, transaction costs, the scope of responsibility.

Поштовхом до виникнення і розвитку управлінського обліку можна
вважати промислову революцію в ХІХ столітті. М.Сміт справедливо зазначив:
«Зміна умов господарювання створила потребу в інформації про витрати – і тим
самим з’явилися перші інформаційні системи управлінського обліку» [18, с.24].
Однією важливою обставиною, що сприяла створенню управлінського
обліку як самостійної галузі, була поява в США Національної асоціації
бухгалтерів-виробничників, що виникла в жовтні 1919 р. з ініціативи
Дж. Чі Нікольсона – діяча в сфері фабрично-заводського рахівництва [17,
с.175]. На управлінський облік також вплинув починаючи з 50-х років ХХ ст.
стрімкий розвиток стратегічного менеджменту, про що свідчить число
публікацій за наступних півстоліття. Так, для підготовки книги «Школи
стратегій» Г.Міцберг, Б.Альстренд і Д.Лемпел використали близько 2000 робіт
з проблем стратегічного менеджменту [14, с. 56]. Остаточно професійна сфера
сформувалася в 1972 році, коли Національна асоціація бухгалтерів (США)
розробила і затвердила стандарт професійних іспитів з управлінського обліку –
Certificate of Management Accounting [13, с.152].
Вітчизняні економісти знайомі з сутністю управлінського обліку з
початку 70-х років, коли вийшла монографія М.Чумаченка, проте протягом
наступних років не було зацікавленості науковців та практиків у дослідженні та
впровадженні управлінського обліку. Лише у 1982 р. Б.Валуев опублікував
монографію з проблем розвитку обліку в промисловості, в якій зазначалось, що
всі значні наукові дослідження в галузі обліку були присвячені обліковим
проблемам вузькопрофільного характеру, практично не пов’язаних з
суміжними галузями економічних наук. Автор акцентує увагу на взаємодії
обліку з плануванням, контролем, економічним аналізом, регулюванням. Облік
підпорядковується методологічному та організаційному удосконаленню та
відповідності загальній меті управління [15, с.213].
Л.Надаповська, стверджує: «Вести бізнес сьогодні орієнтуючись
винятково на минулі події, які нам надає фінансовий облік, однаково, що
намагатися керувати автомобілем споглядаючи лише в бокове вікно, де видно
тільки пройдений шлях» [9, с. 50]. Тому у сучасних ринкових умовах
господарювання ведення управлінського обліку на підприємствах є необхідним,
оскільки він забезпечує різних рівнів управління інформацією для прийняття
управлінських рішень з метою підвищення ефективності діяльності як
підприємства в цілому, так і його структурних підрозділів [11].
Таким чином, управлінський облік є надзвичайно важливою складовою
всієї облікової системи будь-якого підприємства. Його інформаційною базою
виступають всі потоки інформації, які формуються у процесі ведення
виробничого, фінансового, податкового та статистичного видів обліку. Це є
внутрішній облік підприємства, надзвичайно індивідуальний (зокрема у
методичному забезпеченні) і конфіденційний, основне призначення якого
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задовольнити
інформаційні
потреби
управлінського
персоналу
господарюючого суб’єкта [12, с.140].
Система управлінського обліку включає в себе дві основні та
взаємопов’язані підсистем, такі як система обліку витрат та система управління
витратами. Між цими системами існує тісний зв’язок, який полягає в тому, що
існування однієї веде до виникнення іншої, тому що система обліку витрат є
інформаційним підґрунтям для системи управління витратами. На організацію
системи обліку витрат істотно впливають: ступінь спеціалізації підприємства,
технологічний процес виробництва, організаційна структура підприємства і
масовість випуску продукції. В обліку витрат всі записи за всіма витратами
зводяться в регістри за допомогою подвійного запису. Система обліку витрат
полягає у класифікації витрат, розробці ефективного методу обліку витрат для
підприємства, повному визначенні складу собівартості продукції і формування
витрат з метою оперативного контролю за випуском продукції, а це призводить
до запобігання невиправданих витрат та прийняття різноманітних ефективних
управлінських рішень, які впливають на діяльність суб’єкта господарювання.
Отже, повнота обліку витрат на підприємстві виступає одним з чинників
економічного обґрунтування широкого кола управлінських рішень, а тому
облік витрат має відповідати потребам основних груп користувачів інформації.
Складовою системи управлінського обліку є також система управління
витратами. Розглядаючи систему управління витратами Г.Партин [10],
Р.Хілтон, М.Махер та Ф.Селто [20] зауважують, що це сукупність
взаємопов’язаних елементів, методів і механізмів управління витратами, які
утворюють певну цілісність, за допомогою яких узагальнюються процеси
постачання, використання ресурсів, а також вирішуються чітко поставлені цілі,
реалізуються тактичні і стратегічні плани, що у свою чергу забезпечує
ефективну діяльність організації.
Сучасна система управління вважається не достатньо ефективною, якщо
вона на перше місце не ставить «людський чинник», оскільки успіх будь-якої
діяльності насамперед залежить від зусиль трудового колективу,
професіоналізму суб’єктів управління, їх зацікавленості у результатах своєї
праці [7, с.117]. Так, I.Давидович [4] та О.Крушельницька [6] вказують, що
управління витратами – це складний багатоаспектний та динамічний процес,
який включає управлінські дії, метою яких є досягнення високого економічного
результату діяльності підприємства.
В управлінні витрат виокремлюють основні їх концепції. Н.Гришко [3],
В.Звенячкіна [5] та Е.Рогатенюк [16] виділяють такі основні базові концепції
управління витрат: концепція витратоутворюючих факторів, концепція
додаткової вартості, концепція доданої вартості, концепція ланцюжка
цінностей, концепція альтернативних витрат, концепція трансакційних витрат,
концепція АВС, концепція стратегічного позиціонування, концепція витрат, що
пов’язана з якістю. Однією із основних базових концепцій управління
витратами є концепція трансакційних витрат. Доктринним зерном концепції є
той факт, що у будь-якій економіці є два види витрат: виробничі (операційні) і
трансакційні. Базовою одиницею в теорії трансакційних витрат визначається
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акт економічної взаємодії, угода, трансакція. Категорія трансакції розуміється
гранично широко і використовується для позначення обміну товарами,
юридичними зобов’язаннями, угодами короткострокового й довгострокового
характеру, що вимагають детального оформлення і припускають просте
взаєморозуміння сторін. Витрати, якими може супроводжуватися така
взаємодія, одержали назву трансакційних витрат [5, с. 47]. До трансакційних
витрат відносяться витрати, пов’язані із збиранням, накопиченням, обробкою та
аналізом інформації про ринок, проведенням переговорів і прийняттям рішень,
контролем та захистом виконання контрактів [2, с.77].
Доповнити сучасні концепції управлінського обліку І.Садовська пропонує
за допомогою концептуальної моделі, як буде орієнтована на управління
трансакціями і передбачатиме: використання облікової інформації у двох
напрямках – до сфер відповідальності і до центру регулятивних схем структур
господарського і державного управління, а також визнання двох
основоположних концепцій вартості – трудової теорії вартості та маржиналізму
(граничної корисності благ). Науковець також у моделі передбачає розробку
методології обліку трансакційних витрат, обумовлених дефіцитом інформації,
невизначеністю та ризиками, а також розробку класифікації трансакційних
витрат з точки зору обмежених ресурсів (економічна) і власних інтересів
(опортуністична), а це у свою чергу сприятиме контролю (COSO) і оцінці
ефективності здійснення трансакцій. Впровадження запропонованої концепції
на думку вченої сприятиме забезпеченню зацікавлених користувачів
інформацією про трансакційні витрати, які здійснюють підприємства у процесі
посилення економічної глобалізації; проведення системного аналізу їх
характеру, структури та динаміки з метою посилення управління ними [19,
с.151].
Управлінський облік ведуть за значно ширшою номенклатурою об’єктів,
ніж фінансовий що диктується необхідністю збору інформації про виникнення
витрат в усіх ланках діяльності господарюючого суб’єкта, то вагоме місце в
його здійсненні передбачається для організації управлінського обліку
трансакційних витрат. Організація управлінського обліку трансакційних витрат
дозволить прослідкувати де саме виникають такого роду витрати та звернути
увагу на виправданість виникнення цих витрат у тому чи іншому сегменті
діяльності організації, та з урахуванням їх раціональної організації на майбутнє
здійснювати ефективне управління ними. Організація управлінського обліку за
сферами відповідальності також дозволяє підвищити відповідальність
керівників організаційних структур підприємства.
Л.Нападовська зазначає, що «виокремлення в структурі підприємства
сфери відповідальності дає змогу поєднувати централізоване керівництво з
максимальною ініціативою менеджерів структурних підрозділів в інтересах
досягнення спільної мети» [8, с. 470].
Під сферою відповідальності, ми розуміємо відповідальність окремих
осіб, зокрема менеджерів, за раціональне використання окремих факторів
виробництва. Такі особи наділені повноваженнями з питань розпорядження,
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прийняття рішення, раціонального використання та звітування за види ресурсів,
за які вони несуть безпосередню відповідальність [1, с.13].
Інформація для управлінського обліку базується на даних фінансового
обліку, а так як трансакційні витрати включають у фінансовому обліку до
виробничих, загальновиробничих, адміністративних та збутових витрат, постає
нагальна потреба для здійснення обліку трансакційних витрат за сферами
відповідальності шляхом заповнення відповідних відомостей у структурних
підрозділах де виникають такого роду витрати. Інформація з відомостей
призначена для отримання управлінською ланкою повної та достовірної
інформації про місця та причини виникнення трансакційних витрат.
Отже, на підприємстві здійснення управлінського обліку трансакційних
витрат, дозволить управлінському персоналу, отримувати якісну та повноцінну
інформацію про трансакційні витрати і призведе до: полегшення отримання
достовірної інформації про розміри та причини виникнення цих витрат;
ефективного контролю за цими витратами; прийняття раціональних
управлінських рішень; розроблення системи ефективного управління
трансакційними витратами на підприємстві; зменшення впливу факторів
зовнішнього середовища та полегшення діяльності підприємства у ньому.
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Розглянуто перехід аудиторської діяльності в Україні до міжнародних стандартів аудиту, який
розпочався у 2003 році і відбувається до теперішнього часу. Як наслідок відбулося зростання кількості
міжнародних аудиторських фірм в Україні, як і кількість зайнятого в них персоналу, що призвело до
збільшення конкуренції і тим самим до покращення якості роботи аудиторів.
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The transition of audit activity in Ukraine is considered according to international auditing standards, which
began in 2003 and is continuing up to date. As a result, there was increase in the number of international accounting
firms in Ukraine, as the number of employed staff in them, which led to increase competition and thus to improve the
quality of auditors.
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Виникнення аудиту розпочалося у економічно розвинутих країнах як
послуга високо кваліфікованих фахівців із бухгалтерського обліку щодо
підтвердження публічної звітності підприємств.
Юридично аудиторську справу в нашій країні було розпочато у 1993 р. з
прийняттям Закону України «Про аудиторську діяльність». З цього часу
активно почав розвиватися ринок аудиторських послуг суб’єктів
підприємницької діяльності – спеціалізованих фірм та сертифікованих
аудиторів, суб’єктів малого бізнесу. Нормативна база, яка відноситься до
аудиторської діяльності, постійно розвивається, про що свідчить прийняття
Закону України «Про внесення змін до закону України «Про аудиторську
діяльність», численна кількість прийнятих Аудиторською палатою України
(АПУ) та Спілкою аудиторів України (САУ) рішень, положень, програм та
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методичних рекомендацій, а також перехід з 2003 року до вимог Міжнародних
стандартів аудиту.
Дослідженням розвитку аудиту в Україні та адаптації його до
міжнародних стандартів займається ряд вітчизняних спеціалістів, а саме
Столярова С.О., Галкін В.В., Жук В.М., Голов С.Ф., Канигін С. Л., Прозоров
Ю.В. та ін.
Однак не зважаючи на це проблему розвитку аудиту в Україні до кінця не
розкрито, вона є актуальною і потребує вивчення.
Відомо, що країни з досить високим рівнем розвитку аудита – Канада,
Великобританія, Ірландія, США – лише приймають до відома положення
Міжнародних стандартів аудита. Аудитори ряду країн, у число яких входять
Австралія, Бразилія, Індія й Голландія, використовують їх для розробки
національних стандартів аудита. Країни, що не розробляють власні стандарти
аудиту, такі, як Малайзія, Нігерія, Фіджі й інші, застосовують Міжнародні
стандарти аудиту в якості національних. Україна також перейшла на
використання Міжнародних стандарти аудиту в якості національних.
Відбувалася ця процедура у три етапи:
1. Прийняття рішення АПУ від 18.04.2003 р., в якому зазначалося про
прийняття Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів в
якості Національних стандартів аудиту з 1 січня 2004 року [1].
2. Прийняття рішення АПУ від 30.10.2003 р. про затвердження
Національних нормативів аудиту України та Кодексу професійної етики
аудиторів України від 18 грудня 1998 року №73 вважати таким, що втратило
чинність з 1 січня 2004 року [2].
3. Керуючись Законом України «Про аудиторську діяльність» (від 22
квітня 1993 року № 3125-XII), Статутом Аудиторської палати України та
рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок
застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації
бухгалтерів», прийнято рішення АПУ від 30.11.2006 р. про застосування
Міжнародних стандартів аудиту видання 2006 року [3].
За вищевказаним рішенням Міжнародні стандарти аудиту, надання
впевненості та етики видання 2006 року є обов'язковими для застосування
суб'єктами аудиторської діяльності в якості Національних стандартів аудиту,
починаючи з 01 січня 2007 року.
Перехід до Міжнародних стандартів аудиту, на нашу думку, можна
пов’язати з наступними причинами: перш за все ними користуються усі країни
Євросоюзу до якого ми прагнемо вступити; по-друге, українським
підприємствам, які зацікавлені в залученні іноземних інвестицій, необхідно
представляти фінансові результати своєї діяльності відповідно до міжнародновизнаних стандартів; по-третє, для підготовки фінансової звітності відповідно
до міжнародних стандартів необхідне глибоке знання як українських, так і
міжнародних принципів бухгалтерського обліку і складання фінансової
звітності.
Необхідно
зазначити,
що
розробкою,
впровадженням
і
просуванням міжнародних стандартів аудиту займається Міжнародна федерація
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бухгалтерів (МФБ) – це всесвітня організація бухгалтерів-професіоналів,
заснована у 1977 році. Її мета – служіння інтересам суспільства, вдосконалення
бухгалтерської професії на міжнародному рівні та розвиток сильної
міжнародної економіки за допомогою впровадження та додержання
високоякісних професійних стандартів, міжнародного зближення національних
стандартів та висловлювання з питань, що викликають широкий суспільний
інтерес, де професійні знання бухгалтерів найбільш вагомі [4].
МФБ складається зі 169 організацій-членів з усього світу і нараховує
понад 2,5 мільйона професійних бухгалтерів-практиків, що працюють в
промисловості, торгівлі, державному секторі та освіті.
Безпосередньо міжнародними стандартами аудиту займається Рада з
міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ).
Проведення аудиту за міжнародними стандартами дає можливість
вітчизняним
аудиторам
покращити
свої
професійні
навики
та
працевлаштуватися в аудиторські фірми міжнародного значення.
Також позитивним моментом розвитку аудиту в Україні необхідно
відмітити можливість отримання міжнародного сертифікату бухгалтера та
аудитора.
Сертифікат професійної організації – унікальний інструмент, що
підтверджує роботодавцеві, що його носій володіє:
1) достатніми знаннями. Підтвердженням необхідного рівня знань
служить успішна здача незалежних екзаменів та наявність диплома про вищу
спеціальну освіту.
2) досвідом роботи за фахом. Для отримання сертифіката необхідно
підтвердити перед професійною організацією стаж роботи за фахом.
3) доброю репутацією. Додержання кодексу професійної етики –
необхідна умова членства в професійній організації та отримання сертифіката.
Недотримання кодексу не лише призводить до втрати сертифіката, а також і до
інших дисциплінарних заходів.
4) Крім того, члентсво в професійній організації покладає на кожного
члена зобов‘язання постійно підвищувати власну кваліфікацію.
Найавторитетніші національні програми сертифікації бухгалтерів –
АССА (Великобританія), СРА (США), CGA (Канада) – вийшли за межі
національних кордонів і здобули статус міжнародних. Такий статус присудив
їм міжнародний ринок праці.
Щоб вибороти АССА, СРА або CGA необхідно не лише відмінно знати
предмет, але й вільно володіти англійською мовою, адже іспити доведеться
складати саме англіською. До того ж, участь в АССА, СРА або CGA доволі
недешева справа. Так, наприклад, за кожну спробу скласти іспити СРА треба
буде віддати в середньому 400 доларів США, а також сплатити вартість проїзду
і проживання в США, – екзамени СРА не проводяться за межами США.
Нещодавно директор Регіональної місії Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) в Україні, Молдові та Білорусі Яніна Ярузельскі вручила
сертифікати САР та СІРА членам Української асоціації сертифікованих
бухгалтерів і аудиторів (УАСБА).
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Починючи з 2001 року, коли за підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) було засновано сертифікаційну програму для
бухгалтерів, фінансових менеджерів, аудиторів CIPA, тільки в Україні більше
10 000 фахівців брали участь у спеціалізованих тренінгах, а більше 13 000 –
складали іспити. Зараз в Україні нараховується близько 6000 фахівців з
кваліфікацією CAP (перший сертифікаційний рівень програми) та CIPA (другий
сертифікаційний рівень).
Також ми вважаємо, що для ефективного економічного розвитку
необхідним є запровадження в Україні Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ). Відповідно, критично важливим є професійний рівень
фінансових менеджерів, бухгалтерів, аудиторів, їхні знання МСФЗ, а також
вміння застосовувати знання на практиці.
Як наслідок, зростає кількість міжнародних аудиторських фірм в Україні,
як і кількість зайнятого в них персоналу, розпочала свою діяльність на
території нашої держави і „Велика четвірка” до складу якої входять такі
компанії як McKinsey та Accenture, PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG та
Ernst & Young, що призвело до збільшення конкуренції і тим самим до
покращення якості роботи аудиторів.
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Визначено сутність витрат на основі проведеного аналізу законодавчих та нормативних документів,
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In the article the nature of expenses is determined according the analysis of laws and regulatory documents.
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Сучасна економічна ситуація характеризується динамічними змінами у
зовнішньому середовищі, інтеграційними і глобалізаційними процесами,
прискоренням темпів науково-технічного прогресу, що істотним чином впливає
на функціонування системи управління, яка є основою ефективної діяльності
підприємств. Результативність господарських процесів багато в чому залежить і
від економічно-грамотного використання усіх видів ресурсів, яке обумовлює
необхідність застосування управління витратами з урахуванням галузевої
специфіки та нових умов господарювання. Саме витрати є найголовнішим й
вирішальним управлінським об’єктом, який потребує систематизованого
організаційного підходу до їх вивчення. Для максимальної реалізації
управлінської мети на підприємствах індустрії гостинності, а також з метою
глибокого розуміння взаємозв’язків та реалізації механізму антидії до
«інформаційної асиметрії», вважаємо доцільним детально проаналізувати
економічну сутність категорії «витрати».
Визначення поняття «витрати» можна відстежити в основних
законодавчих й нормативно-правових документах, наукових працях відомих
науковців та молодих вчених, що займаються проблемами вивчення
економічних аспектів витрат, управлінського та фінансового обліку, управління
витратами.
Так, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
України» [5] є основним нормативним документом, що безпосередньо регулює
засади правового й організаційного ведення бухгалтерського обліку на
підприємствах. Але сама категорія «витрати» не знаходить розкриття свого
смислового навантаження у термінології, поданій в статті 1 Закону. Натомість в
ній наведено визначення активів і зобов’язань, які є складовими частинами
поняття «витрати». Податковим кодексом України витрати визначаються, як
«сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або
нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської
діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань,
внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу
за рахунок його вилучення або розподілу власником)» [9]. Для потреб бізнесу
ПКУ подає склад витрат та порядок їх визнання у вигляді класифікаційного
ранжирування, поділяючи їх на витрати операційної діяльності й інші витрати.
Відповідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» поняття
«витрати» розкривається в якості зменшення економічних вигод у вигляді
вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення
або розподілення власниками) [7]. Залежність категорії «витрати» від активів та
зобов’язання представлена в графічній моделі математичної дії згідно з
НП(С)БО 1 (рис. 1).
Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів надає
визначення категорії «витрати» як зменшення економічних вигід протягом
облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді
виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за
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винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам [7]. Погоджуємося, з
тим, що наведене визначення включає економічну категорію «амортизація», яка
посилює та уточнює економічний зміст витрат.
(-)Активи
Витрати

Зменшення
економічної
вигоди

Зменшення
власного
капіталу
(+)Зобов’язання

Рис. 1. Графічна модель математичної дії для визначення термін
«витрати» згідно з НП(С)БО 1
Сутність витрат безпосередньо розкривається П(С) БО 16 «Витрати»
згідно якому витрати – це або зменшення активів, або збільшення зобов'язань,
що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком
зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за
умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені [10]. Визначення поняття
«витрати» в стандарті є базовим і вживається більшістю науковців облікового
напряму у своїх науково-методичних роботах.
П(С)БО 31 «Фінансові витрати» визначає сутність витрат як «сплата
грошових коштів, передавання інших активів або приймання зобов'язань з
нарахуванням відсотків» [11].
Слід відзначити, що дослідження генезису витрат достатньо складний
процес, адже єдиної економічної й наукової думки щодо сутності даної
категорії немає. Трактування категорії «витрати» об’єднано у дві великі групи:
з точки зору економічної теорії та з точки зору бухгалтерського обліку за
критеріями: економічною сутністю, часом виникнення витрат та метою
формування інформації про них. Економічний підхід до визначення витрат
походить з їх економічної природи (як витрати на просте відтворення ресурсів,
що використовуються), а не з характеру та джерел відшкодування. Витрати – це
загальноекономічна категорія, що характеризує використання різних речовин і
сил природи в процесі господарювання. Визнання витрат із позиції економічної
теорії супроводжується фактом вибуття коштів або витрачання ресурсів
незалежно від дати виникнення зобов’язань.
Розглядаючи сутність економічної категорії «витрати» Скрипник М.І.,
наголошує на визначенні вживання цього терміну при використанні тільки тих
ресурсів, які при визначенні прибутку суб’єкта господарювання за звітний
період ставляться у відповідність доходам [12].
Ряд авторів наполягають на суспільно-економічному значенні категорії
«витрати», а саме через їх відображення у виготовлюваній підприємством
суспільно-корисної продукції, якої вимагає ринок. Споживаючи ресурси –
матеріальні, трудові, енергетичні тощо, підприємство має змогу отримувати
економічний ефект у вигляді прибутку [13]. Матеріальної концепції у
визначенні витрат дотримуються окремі економісти, вбачаючи в них вартісне
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вираження абсолютної величини застосовано-споживаних ресурсів, необхідних
для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства і досягнення
ним поставленої мети; це поняття, яке характерне для діяльності будь-якого
підприємства чи організації, юридичної чи фізичної особи [16].
Визначення витрат господарської діяльності суб’єктів за Ю.С. Цал-Цалко
обґрунтовуються сукупністю витрат живої та уречевленої праці на виробництво
продукції [17].
Облікова інтерпретація витрат широко представлена науковими школами
України. Так, дослідження Голова С.Ф. надають змогу трактувати поняття
«витрати», поділяючи його на категорії «спожиті витрати» або «вичерпані
витрати», тобто збільшення зобов’язань або зменшення активів у процесі
поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду. А також
«неспожиті витрати» або «невичерпані витрати», що визначається як
збільшення або зменшення активів у процесі поточної господарської діяльності
для отримання доходу в майбутньому» [3].
Професор Бутинець Ф.Ф. наголошує на визначенні витрат в якості затрат
живої та уречевленої праці на виробництво продукції. З іншого боку науковець
розглядає витрати як складовий елемент ціни, яка формується в ринковій
системі на основі зміни попиту та пропозиції [1]. Нападовська Л.В. більше
схиляється до застосування терміну затрати в управлінському обліку, витрати в фінансовому обліку, та визначає їх економічну сутність як зменшення
економічної вигоди протягом звітного періоду або збільшення зобов’язань
підприємства, що призводить до зменшення капіталу [6]. Схильні до
виокремлення поняття «затрати» й «витрати» й члени наукової школи А.А.
Пилипенко, які останню категорію визначають як затрати певного періоду часу,
документально підтверджені, економічно виправдані (обґрунтовані), такі, що
повністю перенесли свою вартість на реалізовану за період продукцію [8].
Порівнянню категорій «витрати» і «затрати» відведено місце в дослідницьких
доробках В.М. Сподарик, де наголошено на неможливості ототожнення цих
двох термінів. Дефініцію «витрати» В.М. Сподарик характеризує аналогічно
визначенню П(С)БО 16 «Витрати», натомість категорію «затрати» надає власне
визначення як частини витрат підприємництва, що безпосередньо бере участь у
процесі виробництва конкретного продукту і формує поняття виробнича
собівартість [14]. Л.А. Чудак вважає витратами «результат економічних
відносин з організації виробництва, управління на фірмі та координації її
відносин із зовнішнім інституціональним середовищем». Надаючи трактування
сутності витрат автор, зосереджує увагу на поєднанні класичної інтерпретації
досліджуваної дефініції з концепцією трансакцій [18]. Тлумачення поняття
«витрати» як економічної категорії і об’єкта бухгалтерського обліку надає О.
Варчук і відзначає: витрати – це зменшення активів (необоротних активів,
запасів, грошових коштів та іншого майна) або збільшення зобов’язань
підприємства (перед постачальниками, бюджетом та іншими кредиторами), що
призводить до зменшення економічних вигод та власного капіталу у звітному
періоді в результаті здійснення господарської діяльності» [2].
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В.А. Дерій вважає, що «…витратами доцільно називати повністю або
частково використані в процесі господарсько-фінансової діяльності
підприємства запаси, необоротні активи, трудові й інтелектуальні ресурси, а
також зменшення зобов’язань підприємства перед бюджетом, кредиторами та
іншими юридичними і фізичними особами» [4].
Науковець Ткаченко Н.М. у свої працях зазначає, що витрати
виробництва – це спожиті в процесі виробництва засоби виробництва, які
втілюють у собі минулу працю (сировину, матеріали, амортизацію основних
засобів, працю працівників, зайнятих у процесі виробництва теперішньому з
відповідними нарахуваннями на неї та інші)» [15].
Проведений аналіз економічної та облікової інтерпретації витрат,
дозволив нам виявити основу їх розуміння, в рамках якого на основі
декомпозиційного методу виділені ключові поняття: активи, зобов’язання,
економічна вигода, амортизація, споживання, процес, капітал, ресурси, доход.
Саме з таких позицій можна стверджувати, що розуміння витрат неоднозначне,
а всі наведені ключові поняття є взаємопов’язаними та доповнюючими один
одного. Це дає можливість нам сформулювати поняття витрати, яке консолідує
і узагальню економічні та облікові аспекти категорії. Згідно з нашою науковою
позицією, витрати – це зменшення (чи амортизація) активів у процесі їх
споживання з метою отримання доходу або збільшення зобов’язань, що
призводить до зменшення економічної вигоди в звітному періоді. Визначення
та уточнення сутності витрат дозволить побудувати на підприємстві ефективну
облікову-аналітичну систему для управління процесами господарської
діяльності з метою досягнення тактичних та стратегічних цілей.
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В умовах ринкової економіки основним продуктом системи
бухгалтерського обліку є облікова звітність, яка по суті, стає єдиним джерелом
інформації про підприємство, на яке можуть покладатися зацікавлені в його
діяльності особи, особливо ті з них, які не мають доступу до внутрішніх
інформаційних джерел. Вихідним пунктом у побудові системи бухгалтерського
обліку є вимоги всіх осіб, зацікавлених в інформації, яка створюється в рамках
цієї системи. У такий спосіб підкреслюється домінанта інформаційної функції
обліку, оскільки очевидно, що подібні інтереси не можуть обмежуватися лише
реалізацією контрольної функції. Саме тому актуальними є удосконалення
теоретичних та організаційно-методичних аспектів формування показників
облікової звітності для підвищення їх інформативності та релевантності у
процесі інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень.
142

У Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ) представлені
основні групи користувачів, які мають рівні права стосовно звітної інформації:
інвестори, службовці, кредитори, постачальники, уряд, суспільство.
Європейські директив, які регулюють облік і звітність, не розглядають
спрямованість складання звітності та не визначають пріоритети у
першочерговості забезпечення інформаційних потреб різних користувачів. У
стандартах з бухгалтерського обліку США (GAAP – Generally Accepted
Accounting Principles) зазначається, що фінансова звітність призначається
кредиторам, акціонерам та іншим інвесторам, а також іншим користувачам
(працівники та клієнти підприємства, урядові органи та суспільство в цілому,
але всі вони розглядаються як другорядні). Причиною визначення таких
пріоритетів стало те, що у США прийнято вважати, що відомості, корисні
інвесторам та кредиторам, будуть корисні і іншим користувачам.
У процесі формування показників облікової звітності, важливим є
задоволення інформаційних потреб користувачів кожної з форм облікової
звітності.
Однією із найважливіших складових облікової звітності є фінансова
звітність. Цільова аудиторія, в інтересах якої готується фінансова звітність,
повинна відповідати таким критеріям:
- по-перше, не володіти повноваженнями затребувати від підприємств,
компаній необхідну інформацію, а тому бути змушеною покладатись на
інформацію, яку їй передає керівництво;
- по-друге, розуміти діяльність підприємства та прагнути вивчати
інформацію, яка міститься у фінансовій звітності з достатньою старанністю.
Вважається, що ці особи мають певний рівень компетентності для того, щоб
прийняти на основі отриманої інформації рішення, які відповідають їх
інтересам. Цей критерій визначення груп користувачів є надзвичайно
важливим, оскільки неправильні рішення можуть бути прийняті користувачами
з причини відсутності не лише достовірно наданої корисної інформації у
фінансовій звітності, а й знань про правила, за якими ця звітність була
підготовлена та подана [2, с.20].
На сьогодні практично у всіх країнах світу з розвинутою економікою
визнано доцільність та необхідність задоволення потреб в інформації різних
користувачів. Розумінню інформаційних потреб користувачів звітності значною
мірою сприяє їх класифікація. Залежно від інтересу, який вони виявляють до
результатів діяльності підприємства, користувачів поділяють на: внутрішніх та
зовнішніх.
Внутрішні користувачі функціонують в рамках економічного суб’єкта.
До них належать особи, які приймають управлінські рішення (правління,
адміністрація, менеджери різних ланок), а також працівники. До цієї групи
також належать спеціалісти, які є агентами власників компаній та забезпечують
досягнення поставлених перед ними цілей. З їх позиції система облікової
звітності повинна, по-перше, надавати можливість контролю за поточною
діяльністю, по-друге, забезпечити такими даними, за допомогою яких можна
було б відзвітувати перед власниками про ефективність роботи. Інколи в
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економічній літературі до внутрішніх користувачів відносять також власників
організацій. В міжнародній практиці подібні зацікавлені особи, навіть якщо
вони і є власниками підприємства, віднесені до зовнішніх користувачів, що
пов’язано із застосуванням одного з основних принципів бухгалтерського
обліку - принципу автономності (майнової відокремленості). Якщо власники
одночасно здійснюють управлінські функції, вони можуть бути класифіковані
як внутрішні користувачі.
Зовнішнім користувачам облікової звітності потрібна інформація про
фінансовий стан підприємства, результати його діяльності. Вони
задовольняють свої потреби в такій інформації:
 власники, які передали власні активи та реінвестували прибуток у
господарську діяльність, зацікавлені в оцінці здатності підприємства
збільшувати власний капітал та дивідендні платежі;
 акціонери повинні знати чи отримають вони дивіденди та коли їм слід
придбавати або продавати акції;
 позикодавці зацікавлені в інформації, яка дасть їм можливість визначити,
чи будуть їх позики та відсотки сплачені своєчасно та у повній сумі,
оцінити доцільність надання кредиту або пролонгації строку кредиту,
визначити умови кредитування та надання гарантій за кредитами;
 профспілки цікавляться фінансовою звітністю підприємства для
визначення можливостей підвищення рівня заробітної плати працівників
при переукладанні договорів та трудових угод на наступні звітні періоди.
Зовнішні користувачі функціонують поза межами підприємства. Їх можна
поділити на дві групи: з фінансовим інтересом та без фінансового інтересу.
Фінансовий інтерес зовнішніх користувачів може бути прямим і непрямим.
Прямий інтерес виявляється в зацікавленості користувача в результатах
діяльності економічного суб’єкта. Непрямий інтерес пов’язаний не стільки із
зацікавленістю в ефективній діяльності підприємства, скільки з фактом
існування цієї організації та наявністю можливості продовження її діяльності в
майбутньому.
Користувачі з прямим фінансовим інтересом – власники, теперішні та
потенційні інвестори, кредитори та банки, які надають кредит, постачальники
та інші. Власникам та інвесторам, які вкладають у підприємство свій капітал,
облікова звітність необхідна для оцінки спроможності підприємства
виплачувати дивіденди, для оцінки ризику, пов’язаного із вкладанням капіталу.
Користувачі з непрямим фінансовим інтересом – фінансові органи,
обслуговуючі банки, урядові установи, профспілки, страхові компанії,
замовники. Фінансовим органам та урядовим установам звітна інформація
потрібна для того, щоб контролювати надходження коштів до державного та
місцевих бюджетів, коригувати фінансову політику через систему
оподаткування. Аудиторські фірми використовують бухгалтерські дані для
підтвердження ступеня достовірності звітності та відповідності порядку
ведення обліку вимогам законодавства.
До користувачів без фінансового інтересу віднесено органи статистики,
арбітражу, органів правопорядку. Користувачів цієї групи звітна інформація
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цікавить або з погляду перевірки правомірності здійснення операцій (арбітраж,
органи правопорядку), або з погляду отримання статистичної інформації для
проведення мікроаналізу (органи статистики). В основному їх цікавить форма
звітності як інформаційна одиниця, а не її зміст [4, c.176].
Неоднозначно вирішується проблема виділення головного користувача
облікової звітності. Так, вважається, що в загальній сукупності осіб, які мають
відношення до певного підприємства, головну роль відіграють власники, які
надали фінансові ресурси при створенні підприємства та продовжують
утримувати у ньому свій капітал, від них залежить доля підприємства як
самостійного суб’єкта господарювання [1, с.56]. На нашу думку, інші зовнішні
користувачі з прямим фінансовим інтересом мають такі ж важелі впливу:
наприклад, кредитори можуть подати позов до суду про визнання підприємства
неплатоспроможним, і бажання власників «утримати підприємство на плаву»
можуть не дати необхідних результатів. Отже, система бухгалтерського обліку
та звітності, яка формується на її основі, повинна бути організована так, що
перш за все задовольнити потреби користувачів з прямим фінансовим
інтересом. Крім того, оскільки підприємство не можу обійтись без зацікавлених
у його діяльності інших суб’єктів (які мають незначний фінансовий інтерес),
звітність, за можливістю, повинна забезпечувати і їх достатнім обсягом
інформативних відомостей.
Залежно від того, яка група користувачів переважає в певній країні,
формується модель корпоративного управління, орієнтована або на потреби
всіх зацікавлених осіб компанії (в рамках системи континентального права),
або на її акціонерів (у рамках системи загального права).
Згідно з Положення про концептуальну основу фінансової звітності SFAC
№1 «Цілі фінансової звітності комерційних підприємств», затвердженим
американською Радою зі стандартів фінансової звітності (FASB), до основних
користувачів належить група осіб, що «не мають повноважень вимагати (від
компанії) потрібної їм інформації і змушені покладатись на ту інформацію, яку
розкриває керівництво компанії». При цьому передбачається, що ці особи
володіють достатньою компетенцією, що ухвалити рішення, що відповідає
їхнім інтересам, на основі отриманої інформації. Таким чином FASB
максимально розширює коло зацікавлених осіб, що мають нагоду впливати на
якісні характеристики фінансової звітності [5, с.334].
Відповідно до інформаційних потреб користувачів, необхідно визначити
інформаційні можливості облікової звітності, тобто можливості їх задовольняти
та обсяг їх задоволення.
Вирішення будь-якого із завдань формування фінансової звітності
передбачає розкриття інформації, а найважливішим елементом концепції є коло
користувачів та вивчення їх економічних потреб. Отже, спочатку слід
визначити, хто є користувачами, наявність (відсутність) обмежень щодо їх кола.
У НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» наведене таке
визначення користувачів звітності - це фізичні та юридичні особи, що
потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.
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Отже, економічний суб’єкт сам не може визначати або встановлювати, хто, які,
юридичні та фізичні особи потребують інформації про його діяльність.
Необхідно чітко визначити, що коло користувачів звітності не може бути
обмеженим за визначенням, оскільки про це безпосередньо йдеться у статті 14
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»: «Фінансова
звітність підприємств не становить комерційної таємниці, крім випадків,
передбачених законодавством». Також у даній статті міститься дуже стислий
перелік осіб, яким підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність:
«Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову звітність
органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх
вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо
інше не передбачено цим Законом. Органам виконавчої влади та іншим
користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства» [3].
Перше речення обмежує коло осіб, яким зобов’язані підприємства надавати
фінансову звітність, трьома особами. Друге – дає можливість маніпулювати
словами «відповідно до законодавства» і не давати права, наприклад, особам,
які бажають придбати акції підприємства, отримати звітність, оскільки будьяких роз’яснень з цього приводу немає. Такі обмеження дають можливість
власникам та керівникам підприємств скорочувати коло осіб, які можуть
отримати фінансову звітність.
Таку позицію підсилили внесені зміни до «Порядку подання фінансової
звітності» згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 р. №
384 щодо подання фінансової звітності. Відтоді фінансова звітність може
подаватися органам державної статистики разом з довідкою про наявність згоди
надання органам державної влади даних з фінансової звітності підприємства за
встановленою формою. Якщо такої згоди немає, зазначена довідка органам
державної статистики не подається. Отже, спостерігається явне обмеження кола
користувачів фінансової звітності, оскільки особи, які потенційно є
користувачами фінансової звітності, не належать до кола осіб, яким може бути
подана фінансова звітність.
Проведений аналіз законодавчих та нормативних документів України дає
змогу зробити такий висновок: по-перше, не визначено чітко правовий статус
фінансової звітності з погляду секретності та можливості віднесення до
комерційної таємниці; по-друге, не визначено коло користувачів фінансової
звітності – немає чітких правил щодо їх обмеження або, навпаки, не
обмеження; по-третє, є суперечності щодо визначення основного користувача
звітності. Все зазначене не дає можливості звітності виконувати завдання,
покладені на неї. Спрямованість звітності на забезпечення інтересів однієї
групи користувачів не відповідає вимогам нейтрального представлення та,
зачіпаючи та обмежуючи інтереси інших груп, може призвести до зниження
достовірності даних звітності.
Отже, можемо зробити висновок, що система облікової звітності повинна
задовольни перш за все інформаційні потреби користувачів з прямим
фінансовим інтересом, адже саме ця група користувачів має найбільші важелі
впливу на суб’єкт господарювання. Важливим етапом для виділення основної
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групи користувачів є вдосконалення нормативно-правової бази. Адже на
сьогодні існуючі проблеми (встановлення правового статусу звітності,
суперечності щодо виділення основних користувачів звітності, правила щодо
обмеження кола користувачів), не дають можливості обліковій звітності
виконувати покладені на неї завдання. Оскільки підприємство не може обійтись
без зацікавлених у його діяльності інших суб’єктів (які мають незначний
фінансовий інтерес), звітність, за можливістю, повинна забезпечувати і їх
достатнім обсягом інформативних відомостей, що можливо лише при складанні
та поданні цільової облікової звітності.
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ВИМОГИ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Проведний огляд вітчизняної та російської спеціальної літератури з фінансового та управлінського
обліку. Визначені відмінності вимог і принципів управлінської звітності. Обґрунтований вибір вимог і принципів
управлінської звітності для забезпечення менеджерів підприємства своєчасною, точною та актуальною
інформацією. Запропонована класифікація принципів управлінської звітності, щоб допомогти підприємствам
розробляти і впроваджувати ефективну управлінську звітність.
Ключевые слова: управлінська звітність, інформаційна система менеджменту, вимоги, принципи.
Considered financial and management accounting literature of Ukrainian and Russian authors. Identified
difference between requirements and principles of management reporting. Justified choice of management accounting
requirements and principles for providing of the enterprise managers with timely, accurate and relevant information.
Proposed classification principles of management reporting to assist enterprises to design and implement effective
management reporting.
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Постановка проблеми. Для того, щоб управлінська звітність була здатна
забезпечувати потреби внутрішніх користувачів інформації у кожному
конкретному випадку вона повинна відповідати ряду вимог. Визначення
останніх є важливим з огляду на те, що розширення вимог керівників
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підприємства веде до «розширення структури облікової інформації, що
виходить за межі бухгалтерського обліку… В результаті розширення
аналітичних складових у ході управління компанією стають затребуваними
управлінські технології, які зачіпають всі підрозділи і бізнес-процеси» [1, с. 10].
Лігоненко Л.О. і Вержбицький О.А. прямо вказують на те, що
ідентифікація потреб менеджменту є передумовою формування системи
управлінської звітності і зазначають: «оскільки користувачів контролінгу
цікавить інформація, орієнтована на досягнення цілей підприємства, внутрішня
звітність на підприємстві повинна формуватися таким чином, щоб менеджери
отримали інформацію в економній та виправданій формі, яка б відповідала їх
потребам» [2, с. 154].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню вимог
користувачів до управлінської звітності присвячені наукові публікації
Гусєва А.Ю., Ігошіної Ю.О., Нагірської К.Є., Палія В.Ф., Слободняка І.А.,
Шароватової О.О., Юдиної Л.Н., Янковского К.П. і Мухар І.Ф. та інших
вітчизняних та зарубіжних науковців. При цьому науковці зауважують, що
оптимальний перелік і зміст вимог, принципів та якісних характеристик
управлінської звітності є дискусійним питанням. В основні проблеми є те, що
більшість авторів ототожнюють поняття “вимоги”, “принципи” та “якісні
характеристики” звітності.
Основні результати дослідження. На відміну від фінансової, податкової
чи статистичної звітності, для яких основні вимоги та принципи складання
визначені національним законодавством, для управлінської звітності зовнішнє
джерело вимог відсутнє. Останні висуваються менеджерами підприємства або
відповідними внутрішніми регламентами. Науковці одностайні щодо впливу
користувачів управлінської звітності на їх структуру та змістовне наповнення.
Так, Шароватова О.О. зазначає, що «на розширення структурності облікової
інформації, що виходить за межі бухгалтерського обліку, впливає розширення
вимог головних менеджерів підприємства» [1, с. 8]. Тобто основна роль при
визначенні вимог до управлінської звітності відводиться її користувачам.
Зміни, які відбувались і відбуваються з управлінською звітністю, прямо
пов’язані зі зміною складу користувачів інформації і їх очікувань від неї як
джерела інформації. Проведений аналіз показав, що ці зміни безпосередньо
стосуються розширення сфери управління, структури показників, рівня
деталізації, способу та періодичності надання інформації і т.п. При цьому
вимоги користувачів до управлінської звітності не обмежуються питаннями її
змісту, оскільки умови діяльності і необхідність забезпечення ефективності
управління підприємством висувають певні обмеження, нехтування якими
зводять нанівець всі зусилля зі збору та обробки інформації. Це, наприклад,
стосується своєчасності надання інформації та економічної окупності затрат на
отримання відповідної інформації.
Реалізація вимог користувачів (у Янковского К.П. і Мухар І.Ф. – «загальні
принципи») до організації управлінської звітності, її структуру та зміст
звітності (форми звітів і їх показники) залежить від цілого ряду факторів, а
саме: організаційно-правової форми підприємства; форми та виду власності;
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організаційної структури управління підприємством; галузевої приналежність;
масштабів господарсько-фінансової діяльності; особливості організації
постачальницько-збутової діяльності; методів обліку і калькулювання затрат;
особливості роботи та функції кожного структурного підрозділу у системі
управління підприємством [3, с. 155]. Саме залежність вимог від цих та інших
факторів відрізняє їх від принципів і не дозволяє віднести їх до даної категорії.
Не зважаючи на те, що для кожного конкретного підприємства, рівня
управління або центру відповідальності вимоги до управлінської звітності
мають певні відмінності, в цілому їх структура є подібною, а окремі з них
мають загальний характер. Зазначене дозволяє провести аналіз і
систематизацію вимог користувачів до управлінської звітності підприємств.
Оскільки в науковій літературі зустрічаємо змішування понять «вимоги» і
«принципи» управлінської звітності, проаналізуємо ті з них, що названі
науковцями. Дослідження показало, що існує досить широкий спектр (понад
тридцяти позицій) вимог користувачів до управлінської звітності, що в умовах
відсутності загального нормативного документу, наукового обгрунтування і
усталеної практики є цілком закономірним. При цьому спостерігаємо у різних
наукових джерелах посилання на ряд близьких за змістом вимог, зокрема такі:
агрегування – ієрархічність; достатність – цілісність - повнота інформації;
послідовність – зіставність показників; оперативність – своєчасність;
періодичність – оптимальна частота представлення; повнота – цілісність;
достовірність – надійність інформації; гнучка структура – динамічність;
зрозумілість – доступність інформації; адресність – конкретність – доречність –
релевантність та інші. Разом з тим, маємо і зворотні ситуації, коли певна вимога
у різних джерелах має різне трактування. Окремо слід звернути увагу на те, що
певні вимоги (принципи) вступають у протиріччя одне до одного. Наприклад:
оперативність і достовірність, повне висвітлення й економічність чи
раціональність і т.п. Найбільш часто серед згадуваних є такі: адресність
(конкретність),
достовірність
інформації,
об'єктивність
інформації,
економічність (ефективність), оперативність і своєчасність подання звітності.
В науковій літературі зустрічаємо непоодинокі пропозиції щодо поділу
вимог на групи, а саме: загальні і індивідуальні (Югансон І.А.), формальні та
спеціальні (В.Ф. Палій), вимоги до змісту і спеціальні (Адамов Н.А. та
Адамова Г.А.), вимоги до змісту і вимоги до форми отримання інформації
(Мазіна О.І.) та інші. Не зважаючи на різні назви підгруп і окремих вимог
спостерігаємо певну подібність названих підходів. Разом з тим зазначимо, що
загальні і індивідуальні підходи у Югансона І.А. за змістом вимог близькі до
формальних і спеціальних у Палія В.Ф.. Крім того, можна припустити 5 , що
формальні вимоги та вимоги до форми отримання інформації (останнє у
Мазиної О.І.) є різними. В цілому вважаємо можливим ділити вимоги на групи,
оскільки це дозволяє більш точно окреслити потреби користувачів і
відповідним чином організувати складання управлінської звітності. Вимог, які
актуалізовані в науковій літературі, доцільно розбити на такі групування:
5

не розкриті авторами
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 загальні вимоги або вимоги до умов подання звітності (забезпечують
надійність і ефективність інформаційної бази для обгрунтування рішень на
кожному рівні управління) – своєчасність, послідовність, економічність,
адресність та інші;
 вимоги до форми чи способу подання інформації (забезпечують
отримання і сприйняття інформації про об’єкт управління) – зіставність,
гнучкість, зрозумілість, наглядність, використання сучасних технологій та інші;
 вимоги до змісту звітності (містила корисну та вичерпну інформацію
про об’єкт управління з певними якісними характеристиками) – суттєвість,
достовірність, зрозумілість, релевантність, достатність, цілеспрямованість та
інші.
До названих вимог слід застосовувати системний підхід, що забезпечить
створення ефективної управлінської звітності. Невиконання або неналежне
виконання тих чи інших вимог зменшує корисність інформації для конкретного
користувача (для підприємства в цілому) або взагалі веде до її втрати.
Теоретичне узагальнення практики висування вимог користувачами
інформації - менеджерами підприємства дозволяє сформулювати принципи
формування управлінської звітності з метою визначення відповідної концепції.
На відміну від вимог принципи управлінської звітності мають
універсальний (загальний) характер і використовуються при організації та
формуванні управлінської звітності будь-якого підприємства.
Перш ніж розглядати конкретні принципи, слід звернути увагу на
загальні критерії їх визнання, що наводить Кутер М.І. [4, с. 76-77]:
 принцип є прийнятним, якщо інформація про суб’єкт господарювання
має доцільною і принесе вигоду користувачам;
 принцип є об’єктивним, якщо на інформацію не впливає власна думка
або оцінка укладачів;
 принцип можна реалізувати, якщо його дотримання не є занадто
складним або затратним.
Для визначення принципів управлінської звітності будемо виходити з
встановленої сукупності вимог користувачів інформації, а також принципів
бухгалтерського та управлінського обліку, як базового теоретичного доробку.
Чисельні наукові публікації пропонують широкий спектр «принципів» обліку і
звітності, зокрема управлінської. При цьому вітчизняні та російські науковці
висловлюють різні думки щодо зазначених принципів, але не наводять аналіз їх
актуальності та достатності для забезпечення інформаційних потреб
користувачів. Тому представляють особливий інтерес ті публікації, в яких
знаходимо викладення не тільки тлумачень, а й обґрунтування поглядів
науковців. Такі роботи є основою для отримання узгоджених наукових
положень. Зокрема, представляє інтерес аналіз принципів сучасної системи
обліку та звітності в Україні, представлений у монографії Голова С.Ф.
[5, с. 419-422]. Серед розглянутих науковцем принципів заслуговують на увагу
зокрема такі принципи, як релевантної (доречної) сукупності (на противагу
принципу автономності), обачності, превалювання сутності над формою,
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принципу збалансованості грошових і негрошових вимірників (на противагу
принципу єдиного грошового вимірника), своєчасності (на противагу принципу
періодичності), послідовності (як передумови зіставності показників звітів).
Неоднозначним є можливість застосування для управлінської звітності
принципів визнання доходів і затрат, безперервності, повного висвітлення.
Наприклад, користувачі потребують всю інформацію про фактичні та
потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на прийняття
рішень. Об’єктивно управлінська звітність здатна забезпечити повне
висвітлення фактів діяльності. Проте, суб’єктивний фактор у цьому разі має
вирішальне значення, оскільки необхідною умовою надання користувачам
доречної та суттєвої інформації у кожному випадку прямо залежить від
точності та коректності постановки завдання перед системою управлінського
обліку і звітності, а отже від професіоналізму та досвіду відповідних посадових
осіб. Крім того, виконання даної вимоги може суперечити принципам
своєчасності та економічності надання управлінської звітності.
Принцип безперервності у законодавстві та науковій літературі також має
неоднозначне трактування. Зокрема, Голов С.Ф. вважає, що відповідно до нього
«підприємство не має ні наміру, ні потреби ліквідувати або суттєво скоротити
свою діяльність» [5, с. 419]. Кутер М.І. при цьому звертає увагу на те, що
«бухгалтерський облік ведеться безперервно з моменту організації
підприємства до його ліквідації, без будь-яких пропусків чи виключень»
[4, с. 79]. У першому разі принцип впливає на оцінку об’єктів звітності, а у
другому – визначає обсяг інформації про господарські операції, які підлягають
обліку і відображенню у звітності. Для управлінської звітності важливі обидва
аспекти, у тому числі зауваження Голова С.Ф. щодо повідомлення у примітках
до звітності про те, на якій основі складаються звіти: на припущення
безперервності діяльності чи ні. Крім того, у звітності серед альтернативних
варіантів може розглядатись наслідки припинення підприємством діяльності в
цілому, підрозділу або певного її виду. Тому принцип безперервності для
управлінської звітності може застосовуватись лише з певними застереженнями.
Проданчук М.А. акцентує увагу на «методологічному» принципі, за яким
при формуванні звітності повинен забезпечуватись максимум інформації при
мінімальній кількості форм внутрішньої звітності [6]. Даний принцип
спрямований на полегшення сприйняття інформації користувачами звітності,
сприяє її економічності і т.п.. За своїм змістом даний принцип подібний до
принципу релевантної (доречної) сукупності. Його слід віднести до принципів,
які визначають не методологію, а порядок складання управлінської звітності,
уникаючи при цьому дублювання.
Останній приклад демонструє актуальність систематизації принципів
управлінської звітності. Зокрема Кутер М.І. поділяє принципи за впливом на
вибір інформації для обліку, процедуру обліку та спосіб обліку в конкретних
ситуаціях [4, с. 77]. Цікавим також є підхід, запропонований Слободняком І.А.,
який виділяє принципи, що визначають методологічну основу управлінської
звітності; склад і структуру управлінської звітності; порядок складання
управлінської звітності [7, с. 68]. Узагальнення наведених принципів
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управлінської звітності та підходів до їх систематизації дозволило визначити
такі: принципи, які визначають якісні характеристики інформації; принципи,
які визначають методологічну основу управлінської звітності; принципи, які
забезпечують зрозумілість інформації для користувача та моделювання
діяльності підприємства за певних умов.
Порівняння названих груп принципів з групами вимог, які були визначені
вище, підтверджує їх зв'язок. Наприклад, вимоги до змісту звітності покладено
в основу формулювання принципів, які визначають якісні характеристики
інформації або склад і структуру управлінської звітності, фактично; загальні
вимоги або вимоги до умов подання звітності – принципи, які визначають
порядок складання управлінської звітності. Окрему групу складають принципи,
які забезпечують зрозумілість інформації для користувача. Вони орієнтовані на
діяльність у конкретних умовах (ситуаціях), які або існують і вимагають
адекватного реагування, або моделюють з метою складання прогнозів та
розробки стратегії діяльності підприємства за певних обставин.
Висновки. Проведений аналіз показав, що, не зважаючи на відсутність у
науковців єдиної думки щодо структури вимог і принципів управлінської
звітності, цілком обґрунтовано можна охарактеризувати «принципове ядро»,
яке включає принципи, що визначають якісні характеристики інформації і
якісні характеристики управлінської звітності.
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У статті досліджено моделі формування програм лояльності на підприємствах роздрібної торгівлі,
розглянуто специфічні елементи облікової політики програми лояльності підприємства роздрібної торгівлі,
розроблено структуру облікової політики торговельного підприємства в частині програми лояльності в розрізі
організаційних, технічних та методичних складових.
Ключові слова: облікова політика, програми лояльності, підприємства роздрібної торгівлі, бонуси
The article explores the loyalty programs model of the retailers. Specific elements of the retailers’ loyalty
programs accounting policies are examined. Commercial enterprises accounting policies structure is developed in
terms of loyalty programs in the context of organizational, technical and methodological components.
Key words: accounting policies, loyalty programs, retailers, bonuses

В період ринкових перетворень української економіки істотно змінилися
вимоги до бухгалтерського обліку підприємств роздрібної торгівлі, відбулася
переорієнтація в ієрархічній структурі користувачів звітних даних і їх
інформаційних потребах. Різноманіття цілей і завдань, що висуваються
власниками та керівниками підприємств, зумовило різні підходи до організації
обліку. Прийоми бухгалтерського обліку, що формують оцінку активів,
порядок визнання виручки і списання витрат мають безпосередній зв’язок з
оподаткуванням, з одного боку, і фінансовим положенням організації, яке
демонструється засновникам (учасникам), потенційним інвесторам і
кредиторам – з іншого. Варіюючи обліковою методологією в дозволених
законом рамках, існує можливість обрати найбільш вигідний для себе спосіб
ведення обліку, що забезпечує бажану величину прибутку.
Вибір того чи іншого варіанту відображення господарських операцій в
обліку носить назву облікової політики. Особливу важливість набуває облікова
політика для великих торговельних мереж. Великий обсяг і інтенсивність
надходження в апарат управління бухгалтерської (фінансової) інформації,
необхідної для оперативного управління підприємством і підготовки звітності
для зовнішніх користувачів, потребують систематизації і упорядкування
інформаційних потоків і застосування сучасних інформаційних технологій, які
включають в себе автоматизовані засоби зберігання, обробки та передачі даних.
Тому якість облікової політики, як інструменту постановки задачі для
автоматизації обліку, набуває особливої актуальності.
За останні роки на більшості досліджених підприємств роздрібної
торгівлі отримали широке поширення програми лояльності клієнтів. Проведене
обстеження підприємств роздрібної торгівлі на українському ринку дозволило
виявити три основні моделі формування програм лояльності, які умовно
зображені на рис. 1.
При цьому чітко відзначається тенденція розвитку спрямованості програм
лояльності від дисконтного до бонусного типів. Якщо на етапі становлення
сучасного ринку більшість підприємств роздрібної торгівлі пропонували
дисконтні програми, то тепер значна частина замінила програми на бонусні.
Проте, дослідження також показують, що особливості обліку програм
лояльності не розкриваються в обліковій політиці підприємств роздрібної
торгівлі, що ускладнює оцінку їх ефективності.
На основі правильно обраної облікової політики можна сформувати
ефективну систему бухгалтерського обліку і, як результат, правильно
відображати всі операції, які пов’язані з нарахуванням та використанням
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бонусів й узагальнювати дані обліку програм лояльності у звітності
підприємств роздрібної торгівлі.
Моделі формування програм лояльності
Інформаційна – будується на
регулярному доведенні до
цільової аудиторії інформації
про товари у роздрібному
торговельному підприємстві

Матеріальне
заохочення

Дисконтування – зниження цін на
товари (різні знижки)

Емоційна – будується на
дружніх відносинах продавець –
покупець (вітання з днем
народження, дружня обстановка
в торговельному залі, тощо)

Бонусування – нарахування балів, миль,
очків, тощо

Рис. 1. Моделі формування програм лояльності на підприємствах торгівлі
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» визначає, що облікова політика – це «сукупність принципів, методів і
процедур, що використовуються підприємством для складання та подання
фінансової звітності», тобто основне її призначення – забезпечення якісного,
безперервного проходження інформації від етапу первинного спостереження до
узагальнюючого – звітування.
Більшість авторів підкреслює, що облікова політика повинна складатися з
трьох розділів: організаційного, технічного та методичного [1, с. 402; 2, с. 48; 3,
с. 150; 4, с. 24–25], саме ці розділи забезпечують повне, всебічне та своєчасне
відображення фактів господарського життя, пов’язаних з нарахуванням,
накопиченням та покриттям бонусів в програмах лояльності торговельних
підприємств та повністю відповідають трирівневості системи бухгалтерського
обліку [5, с. 66]. У складі облікової політики в частині програми лояльності
підприємства роздрібної торгівлі варто розглядати обов’язкові елементи, що
розкривають їх зміст і представлені на рис. 2.
Розглянуті підходи відображають істотні риси облікової політики і
доповнюють один одного. Саме тому в основі вибору змісту облікової політики
(способів обліку, прийомів і засобів облікової роботи) програм лояльності
покладено моделювання. Виходячи з цього, доцільно визначити облікову
політику як модель облікової системи підприємства, призначеної для
вирішення завдань, що стоять перед цією системою.
Першим розділом облікової політики є організаційний, який висвітлює
інформацію про вид діяльності підприємства; місце бухгалтерії в організаційній
структурі підприємства торгівлі, а також на кого покладена основна
відповідальність з ведення бухгалтерського обліку програм лояльності; строки
та порядок проведення інвентаризації розрахункових операцій та інших
перевірок; чинну нормативну базу бухгалтерського обліку підприємства;
варіант організації управлінського обліку програм лояльності тощо.
В технічному розділі облікової політики підприємства роздрібної торгівлі
необхідно розкрити такі питання: форму бухгалтерського обліку; робочий план
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МСБО 8 Закон України Методичні П(С)БО 11 ЗУ «Про застосування Тлумачереєстраторів
«Облікові
«Про
рекоменда- «Зобов’яння IFRIC
розрахункових
політики, бухгалтерський
ції щодо
13
зання»,
операцій у сфері
зміни в
облік та
облікової МСФЗ (IAS)
«Програоблікових
фінансову
політики 18 «Вируч- торгівлі, громадського
ми
харчування та послуг»
оцінках та
звітність в
підприємлояльності
ка»
помилки»
Україні»
ства
клієнта»
Нормативно-довідкова складова
Облікова політика програми лояльності

Організаційний
розділ

- перелік програмних засобів, обчислювальних машини, приладів і пристроїв,
які використовуються для функціонування та обліку програм лояльності;
- технічні характеристики інформаційних систем для управління програмами
лояльності, ведення обліку, електронного документообігу тощо;
- перелік осіб, які мають доступ до інформаційної системи програми
лояльності та можуть вносити в них зміни;
- перелік та форми первинних документів, які використовуються для
документування програм лояльності форма яких самостійно розроблена на
підприємстві;
- графік документообігу та робочий план рахунків для обліку програм
лояльності

Методичний
розділ

- розподіл обов’язків та ступінь фінансової відповідальності облікового
персоналу, зайнятого обліком програм лояльності;
- наказ керівника підприємства про введення та умови програми лояльності;
- строки та порядок проведення інвентаризації розрахункових операцій;
- проекти підприємства й графіки постачання інформації про програму
лояльності в систему бухгалтерського та управлінського обліку
- система внутрішньогосподарського контролю програм лояльності

Технічний розділ

Складові облікової політики

- методика резервування коштів та відображення резерву бонусів в обліку;
- методика збільшення або зменшення розміру резерву бонусів;
- методика обліку нарахування та використання бонусів клієнтами;
- методика відображення елементів програми лояльності в фінансовій звітності
підприємства роздрібної торгівлі;
- метод оцінки вибуття товарних запасів, які беруть участь в програмах
лояльності

Рис. 1. Структура облікової політики торговельного підприємства в частині
програм лояльності
рахунків програми лояльності (з відповідним рівнем аналітичності); форми
первинних документів; графік документообігу; загальний порядок ведення
аналітичного обліку; графік складання та подання звітності; порядок ведення
архіву підприємства; перелік працівників, які мають право підпису носіїв
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облікової інформації тощо. Саме в технічному розділі облікової політики
необхідно розкрити порядок документування програм лояльності з
використанням бонусів та навести графік документообігу бонусних програм.
Методичні параметри облікової політики визначають варіанти
відображення в обліку інформації про програми лояльності, виходячи з
альтернативних прийомів і способів. Для забезпечення виплат бонусів клієнтам
на торговельно-виробничих підприємствах необхідно резервувати частину
коштів та відображати резерв бонусів в обліку. Резервування коштів для
розрахункових операцій з використанням бонусів потребує розрахунку сум
місячних відрахувань на формування резерву покриття бонусів. Тому в
обліковій політиці підприємства необхідно визначити, який метод нарахувань
резервів буде використовуватися на підприємстві.
В формі додатків до наказу про облікову політику доцільно також
навести наказ керівника про функціонування на підприємстві програми
лояльності, форму угоди між підприємством та клієнтом про умови програми
лояльності з використанням бонусів. Ці документи будуть виправдовуючими
при виникненні спірних питань з перевіряючими інспекціями.
Першим етапом функціонування програми лояльності є побудова
клієнтської бази підприємства. Клієнтська база формується шляхом укладання
угоди між підприємством та клієнтом, в якій визначено права та обов’язки обох
сторін, наведено умови участі в програмі. Затвердженої на законодавчому рівні
форми угоди для накопичувальної системи бонусів не існує. Тому суб’єкти
підприємництва можуть розробляти такі документи самостійно, враховуючи в
них особливості власної бонусної програми, та наводити їх форми в додатках
до наказу про облікову політику.
Основною проблемою облікового відображення клієнтської бази на
підприємствах роздрібної торгівлі є відсутність адекватного інструментарію
оцінки її вартості. В бухгалтерському обліку не відображається інформація про
обсяги продажу продукції в розрізі нових та постійних клієнтів, не
відображається інформація про те, що обслуговування нових клієнтів потребує
більших витрат, чим обслуговування постійних клієнтів. В результаті
загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку не дозволяють оцінити
реальну цінність лояльного клієнта для підприємства.
В той же час, програми лояльності для підприємств роздрібної торгівлі
дають можливість складати бази даних про покупців, а також вести
персоніфікований облік покупок. Цікавим є досвід британської мережі «Tеsсо»,
регулярно аналізуючи поведінку споживачів, мережа створила оригінальну
програму лояльності. Кожного дня в базі даних «Tеsсо» реєструється більше
200 млн. покупок і кожна з них прикріплюється в досьє покупця. Потім
виділяється декілька груп товарів, які даний покупець придбає найчастіше.
Було розроблено близько 250 тис. різних комбінацій купонів, зміст яких
визначався історією співробітництва даного покупця з магазином. В кінці
місяця покупець отримує особистий купон, де вказано, в якій кількості він
зможе безкоштовно отримати свої улюблені продукти.
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Для оцінки лояльності доцільно на кожного клієнта в системі, яка
забезпечує автоматизацію функціонування програми лояльності відкривати
аналітичну картку, в якій наводити всю необхідну інформацію: прізвище, ім’я,
по батькові; адреса; стать; дата народження; номер(и) телефону; електронна
адреса; переваги за категоріями товарів, уподобання щодо способів
спілкування, статус картки, кількість грошей на основному і бонусному
рахунках тощо та розробити алгоритм передачі інформації, зафіксованій в ній в
інформаційну систему бухгалтерського обліку для відображення бонусів за
кожним клієнтом.
В обліковій політиці необхідно також навести інформацію про
формування бонусного фонду, з якого здійснюються виплати бонусів та базу
його розрахунку (наприклад, певний відсоток від прибутку, отриманого за
результатами господарської діяльності підприємства роздрібної торгівлі за
певний період часу). Для обліку нарахованих бонусів за кожним клієнтом
пропонуємо використовувати розроблений первинний документ «Відомість
нарахування бонусів» (рис. 2).
ТОВ «Класс»
(найменування підприємства (установи, організації))

14965843

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
____________________________
підпис керівника
«30» серпня 2014 р.

ВІДОМІСТЬ
НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ № 89
за серпень 2014 р.
ПІБ клієнта

Ідентифікаційний
номер в клієнтській
базі

Номер
бонусної
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Статус
картки

% нарахування
бонусів

Дата видачі картки

Іванов І.І.

00098876533

00034567

Срібний

5

23.09.2013 р.

Дата

Сума покупки, грн

Сума
нарахованих
бонусів, грн

Сума на
бонусному
рахунку,
грн

Сума на
основному
рахунку, грн

Оплачено
бонусами
, грн

Оплачено
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грн

Оплачено
карткою з
основного
рахунка, грн

03.08.2014
06.08.2014
……

123,65
54,38

6,18
2,72

25,65
8,18

345,00
245,00

23,65
4,38

-

100,00
50,00

Разом:

Дата складання відомості «30» серпня 2014 р.
Виконавець ______________________

Головний бухгалтер (бухгалтер) ___________

Рис. 2. Відомість нарахування бонусів
Бонуси в програмі лояльності мають накопичувальний характер, а
«Відомість нарахування бонусів» є накопичувальним документом, інформація в
якій формується за місяць, що дозволяє відстежити рівень лояльності до
підприємства за кожним клієнтом, розрахувати обсяг та вартість покупок,
здійснених постійними та новими клієнтами. «Відомість нарахування бонусів»
теж необхідно наводити як додаток до технічного розділу облікової політики.
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Виділення блоку облікової політики як моделі інформаційної системи
бухгалтерського обліку програми лояльності дозволяє вирішити завдання
бухгалтерського обліку в нерозривному зв’язку із зовнішнім середовищем і
особливостями підприємств роздрібної торгівлі. Крім того, побудована таким
чином облікова політика забезпечить можливість автоматизації обробки
облікової інформації на всіх ділянках обліку, починаючи з процесу збору та
реєстрації фактів господарської діяльності до складання всіх видів звітності.
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Рассмотрены требования к учетной информации, которые возникают в условиях функционирования
постиндустриальной экономики. Изложенные требования к учетной информации способствуют повышению
ее релевантности для принятия решений. Обобщены направления совершенствования системы учетной
информации.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, информационные технологии, постиндустриальная экономика.
The requirements to the accounting information, which arise in the functioning of the post-industrial economy.
Outlined the requirements for accounting information contribute to increasing its relevance for decision-making.
Generalized ways of improving the system of accounting information.
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Современный
этап
развития
общества
ученые
называют
информационным, поскольку именно эта концепция постиндустриального
общества, историческая фаза возможного развития цивилизации, определяется
такими основными составляющими как информация и знания.
К числу главных характеристик постиндустриального информационного
общества относятся: увеличение роли информации и знаний; увеличение числа
людей, которые заняты информационными коммуникациями и производством
информационных продуктов и услуг; создание глобального информационного
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пространства,
которое
обеспечивает
эффективное
информационное
взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и
удовлетворение потребностей в информационных продуктах и услугах [1].
Стремительное распространение информации и использование
информационно-коммуникационных технологий во всех сферах человеческого
бытия - главное отличие информационного общества, влияет на все отрасли
экономики, в том числе, бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет является
важной составляющей информационного общества и информационной
экономики, поскольку он выступает информационной базой о состоянии и
результатах деятельности предприятия, создаваемой с целью предоставления
полной, правдивой и непредвзятой информации внешним и внутренним
пользователям для принятия решений.
В условиях функционирования постиндустриальной экономики,
проблема эффективности бухгалтерского учета состоит не в экономии времени
на решение учетных задач, а в предоставлении администрации максимально
возможной информации с удовлетворительной точностью и в минимально
сжатые сроки (правило Гарнье).
Насущной проблемой современного бухгалтерского учета является
некоторая шаблонность его итогового информационного продукта без учета
особенностей целевой аудитории. Учетная информация как результат ведения
бухгалтерского учета имеет определенный трафаретный характер – не
выполняет своей главной задачи, то есть не удовлетворяет интересы различных
групп ее потребителей. Учетная информация в постиндустриальной экономике
не теряет своей ценности, однако к ней выдвигаются новые требования,
удовлетворить которые, на данный момент она не способна по объективным
причинам.
Таблица 1
Требования к учетной информации
Авторы
Бондар М. І. [3]
Сопко В. В.,
Сопко Вал. В.,
Сопко О. В. [4]
Каморджанова Н. А. [5]
Мішин Ю. А. [6]

Требования к учетной информации
Информация должна отмечаться своевременностью, емкостью,
простотой формы и восприятия.
Информация
должна
отвечать
следующим
характеристикам:
репрезентативность,
содержательность,
полнота,
доступность,
своевременность, устойчивость, точность, достоверность, ценность
Требования к учетной информации: сопоставимость показателей учета с
показателями бизнес-плана; своевременность; точность; объективность;
ясность; доступность; экономичность учета
Качественные характеристики учетной информации: адресность,
оперативность, доступность, аналитичность, полезность, экономичность
Качество бухгалтерской информации целесообразно оценивать в
следующих аспектах: экономическая обоснованность показателей;
достоверность и объективность; оперативность и надежность; полнота и
ясность; сбалансированность

Поэтому, важно «не только формировать бухгалтерский продукт, но и
очерчивать объективные требования к информации, которая будет аргументом
в пользу принятия конкретного управленческого решения. Поэтому, «те, кто
определяет объем и структуру нужной информации, должны сформировать еще
одну систему – систему отбора информации» [2]. Требования к учетной
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информации сформированные учеными в процессе исследований приведены в
табл. 1.
Компьютерная
техника
усиливает
содержательность
учетной
информации через рост ее полноты; уменьшает влияние человеческого фактора
на учетно-контрольные процессы, обеспечивает объективность отражения
хозяйственных операций; упрощает обработку данных благодаря ее
автоматизации. Наиболее существенным преимуществом применения
компьютерных программ для автоматизации учетно-контрольных процессов
является достижение максимально полезной аналитичности учета. Чрезмерная
аналитика может выступать барьером своевременности учета вследствие его
сложности и информационной перенасыщенности. Однако такое замечание
несколько
нивелируется
в
условиях
уменьшения
трудоемкости
автоматизированного учета. Поэтому максимальная аналитика в условиях
автоматизации уменьшает энтропию информации в принятии эффективных
управленческих решений [7].
Основными проблемой при формировании системы требований к учетной
информации, является отсутствие прочной связи и взаимодействия учетных
служб с системой управления, что приводит несоответствию функций учетноинформационной системы предприятия целям управления. Основной
недостаток в формировании учетной информации заключается в отсутствии
системного подхода в создании системы критериев и показателей оценки ее
качества, а также в отсутствии системного подхода к формированию системы
регулирования ее качества. Способами улучшения качества учетной
информации являются:
– развитие
принципов
формирования
учетной
информации,
соответствующих рыночной экономике, непосредственно сформулированных в
соответствии с МСФО (IAS / IFRS);
– совершенствование механизма регулирования качества учетной
информации;
– обеспечение адекватной системы показателей качества учетной
информации и методики их расчета [8].
Таким образом, одним из важных рычагов повышения эффективности
экономических и управленческих процессов в постиндустриальной экономике
является дальнейшее совершенствование системы требований к ней в процессе
ее отбора, регистрации, обработки и использования, что означает более полную
реализацию этого важнейшего экономического ресурса.
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ТРАНСАКЦІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ В ОБЛІКУ
В статті наведено характеристику основних етапів розвитку інституціональної теорії, досліджено
економічні, юридичні та облікові характеристики трансакцій, запропоновано визначення трансакцій з
економічної, юридичної та облікової точок зору, виділено особливості обліку трансакцій в сучасних умовах
господарювання.
Ключові слова: трансакція, бухгалтерський облік, інституціональна теорія, господарська операція
The article contains studied the economic description of the main stages of the institutional theory development
along with the legal and accounting characteristics of transactions. Definition of economic transactions is propose in
the article from the legal and accounting point of view, with emphasis on features of accounting transactions in the
modern business environment.
Key words: transaction, accounting, institutional theory, business operations

Людська цивілізація в минулому столітті перейшла на новий шабель
свого розвитку, який характеризується втратою домінуючої ролі
індустріального сектору, зростанням значимості технологічного компонента та
підвищенням ролі науки та знань [1, с. 338]. Двадцять перше століття кинуло
людству виклик у формі всесвітньої «павутини», Internet, появи інтерактивного
бізнесу та віртуальної економіки. У таких умовах усе більшої ролі у розвитку
методів управління набувають положення інституційної теорії, згідно якої
фірми та ринок сприймаються як конкуренція між приватним власним та
суспільним. Тобто фірма розглядається, як ринок, який знаходиться в приватній
власності [2, с. 191]. Як зазначає І.П. Булєєв: «Інституціоналізм – це один з
напрямків сучасної економічної теорії постіндустріального та інформаційного
етапів розвитку держав, їх економічного потенціалу» [3, с. 15].
Основним поняттям інституціональної теорії є інститути, а головним
інститутом будь-якої національної економіки є власність, навколо якої
складаються відносини володіння, розподілу, перерозподілу, розпорядження,
використання, споживання, а також створення, отримання, розподілу та
привласнення прибутку від власності як джерела росту добробуту населення
країни або, навпаки, зубожіння його основної маси і збагачення лише
161

олігархічного прошарку [4]. Тобто в межах інституціональної теорії
інституціональні зміни розглядаються як безперервний процес кількісноякісних змін та перетворень різних соціальних та економічних інститутів.
Виділяють два етапи розвитку інституціональної теорії: традиційний
інституціоналізм та неоінституціоналізм [3, с. 14-15], основні характеристики
яких наведено в таблиці 1.1.
Основною, як для традиційного інституціоналізму так і для
неоінституціоналізму є теорія, яка вивчає трансакції (угоди) та пов’язані з ними
витрати.
Таблиця 1
Характеристика основних етапів розвитку інституціональної теорії

Неоінституціоналізм

Інституціоналізм

Етапи
розвитку

Період

Представники

Інститути

кінець
XIX –
початок
XX ст.

Т. Веблен, Дж. Р.
Коммонс,
У. Мітчелл, У.
Гамільтон, Дж. А.
Гобсон, Дж.
Гелбрейт, Р.
Арон,
Ян Тітберген, Г.
Мюрдаль

Конкуренція,
профсоюзи,
податки,
держава,
монополії,
корпорації,
стійкий тип
мислення,
юридичні
норми

кінець
XX ст.

Р. Коуз, О.
Вільмсон, Д.
Норт, Дж.
Б’юкенен, К.
Ерроу, А. Денцау,
Д. Бромлі, О.
Вільямсон, А.
Алчіян, Й.
Барцель, Дж.
Уолліс, М. Аокі

Набір правових
норм,
неформаль-них
правил, які
жорстко
направляють
індивідуума та
організації

Основні теорії
Передумови
виникнення:
критика
ортодоксальних
передумов
класичного
лібералізму
Основна наука: біологія
Елемент аналізу: інститути
Рух думки: від соціології, політики, права до
економіки
Методологія: інших гуманітарних наук (право,
соціологія, політологія тощо); органічний та
еволюційний підходи
Методи: індуктивний
Об’єкти дослідження: колективні дії
Роль інститутів: формують переваги самих
індивідуумів
Передумови виникнення: покращення позицій
сучасної ортодоксальної теорії
Основна наука: фізика (механіка)
Елемент аналізу: абстрактний індивідуум
Рух думки: від економіки до соціології, політики,
права
Методологія: економічна неокласична (методи
мікроекономіки та теорії ігор); рівномірний та
оптимізаційний підходи
Методи: дедуктивний
Об’єкти дослідження: незалежний індивідуум
Роль інститутів: надають зовнішні обмеження
для індивідуумів (умови вибору, обмеження та
інформація)

Поняття «трансакція» походить від латинського слова «transaction», що
означає «угода». В економічну теорію поняття «трансакція» ввів в 1931 р. Дж.
Коммонс, який зазначив, що найменшою одиницею вимірювання
інституціальної економіки є одиниця діяльності – трансакція з її учасниками [5,
с. 648–657]. На думку вченого, «трансакція» – це не обмін товарами, а
відчуження і присвоєння прав власності і свобод створених суспільством. Таке
визначення повною мірою відтворює положення інституціональної теорії.
Вчений запропонував виділяти наступні види трансакцій: трансакція-угода
(bargaining transaction), або торгівельна, ринкова, переговорна трансакція
(добровільний обмін); трансакція управління, або управлінські трансакції
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(managerial transaction); трансакція нормування (раціонування) (rationing
transaction) [5, с.648-657].
Торговельна трансакція або трансакція угоди використовується для
здійснення фактичного відчуження і привласнення прав власності на благо від
одного суб’єкта господарювання до іншого, при цьому відносини між
контрагентами є зазвичай симетричними (рівноправними). У процесі її
здійснення потрібна взаємна згода сторін, яка ґрунтується на економічному
інтересі кожної з них, характерною ознакою торговельної трансакції на думку
Дж. Коммонса є повна відсутність виробничої діяльності та проходження її в
три стадії: перша – переговори, що завершуються досягненням угод; друга –
укладення контракту, в якому визначаються і розмежовуються права, обов’язки
і відповідальність сторін; третя – виконання контракту. Об’єктами торговельної
трансакції є права на обмінювані блага.
У трансакції управління ключовим є відношення «управління –
підпорядкування», яке передбачає таку взаємодію, коли право приймати
рішення належить лише одній із сторін, поведінка сторін асиметрична у зв'язку
із асиметричністю їх становища і відповідно асиметричністю правових
відносин. Об’єктом управлінської трансакції є повноваження, які визначаються
тією стороною угоди, що отримала владу, до даного типу можна віднести будьякі дії, які можна охарактеризувати як «управління» (найм працівників на
роботу, різноманітні розпорядження керівника підлеглим тощо).
Трансакція раціонування – вид трансакції, за якого зберігається
асиметричність правового становища сторін, але місце керуючої сторони
займає колективний орган, який виконує функцію специфікації прав. До
трансакцій раціонування належать: складання бюджету підприємства радою
директорів, рішення арбітражного суду щодо суперечки між інтересами
представників різних суб’єктів господарювання, отримання підприємством від
держави дотацій та різноманітних пільг тощо. Під час трансакції раціонування
немає управління, через неї здійснюється наділення багатством того чи іншого
економічного агента [6].
В подальшому, поняття «трансакції» доповнює А. Є. Шаститко, який під
нею пропонує розуміти діяльність людини у формі відчуження і присвоєння
прав власності і свобод, прийнятих у суспільстві, що здійснюються в процесі
планування, контролю за виконанням обіцянок, а також адаптації до
непередбачених обставин [7, с. 188.].
Вчені І. П Булєєв та О. В. Шепеленко пропонують трансакції розглядати
ширше. Вони вважають, що трансакції обумовлюють процеси маркетингу,
менеджменту, логістики, містять у собі угоди, договори, контракти, але значно
ширше й глибше їх. Найбільшою мірою трансакції реалізуються топменеджментом підприємства, місцевого самоврядування, регіонального,
галузевого й державного управління, міжнародних організацій; юридичними
службами, службами маркетингу й логістики всіх рівнів (від підприємства і
його підрозділів до чиновників вищого державного й міжнародного рівня)
[8, с. 142].
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На нашу думку, саме трансакції є основою бухгалтерського обліку на
підприємстві та мають всі ознаки господарської операції, бо їх здійснення теж
передбачає внесення змін в структуру активів та зобов'язань, власному капіталі
підприємства, що відповідає визначенню господарської операції, наведеному в
ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».
Умовою достовірного та повного відображення у бухгалтерському обліку
та фінансовій звітності інформації про фактичні і потенційні наслідки
трансакцій є чітке визначення їх економічних, правових та облікових аспектів,
які впливають на відносини між суб’єктами підприємницької діяльності.
Дослідження економічної літератури дозволило згрупувати зазначені аспекти та
дослідити зміст трансакцій в економічному, правовому та обліковому полі (рис.
1).
З економічної точки зору трансакція – це відчуження та придбання
суб’єктами господарювання прав власності на матеріальні та нематеріальні
об’єкти, передача (обмін) вигод і переваг від користування та власності
зазначеними об’єктами. Основними ознаками трансакцій з економічної точки
зору є: специфічність активів, за допомогою яких здійснюються трансакції
(специфічний актив (ресурс) – актив, максимальний ефект від використання
якого досягається в межах певного контракту (або цінність якого в коаліції
вище, чим поза нею); частота здійснення трансакції за участю тих же сторін
(чим частіше проходять трансакції, тим менші трансакційні витрати, бо вищий
ступінь довіри між контрагентами); потенційний опортунізм, властивий
контрагентам (отримання односторонньої вигоди за рахунок партнера шляхом
ухилення від виконання умов контракту); вартість трансакцій напряму
залежить від вартості контракту(чим більша вартість трансакцій – тим більше
виникає ризиків у контрагентів);
взаємозв’язок з іншими трансакціями (негативний чи позитивний досвід
результатів трансакцій впливає на подальші рішення зацікавлених сторін);
складність вимірювання результатів угод, коли власник товару і продавець різні
особи (продавець може цілеспрямовано завищувати вартість товару та завдати
збитків власнику товару, що є теж проявом опортуністичної поведінки).
З юридичної точки зору трансакція – це операція обміну як товарами, так
і
юридичними
зобов’язаннями,
яка
оформлюється
угодами
як
короткострокового, так і довготривалого характеру, що вимагають як
детального документального оформлення, так і припускають взаєморозуміння
сторін стосовно відчуження та набуття прав власності та передбачать юридичні
шляхи захисту інтересів у разі опортуністичної поведінки контрагентів.
В бухгалтерському обліку під трансакцією необхідно розуміти будь-яку
дію чи подію, яка зумовлює зміни у фінансовому стані, активах та пасивах
суб’єкта господарювання або ж виступає підставою для зміни, відповідно
документально оформлена, оцінена та відображена на рахунках
бухгалтерського обліку.
Метою здійснення будь-якої трансакції є отримання певних вигод її
учасниками, а їх облік в сучасних умовах господарювання набуває нових
якісних характеристик, які прямо чи опосередковано впливають на розмір
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Вартість трансакцій напряму
залежить від вартості
контракту

Складність вимірювання
результатів угод, коли власник
товару і продавець різні особи

Потенційний опортунізм,
властивий контрагентам
Специфічність фізичних активів
Специфічність людських
активів
Специфічність
місцезнаходження

Частота здійснення
трансакції за участю
тих же сторін
Взаємозв’язок з
іншими трансакціями

Економічні
аспекти
трансакцій

Специфічність мети
Часова специфічність

Специфічність активів,за
допомогою яких
здійснюються трансакції

Специфічність торгової
марки

Класифікація трансакцій за
Дж. Коммонсом

Торговельна
трансакція
Симетричність правового
положення сторін
(горизонтальні трансакції)
або
Різниця в позиції сторін, що
домовляються:
- різниця в юридичному
статусі;
- інформаційна асиметрія;
- право першого ходу;
- нерівномірний розподіл
ресурсів
Основа трансакцій: рідкість
ресурсів і перерозподіл
багатства

Трансакція
раціонування
Асиметричність правового
положення сторін

Трансакція
управління
Асиметричність
правового положення
сторін (вертикальні
трансакції)

Порушення
вертикальності:
Управляюча сторона (як
- високі витрати
правило колективний орган),
моніторингу
який виконує функцію
діяльності агента;
специфікації прав
- неможливість
Активна роль претендентів відчуження прав
Основа трансакцій: примус і свободи
розподіл витрат і вигід від
Основа трансакцій:
створення багатства
ефективність і
створення багатства
Правові аспекти
трансакцій, в залежності від
їх виду

Формування
інформаційного
забезпечення для
здійснення контролю,
аналізу та управління
трансакціями

Обов’язкова грошова оцінка
для визначення ефективності
результатів трансакцій
Облікові аспекти
трансакцій

Вплив трансакцій на структуру активів та
зобов'язань, власний капітал їх учасників

Ідентифікація наслідків
трансакцій в первинних
документах, на рахунках
бухгалтерського обліку та в
фінансовій звітності
Вплив інформації про результати
трансакцій, яка акумулюється в
системі бухгалтерського обліку
на рішення зацікавлених сторін

Рис. 1. Економічні, правові та облікові аспекти трансакцій
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трансакційних витрат, зокрема: поява різних видів інформаційних та інших
ризиків, пов’язаних з труднощами реалізації товарів та послуг, неплатежами,
визначенням рівня цін; зміна та розширення кола користувачів бухгалтерської
інформації, проблема в забезпеченні надійності та достовірності облікової
інформації; виникнення нових об’єктів бухгалтерського обліку, в основу яких
закладені
інформаційно-інтелектуальні
ресурси:
інформація,
права,
інтелектуальний капітал; ускладнення процесу укладання та дотримання умов
договорів через велику розпорошеність контрагентів і неналагоджених каналів
збуту товарів та послуг; поява нових підходів до організації бухгалтерського
обліку у зв’язку зі значними змінами розмірів й розташуванням підприємств;
нестабільна політична та економічна ситуація в Україні.
Всі ці фактори, вимагають розробки нової методики обліку трансакцій,
яка повною мірою буде відповідати сучасним умовам господарювання, та
дозволить адекватно оцінювати трансакційні витрати, які виникають на
підприємстві на кожному етапі здійснення трансакцій.
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міжнародної торгівлі, м. Харків
ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ У ОРЕНДОДАВЦЯ –
ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
Розглянуто та уточнено моделі відображення в обліку операційної оренди (не є основним видом
діяльності) у орендодавця на прикладі підприємств торгівлі. Запропоновано методичні аспекти щодо
формування в обліку інформації про передані в оренду необоротні активи за такими напрямами: стан
об’єктів, витрати на їх утримання, розрахункові операції.
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заборгованість.
Considered and refined model accounting for operation lease (not main activity) in the lessor in case of
trading enterprise. There are concerning methodological aspects of formation of the record of leased non-current
assets in the following areas: state facilities, operation cost, payment transactions.
Key words: leasing operations, operation lease, leased property, duration of lease, profits, charges,
receivable.

За сучасних умов, здійснення господарської діяльності, при наявних
кризових явищ, вимагає значних капіталовкладень, що спричиняє все більшого
використання підприємцями орендованого майна. Торговельні підприємства,
маючи своєю специфікою отримання прибутку за рахунок формування
торговельної надбавки, не часто користуються можливістю придбання й
утримання власної будівлі (приміщення), що зумовлює користування
орендованим майном. Наявність орендного майна на торговельних
підприємствах, за різних його видів та умов надання, актуалізує питання
уточнення відображення в обліку операцій оренди у орендодавця.
Питання обліку операційної оренди приділялась увага різних практиків й
науковців: Братчук Л. М., Занько Б. М., Головченко Н. В., Кушнарьов І. В.,
Масленіков Є. І.. Проте, деякі аспекти утримання майна та відображення
понесених витрат щодо об’єктів операційної оренди викликають дискусійність
під час впровадження в практичну діяльність, та за окремими моментами є не
повною мірою обґрунтованими.
Метою статті є вивчення досвіду та уточнення моделі відображення в
обліку операційної оренди (не є основним видом діяльності) у орендодавця на
прикладі підприємств торгівлі.
Для вивчення методики обліку будь-яких операцій, необхідно спочатку
визначити їх об’єкти. Враховуючи той факт, що підприємства торгівлі
становлять суттєву частку суб’єктів господарювання в Україні і забезпечують
отримання значних доходів, вони є активними учасниками ринку. Отже,
торговельним підприємствам потрібно постійно відшукувати й застосовувати
найбільш оптимальні форми ведення господарської діяльності й управління
нею. Тому, нами під час аналізу практики господарювання даних суб’єктів,
визначено основні їх види орендних операцій (з точки зору орендодавця), які
визначають наявність таких об’єктів обліку як: операційна оренда, фінансова
оренда, інвестиційна нерухомість та франчайзинг. Такий широкий спектр за
видами орендних операцій зумовлює певні неточності під час відображенні їх в
системі бухгалтерського обліку та призводить до дискусій серед вчених.
Виходячи з пропонованих видів орендних операцій сьогодні найбільшим
попитом користуються такі, що нами подано в табл. 1, відповідно до чого
виникають відповідні об’єкти оренди в системі обліку.
Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку
інформації про оренду необоротних активів в України викладені в П(С)БО 14
«Оренда», а оподаткування таких операцій регламентується Податковим
кодексом. Оренда трактується як угода, за якою орендар набуває права
користування необоротним активом за плату протягом погодженого з
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орендодавцем строку. Тобто об’єкт оренди відображається на балансі того
підприємства, яке отримує економічну вигоду від його використання, а не того,
якому цей об’єкт формально належить. На них, зокрема, нараховується
амортизація за прийнятим на підприємстві методом.
Таблиця 1
Об’єкти оренди в системі бухгалтерського обліку
Об’єкти оренди
Торговельна площа

Термін оренди
Довгострокова
Короткострокова
кілька годин
Короткострокова
1-2 дні
кілька годин
Довгострокова
Короткострокова
Відповідає терміну оренди торговельної площі
Довгострокова

Конференційні зали
Ресторан, кафе
(на території торговельного центру)
Автостоянки
Торговельне (інше) обладнання
Право продажу товару (франчайзинг)

В літературних джерелах такі основні засоби пропонується в обліку
відображати:
1) на субрахунку 103 «Будівлі та споруди» [4,6];
2) на окремо відкритому субрахунку призначеному для обліку переданих
в оренду засобів, як в попередньому Плані рахунків (до 2000 р.) [5];
3) або в статтях не вказується субрахунок для обліку стану таких
основних засобів, акцентуючи увагу тільки на витратах і доходах по цим
операціям [7,8].
Як виходить із норм ПСБО 14 «Оренда» та ПСБО 32 «Інвестиційна
нерухомість», операційна оренда не може бути сьогодні визначена як основний
вид діяльності, оскільки тоді починають застосовуватись положення ПСБО 32.
Оскільки дані об’єкти оренди є майном орендодавця, то вони мають входити до
складу основних засобів й обліковуватись за дебетом субрахунку 103 «Будинки
і споруди». Проте, враховуючи обліково-економічний зміст даної операції, такі
основні засоби згідно ПСБО 7 «Основні засоби» приносять економічну вигоду,
однак не через використання їх в основній господарській діяльності а через
надання в оренду. Тому, за наявності такого виду операцій, з метою якісного
управління основними засобами, нами рекомендовано розмежовувати наявні
основні засоби в системі бухгалтерського обліку, застосовуючи субрахунок
109-«Х1» «Основні засоби передані в операційну оренду». Витрати, пов’язані із
поліпшенням стану таких основних засобів, визнані капітальними інвестиціями
пропонуємо відображати на рахунку 109-«ХІ» «Капітальні інвестиції в об’єкти,
передані в операційну оренду».
Виходячи із викладеного, дохід від операційної оренди, яка не
відноситься до основної діяльності підприємства-орендодавця, визнається
іншим операційним доходом на прямолінійній основі протягом строку оренди
або з урахуванням способу одержання економічних вигод, та відображається на
субрахунку 713 «Дохід від операційної оренди активів».
Одним з найбільш дискусійних питань практичного характеру є облік
витрат на утримання й ремонт об’єкта оренди. При здійсненні орендних
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операцій потрібно визначити данні операції для розуміння їх сутності та
досягнення прозорості в змісті самих операцій. Для правильної організації
обліку в даному напрямі нами систематизовано основні види витрат та
запропоновано для їх розподілу між орендодавцем і орендарем порядок і бази
розподілу (табл. 2).
Ми погоджуємось із тим, що витрати на укладення договору оренди та
інші витрати подані в таблиці 2, в обліку орендодавця визнаються іншими
операційними витратами й пропонуємо відкривати для цього субрахунок 949«Х2» «Витрати на утримання об’єктів оренди». За умов, коли такі суми витрат
становлять незначну частку в загальній їх сумі, пропонуємо відображати їх на
субрахунку 93-«Х2» «Витрати на утримання об’єктів оренди» за договорами
оренди.
Таблиця 2
Види витрат щодо об’єктів оренди та бази їх розподілу
Витрати
Комунальні платежі

Охорона,
відео нагляд,
сигналізація,
пожежна безпека –
допоміжні витрати,
технічне
обслуговування
території
Ліфт, Ескалатори

База розподілу
Площа орендованого об’єкта (для
торговельних операцій)
Кількість осіб (для конференц-залів та
ресторанів)

Порядок застосування
Можливо й врахування даних витрат
фіксованою сумою в орендному платежі,
виходячи з передбачуваних показників.
(обрання методу обирається за згодою
сторін договору)

Площа орендованого об’єкта або
укладання договорів з тими, хто надає
безпосередньо послугу

Включається
до
вартості
орендних
платежів, або вказана як окрема сума в
додатку до договору оренди або окремого
договору з організаціями-постачальниками.

Питома
вага
орендного
орендаря в загальній їх сумі

Включати до орендної плати для всіх
орендарів

платежу

Стосовно витрат на ремонт, виконаний за рахунок орендарів, вважаємо за
доцільне на суму, підтверджену документально, зменшувати суму орендної
плати в частині оренди саме торговельної площі (не знижуючи суми
допоміжних витрат). Оскільки, застосувавши алгоритм розподілу витрат
поданий в табл. 2, бухгалтер отримає питому вагу всіх складових орендного
платежу, то пропонована операція не буде трудомісткою. В той же час, така
операція дозволить достовірно визначити суми відповідно до структури
орендного платежу, що забезпечить якісне управління об’єктами оренди. Крім
того, відсутність чіткого розмежування цих витрат утруднює можливість їх
аналізу та контролю. Сума амортизації, нарахованої при цьому на об’єкт
оренди, включається до витрат й відображається за кредитом відповідного
субрахунку 13-«ХІ» «Знос (амортизація) об’єктів, переданих в операційну
оренду» в кореспонденції з дебетом зазначених вище субрахунків.
Заборгованість орендарів за користування об’єктом оренди залежить від
терміну її виникнення й відображення в бухгалтерському обліку та
визначається змістом договору. Заборгованість за платежами з операційної
оренди, яка не є основним (переважним) видом діяльності торговельного
підприємства відображається на рахунку 37 «Розрахунки з різними
дебіторами», до якого рекомендуємо відкрити субрахунок 377-«ХІ»
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«Розрахунки з орендарями». Слід зазначити, що таке виокремлення надає
простір для організації аналітичного обліку з метою надання інформації про
реальний стан дебіторської заборгованості.
Таким чином, рекомендоване виокремлення в системі бухгалтерського
обліку торговельних підприємств доходів, витрат та об’єктів основних засобів,
які задіяні в здійсненні орендних операцій надасть достовірну інформацію про
їх стан на будь який час періоду. Така об’єктивна, повна, стандартизована
облікова інформація забезпечить чіткість розуміння й виконання договірних
стосунків між суб’єктами орендних відносин.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОГОВІРНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН
АУДИТОРІВ (АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ) ІЗ ЗАМОВНИКАМИ ПЕРЕВІРКИ
У статті досліджено сутність та особливості укладення договорів на аудиторські послуги в розрізі
застосування норм національного законодавства та їх співвідношення з міжнародними стандартами.
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Сформульовано шляхи удосконалення договірних взаємовідносин аудиторів (аудиторських фірм) із
замовниками аудиту.
Ключові слова: аудиторська діяльність, аудит, аудитор, аудиторська фірма, аудиторський
договір,замовники аудиту.
In the article explores the nature and characteristics of contracts for audit services in the context of the
application of national law and their relationship with international standards. Formulated ways to improve
contractual relations auditors (auditors) to audit clients.
Key words: auditing, audit, auditor, audit firm, audit contract, audit clients.

Незалежна аудиторська перевірка здійснюється на підставі взаємних
добровільних домовленостей між аудитором (аудиторською фірмою) та
підприємством-клієнтом, фінансова звітність якого перевіряється. Важливим
елементом забезпечення якісного і ефективного проведення аудиту є
організація договірних відносин між аудитором та замовником перевірки. Як і
при побудові будь-яких інших взаємовідносин між організаціями, початком
співробітництва аудитора і підприємства-клієнта вважаються взаємні письмові
звернення, переддоговірне листування та укладання договору на аудит.
Договір на проведення аудиту – основний документ, який засвідчує факт
досягнення домовленості про проведення аудиторської перевірки. Договір
повинен укладатися в письмовій формі та підтверджувати офіційну, юридичну
згоду інтересів сторін. Проте існують часті порушення цієї вимоги, які тягнуть
за собою недійсність договору, що підтверджує актуальність обраної теми
дослідження.
Огляд наукових джерел та аналіз останніх досліджень у даному напрямку
вказує на те, що серед науковців ведуться дискусії щодо потреби
вдосконалення теоретичних засад договірних взаємовідносин аудиторів
(аудиторських фірм) із замовниками перевірки. Питання визначення та
оформлення договору на проведення аудиту розкриваються у працях учених та
науковців, як Р.А. Алборов, Ф.Ф. Бутинець, Н.І.Дорош, Л.П. Кулаковська,
Ю.В.Піча, О.А. Петрик, В.С. Рудницький, О.Ю. Редько.
Мета дослідження полягає у вивченні сутності аудиторського договору та
визначення шляхів удосконалення договірного оформлення аудиту.
Відповідно до Цивільного Кодексу України, договором є домовленість
двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення
цивільних прав та обов’язків [9]. Закон України «Про аудиторську діяльність»
визначає проведення аудитe на підставі договору між аудитором
(аудиторською фірмою) та замовником [5]. Інші аудиторські послуги можуть
надаватися на підставі договору, письмового або усного звернення замовника
до аудитора (аудиторської фірми).
Договір на проведення аудиту має суттєві відмінності від інших
договорів, які використовуються в підприємництві. В першу чергу це
врахування інтересів третьої сторони (споживачів інформації фінансової
звітності), яка не бере участі в укладанні договору та перед якою аудитор
фактично несе відповідальність (у тому числі матеріальну) при заподіянні
збитків у результаті неякісної перевірки. Тому перед підписанням угоди
аудитору необхідно не тільки чітко зрозуміти бажання клієнта й, по
можливості, допомогти йому правильно сформулювати своє замовлення.
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Крім основної мети діяльності аудитора – проведення аудиту, аудитор
може надавати супутні аудиту послуги. Аудитор виконує аудиторські послуги у
вигляді перевірок та надання консультацій. Він пропонує своїм клієнтам
широкий спектр послуг із фінансових питань і менеджменту. Таким чином,
договір про проведення аудиту та надання інших консультаційних послуг
вважається різновидом договором про надання послуг. Цих поглядів
дотримуються Ф.Ф. Бутинець, Н.І.Дорош, Л.П. Кулаковська, Ю.В.Піча, О.А.
Петрик, А. Ж. Пшенічна, В.С. Рудницький [1, 2, 3, 6, 7, 8]. Слід погодитися з
думкою цих науковців, щодо виділення наступних різновидів договору про
надання аудиторських послуг залежно від стану й можливостей замовника,
специфіки робіт та інших факторів (рис.1).
Детальна структура договору може бути різною, проте його форма
повинна відповідати загальноприйняті в Україні формі складання договорів.
Законодавством передбачено, що в договорі на проведення аудиту та надання
інших послуг передбачаються наступні положення: предмет і терміни
перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність
сторін [5]. Так Л.П. Кулаковська та Ю.В. Піча вважають, що в договорі
доцільно врахувати певну специфіку аудиту в Україні, на яку сторони часто не
звертають уваги [3, с.94]. Так у договорі на аудит бажано передбачити право
аудитора відмовити у видачі аудиторського висновку, визначити строки
надання клієнтом документів, необхідних для проведення перевірки тощо. У
договорі можна передбачити авансування клієнтом послуг аудиторської фірми.
Доцільним для аудитора буде включення до угоди пункту, що зобов’язує
клієнта надавати допомогу аудитору в процесі перевірки (виділення
працівників для надання допомоги при проведенні інвентаризації, надання
аудитору транспорту й готелю у випадку необхідності відрядження тощо
[3,с.96]. Питанням визначення структури договорів про надання послуг
аудиторською фірмою приділено увагу в роботах Ф.Ф. Бутинця, Н.І. Дорош
А.Ж. Пшеничної, О.А. Петрик [ 1, с.172; 2, с.56; 6, с.68; 7, с.28].
Проаналізувавши підходи до визначення структури договору на
проведення аудиту пропонуємо обов’язково передбачити наступні положення:
мета аудиту, масштаб аудиту, включаючи посилання на діюче законодавство,
нормативи; можливість доступу до будь – яких записів, документацій та іншої
інформації, замовленої у зв’язку з аудитом; відповідальність керівництва
суб’єктів господарювання, яке перевіряється, за надану аудиторам
інформацію(у разі необхідності обумовлюється вимога про одержання від
керівництва суб’єкта господарювання письмового підтвердження, що
стосується наданої інформації); умови відповідальності за початкові залишки
при першому проведенні аудиту або якщо попередні перевірки виконувались
іншим аудитором; вказівка на те, що у зв’язку з рівнем суттєвості перевірки та
інших властивих аудиту обмежень існує можливість, навіть імовірність того,
що будь – які істотні помилки можуть залишитися не знайденими: форма, у
який замовникові буде видана інформація про результати аудиту (обсяги і
склад переданої замовнику документації).
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Розділ «Предмет договору» повинен містити назву аудиторської послуги,
її мету та масштаб. У розділі «Зобов’язання сторін», перелік зобов’язань
замовника повинен включати наступні положення: надання аудитору
можливості доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації,
необхідної для виконання робіт; відмова від будь-яких дій, які здійснюються з
метою впливу на думку аудитора; сприяння отриманню в разі потреби
інформації від третіх осіб; не втручання в методику перевірки, організацію
роботи аудитора з метою зміни його професійної думки; своєчасно прийняти та
оплатити роботу виконавця. Деякі науковці серед зобов’язань виконавця
виділяють наступні: дотримуватися вимог чинного законодавства: Закону
України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту,
Міжнародного стандарту контролю якості 1 та Кодексу етики професійних
бухгалтерів; зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту
та виконанні інших аудиторських послуг; займати нейтральну позицію до
персоналу та замовника в цілому; виконати прийняті на себе зобов’язання
якісно та у визначені строки [4, 5].
У розділі «Права сторін» не буде зайвим викласти наступні положення:
самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надання інших
аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, стандартів аудиту та
умов договору із замовником; отримувати необхідні документи, які мають
відношення до предмета перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх
осіб. У розділі договору про порядок і терміни оплати встановлюється порядок
визначення вартості аудиторських послуг. Можливі різні варіанти, наприклад,
такі: а) у договорі вказується ціна, встановлена за угодою сторін; б) у договорі
вказується ціна, встановлена за угодою сторін, і зазначається порядок
додаткової оплати у разі виникнення додаткових витрат, не врахованих при
формуванні договірної ціни; в) у договорі вказується орієнтовна вартість
аудиторських послуг (або вартість людино-години роботи) і встановлюється,
що остаточна ціна буде визначена у додатковій угоді (що є невід’ємною
частиною договору), виходячи з фактично здійснених витрат.
Відповідальність сторін договору регламентується Цивільним кодексом
України, а також Законом України «Про аудиторську діяльність» [5, 9]. Іноді
замовник наполягає на включенні в цей розділ обов’язку виконавця щодо
відшкодування збитків, пов’язаних із нарахуванням перевіряючими органами
санкцій за звітний період, перевірений аудитором. Позиція аудитора може бути
наступною. Обов’язок виконавця по відшкодуванню збитків замовнику
передбачено Цивільним кодексом України (ст. 906 ЦКУ) незалежно від
наявності або відсутності подібного пункту в договорі [9]. Таким чином, якщо
замовник на цьому наполягає, то в розділ відповідальності сторін може бути
включений пункт, що передбачає відшкодування виконавцем замовнику
понесених останнім збитків (штрафних санкцій, обґрунтовано нарахованих
перевіряючим органом, який виявив суттєві помилки та порушення в
перевіреному аудитором періоді), що виникли з вини виконавця.
Зауважимо також, що важливою умовою договору на надання
аудиторських послуг, застосування якої є поширеною європейською
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практикою, може бути умова про страхування ризиків, пов’язаних із наданням
клієнту конкретної послуги.
Лист - пропозиція

КЛІЕНТ

АУДИТОРСЬКА
ФІРМА

Лист - відповідь

Лист – зобов’язання
(у разі згоди)

ДОМОВЛЕННОСТІ ДО
ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ

Оцінка бізнесу клієнта

Ознайомлення з діючою системою організації
документування господарських операцій та графіку
документообігу

Оцінка стану внутрішньогосподарського контролю
на підприємстві
Узгодження умов співпраці між сторонами

Підготовка попереднього варіанту договору на
надання аудиторських послуг

на абонентське
обслуговування

на разову
консультацію

на бухгалтерське
обслуговування

на надання
консультаційних
послуг

на експрес перевірку

на проведення
аудиту

ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Рис. 1. Концептуальна модель укладання договору на надання аудиторських
послуг
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Професійна відповідальність аудиторів страхується для того, щоб
компенсувати майнову шкоду, яка може бути заподіяна третім особам у ході
здійснення аудиторських перевірок.
При цьому в якості третіх осіб можуть виступати не тільки фірми, в яких
проводяться перевірки, а й ті особи, що використовують їх результати.
Враховуючи специфіку аудиту, його глибоку спеціалізацію, слід також окремо
виділити позитивний європейський досвід застосування третейських
застережень щодо розгляду спорів з питання надання аудиторських послуг.
Наявність професійного посередника – третейського суду, до складу якого
можуть входити відповідні фахівці з аудиту, значно полегшить вирішення
спору, оскільки загальний суд може бути обмежений у застосуванні
спеціальних норм і стандартів аудиту. Враховуючи публічну сутність аудиту,
вважаємо, що договір на проведення аудиту має містити і такий розділ, як
«Надання інформації щодо результатів аудиту правоохоронним органам»
такого змісту: «У випадку виявлення у фінансовій звітності, бухгалтерської
документації, інших документах, що стосуються фінансової діяльності суб’єкта
господарювання фактів, які порушують або можуть порушити фінансові
інтереси користувачів такої інформації, у тому числі держави і заподіяти їм
шкоду, аудитори зобов’язані передати витяг з аудиторського висновку щодо
виявлених порушень відповідним правоохоронним органам. У разі ненадання
аудитором (аудиторською фірмою) такої інформації правоохоронним органам
вони несуть відповідальність».
В економічні літературі існують різні точки зору щодо алгоритму
укладання договору на проведення аудиту та надання аудиторських послуг.
Враховуючи пропозиції авторів та вимоги міжнародних стандартів аудиту та
нормативно - законодавчої бази щодо організаційно – методичних аспектів
проведення аудиту концептуальна модель укладання договору про надання
аудиторських послуг на наш погляд має наступний вигляд (рис.1).
Таким чином, можемо зазначити, що процес укладання договорів на
аудиторські послуги, форма та зміст цих договорів, складають симбіоз звичаїв
ділового обороту, національного законодавства та міжнародних стандартів
аудиту. Професійно складений договір на аудиторські послуги є запорукою
успішної подальшої роботи з замовником та дозволяє уникнути будь-яких
непорозумінь у взаємовідносинах аудитора та клієнта.
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Ринкові перетворення в Україні спричинили реформування підходів до
аналізу економічних процесів, у тому числі й інвестиційної діяльності,
підсилили інтерес до результатів наукових досліджень у країнах з розвиненою
ринковою економікою. Визначення поняття, економічного змісту та знання
об'єктів інвестицій є основою управлінського обліку інвестицій, одним з
головних напрямків ефективного управління ними та одержання позитивних
результатів від інвестиційної діяльності. Саме тому проблеми відповідності
певних понять і категорій, економічної сутності, методик відображення, які
застосовуються у бухгалтерському обліку інвестицій, сьогодні є актуальними.
Проблеми управління та бухгалтерського обліку інвестицій отримали
певне висвітлення в працях як вітчизняних учених, серед яких доречно
відзначити розробки І.О. Бланка, С.Ф. Голова, Б.І. Валуєва, А.А. Пересади,
М.В. Кужельного, В.В. Сопка, В.П. Завгороднього, Я.Д. Крупки, В.І. Єфіменко,
так і зарубіжних - Глен А. Велша, Д. Кондуела, Дж. Блейка, Р. Ентоні, Л.З.
Шнейдермана, М.І. Кутера, Х. Андерсона та інших. Проте, визнаючи значний
внесок цих дослідників, необхідно відзначити, що сучасні умови ставлять нові
завдання, вимагають комплексного підходу до розв’язання проблем, пов’язаних
зі зміною інвестиційної політики в Україні, вдосконаленням національної
системи обліку й звітності.
Одним із чинників раціональної організації обліку і управління
інвестиційною діяльністю є систематичний і ефективний контроль за
інвестиціями підприємства та операціями з ними, адже контроль, як функція
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управління є засобом зворотного зв'язку між об’єктом і системою управління,
що інформує про дійсний стан керованого об'єкта, фактичне виконання
управлінського рішення.
Характеризуючи економічну сутність інвестицій, слід зазначити, що у
сучасній літературі це поняття іноді трактується помилково або занадто вузько.
Найбільш типова помилка полягає в тому, що під інвестиціями розуміється
будь-яке вкладення засобів, що може не призводити ні до росту капіталу, ні до
одержання поточного прибутку. До них часто відносяться так звані «споживчі
інвестиції», які за своїм економічним змістом до інвестицій не відносяться засоби для придбання цих товарів витрачаються в цьому випадку на
довгострокове їх споживання.
Найчастіше поняття «інвестиції» ідентифікують із поняттям «капітальні
вкладення». Інвестиції в цьому випадку розглядаються, як вкладення капіталу у
відтворення основних засобів - як виробничого, так і невиробничого характеру.
Разом з тим, інвестиції можуть здійснюватися й у приріст оборотних активів, і в
різні фінансові інструменти, і в окремі види нематеріальних активів. Отже,
капітальні вкладення є більше вузьким поняттям і може розглядатися лише як
одна з форм інвестицій, але не як їх аналог.
У багатьох визначеннях інвестицій відзначається, що вони є вкладенням
коштів [1, с.18]. З таким трактуванням цього поняття також не можна
погодитися, Інвестування капіталу може здійснюватися не тільки в грошової,
але й в інших формах, різних фінансових інструментів (насамперед цінних
паперів), нематеріальних активів і т.п. Також у ряді визначень відзначається,
що інвестиції являють собою довгострокове вкладення засобів [2, с.21].
Безумовно, окремі форми інвестицій (у першу чергу, капітальні вкладення,
інвестиції в акції й т.п.) носять довгостроковий характер, однак інвестиції
можуть бути й короткостроковими (наприклад, короткострокові фінансові
вкладення в облігації, депозитні сертифікати з періодом обігу до одного року).
Слід зазначити неоднозначність визначення терміна «фінансові
інвестиції», що наведена в законодавчих актах і наукових дослідженнях, під
якими розуміють як активи які утримуються підприємством з метою
збільшення прибутку (відсотків, дивідендів і т.п.), зріст вартості капіталу або
інших вигід для інвестора, так й операції по придбанню корпоративних прав,
цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів. Останнього
визначення найбільше часто дотримуються науковці підкреслюючи, що до
фінансових інвестицій відносяться вкладення засобів у придбання цінних
паперів статутного капіталу інших підприємств. Відмінність у визначеннях
фінансових інвестицій, на наш погляд, не є суперечливим: перше з них вказує
на наявність у підприємства специфічних ресурсів з метою одержання вигід від
їх здійснення, у той час як відповідно до другого, для цілей оподатковування не
має значення, приносять фінансові інвестиції економічні вигоди чи ні,
важливим є лише сам факт здійснення операцій фінансових інструментів.
Для потреб бухгалтерського обліку, на наш погляд, інвестиції - це
сукупність витрат на створення необоротних активів, а також вкладення активів
підприємства в статутні капітали інших підприємств, придбання різноманітних
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видів цінних паперів, строком погашення більше одного року, внесення
капіталу в короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно
конвертуються у кошти, і дохідні види грошових інструментів
(короткострокове інвестування капіталу) з метою одержання певних вигід.
Таким чином, можна зробити наступні висновки: 1) при здійсненні
інвестиційних проектів варто брати до уваги спосіб придбання фінансових
інвестицій, що істотно впливає на їх оцінку й обсяг інвестування; 2) істотним є
той факт, що оцінка фінансових інвестицій при умовах дії національних
бухгалтерських стандартів здійснюється за кожною з них, а не за портфелем
інвестицій. Тому, необхідно приймати управлінське рішення для коректування
вартості кожної з фінансових інвестицій, які відображаються у балансі
підприємства; 3) оцінка реальної вартості фінансових інвестицій відповідно до
П(С)БО має потребу в перегляді методик оцінки ефективності інвестування.
Для активізації надходження іноземних інвестицій в українську
економіку, на нашу думку, необхідно створити сприятливий інвестиційний
клімат. Критерієм привабливості національної економіки для іноземних
інвесторів є рівень ризику підприємницької діяльності та рентабельність
інвестиційних проектів. При цьому іноземний інвестор керується такими
факторами, як: політична стабільність у державі, макроекономічна політика і
перспективи економічного зросту; стабільність законодавчої бази, що
регламентує діяльність іноземних інвесторів у державі, протягом тривалого
часу; достатній розвиток інвестиційної інфраструктури; витрати виробництва і
якість робочої сили; кредитоспроможність суб'єктів господарської діяльності;
наявність високого внутрішнього попиту на інвестиційні ресурси поряд з
важливістю одержання віддачі від інвестування.
Насьогодні до основних критеріїв інвестиційної привабливості
підприємств відносяться: 1) наявність територій пріоритетного розвитку зі
спеціальним режимом інвестиційної діяльності; 2) створення спеціальних
економічних зон зі сприятливим законодавчим забезпеченням та інвестиційно
привабливими промисловими підприємствами, які здатні виробляти
високотехнологічну продукцію, що конкурує на світових ринках, яка
забезпечує оборотність капіталу та високий прибуток; 3) критерієм
інвестиційної привабливості є бізнес-клімат на місцях; 4) наявність
внутрішнього купівельного попиту; 5) наявність вільних економічних зон, де
інвестор має податкові пільги; 6) законодавче забезпечення інвестиційної
привабливості регіонів з боку держави, правова підтримка, гарантії
необоротності реформ, розвиток експортно-орієнтованої стратегії держави,
відкритість економіки для іноземного капіталу.
Одним з основних елементів обліку та контролю фінансових інвестицій є
їх оцінка. Від того, наскільки правильно вирішується це питання, залежить
рівень показників, які характеризують діяльність підприємства, вірогідність
формування в обліку та звітності інформації про майнове й фінансове
становище, результати господарської діяльності, реальності балансу
підприємства. Внаслідок цього, виникає необхідність у вивченні проблеми
оцінки фінансових інвестицій у теорії й практиці бухгалтерського обліку,
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оскільки - особливо в період інфляції - проблема оцінки виходить на перший
план. Вибір методів оцінки фінансових інвестицій впливає на величину
оподатковуваного прибутку.
Оцінку фінансових інвестицій, на наш погляд, доцільно здійснювати на
кожному етапі їх обліку в інвестора (рис.1).
Етапи оцінки фінансових інвестицій

1 етап
Придбання

2 етап
Відображення у
фінансовій звітності

3 етап
Вибуття
(продаж, обмін)

Первісна
вартість

Переоцінена вартість:
- справедлива;
- амортизована;
- за методом участі у
капіталі

Чиста вартість
реалізації:
- ідентифікованої
собівартості;
- середньозваженої
собівартості;
- методу ФІФО

Переоцінка фінансових інвестицій
Рис. 1. Етапи обліку та оцінки фінансових інвестицій підприємства
Істотний вплив, при цьому, здійснюють способи їх здійснення, які
законодавчо обмежені та складаються в придбанні фінансових інвестицій за
кошти; в обмін на цінні папери власної емісії; в обмін на інші активи
підприємства, відмінні від коштів. Щодо визначення та відображення
результату продажу інвестицій, то це, на нашу думку, залежить від методу їх
оцінки в поточному обліку. Так, якщо інвестиції відображалися за собівартістю,
різниця між виторгом від реалізації та балансовою вартістю признається
доходом або витратами. У тому випадку, коли інвестиція була переоцінена за
справедливою вартістю, ця сума дооцінки, віднесена на збільшення
додаткового капіталу, повинна бути списана на дохід або включена в
нерозподілений прибуток.
Оскільки інвестиції та інвестиційна діяльність підприємств нерозривно
пов’язані між собою, то їх облік повинен здійснюватись в спільному напрямку,
тобто в розрізі напрямків вкладення капіталу – облік капітальних і фінансових
інвестицій та операцій з ними. При цьому доречно відзначити, що особливість
іноземної інвестиційної діяльності підприємств України, яка полягає у
відсутності двостороннього руху капіталу, зумовлює обмеженість об’єктів
бухгалтерського обліку іноземної інвестиційної діяльності лише джерелами
формування інвестиційних ресурсів [3, с.36].
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У сучасних умовах господарювання відбувається постійне розширення
кола операцій по інвестуванню. У зв'язку із цим, кожному підприємствуінвесторові необхідно розробляти індивідуальний план рахунків, що буде
невід'ємною частиною облікової політики. Такий план рахунків, погоджений з
типовим, забезпечить більше достовірне й диференційоване відображення
специфіки операцій з інвестиціями. Для ефективної організації аналітичного
обліку інвестицій рекомендуємо
деталізувати синтетичні рахунки
14 «Інвестиції» і 35 «Поточні фінансові інвестиції» субрахунками другого і
третього порядку, а саме: 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом
участі у капіталі» - 141.1 «Фінансові інвестиції в асоційовані підприємства»
(«Акції». «Прості акції», «Привілейовані акції», «Інші боргові цінні папери»),
141.2 «Фінансові інвестиції у дочірні підприємства», 141.3 «Фінансові
інвестиції у спільні підприємства»; 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»
(«Облігації», «Інші дольові цінні папери»); 143 ««Інші інвестиції не пов’язаним
сторонам»
(«Акції».
«Облігації»,
«Опціони»,
«Коносаменти»);
351 «Еквіваленти грошових коштів» («Фінансові інвестиції в акції»,
(«Фінансові інвестиції в облігації», «Фінансові інвестиції в ощадні
сертифікати», «Фінансові інвестиції у депозитні сертифікати»); 352 «Інші
поточні фінансові інвестиції».
Система рахунків з обліку резервів під знецінення вартості
фінансових інвестицій
14 «Інвестиції»

144 «Оціночна знижка за
довгостроковими фінансовими
інвестиціями»

35 «Поточні фінансові
інвестиції»

353 «Оціночна знижка за поточними
фінансовими інвестиціями»

42 «Додатковий капітал»

426 «Резерв під забезпечення
знецінення довгострокових фінансових
інвестицій»

97 «Інші витрати»

977-1 “Втрати від знецінення поточних
фінансових інвестицій”

Рис. 2. Рахунки обліку резервів під знецінення вартості інвестицій
Національні особливості інвестування вимагають альтернативних
підходів до оцінки і обліку інвестицій у непов’язані сторони. Пропонується
застосовувати метод оцінки за правилом нижчої ціни з відображенням в обліку
на контрарних рахунках резерву під знецінення довгострокових фінансових
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інвестицій, втрат від знецінення поточних фінансових інвестицій і резервів на
зменшення вартості фінансових інвестицій (рис. 2). Запровадження даного
методу дозволить уникнути збитків, які ще не понесені.
Таким чином, на основі узагальнення підходів вітчизняних та зарубіжних
наукових шкіл до трактування інвестицій, доведено, що інвестиції - вкладення
майнових цінностей в необоротні активи (матеріальні та нематеріальні) та
активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку
(відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для
інвестора (економічних або позаекономічних). Ефективність управління
інвестиційною діяльністю залежить від рівня організації управлінського обліку
на підприємстві та якості облікової інформації, на основі якої приймаються
рішення щодо інвестування. Саме тому напрямами удосконалення
бухгалтерського обліку фінансових інвестицій є: конкретизація бухгалтерських
рахунків для проведення операцій з обліку інвестицій, організація аналітичного
обліку, застосування методу оцінки за правилом нижчої ціни з відображенням в
обліку на контрарних рахунках резерву на зменшення вартості і
нереалізованого збитку за довгостроковими інвестиціями.
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У статті розглянуто підходи до бухгалтерського екологічного обліку в управлінському, фінансовому і
стратегічному контексті. Визначено місце бухгалтерського екологічного обліку в інформаційній системі
підприємства.
Ключові слова: сталий розвиток, бухгалтерський екологічний облік, управлінський екологічний облік,
стратегічний екологічний облік, фінансовий екологічний облік.

Оскільки бухгалтерська модель фінансово-господарської діяльності
підприємства відображає процеси, що відбуваються на підприємстві [1], то
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виникає проблема її «екологічної» адекватності 6 . Відсутність інформації про
процеси природокористування підприємств створює проблеми для різних груп
користувачів еколого-економічної інформації, підвищує соціальні, виробничі та
фінансові ризики. У цьому зв'язку необхідна «екологізація» бухгалтерського
обліку, як інформаційної системи підприємства [2].
Проблемами бухгалтерського обліку процесу природокористування
займаються Грігорьєва О. В., Дьоміна Т. А. [3], Мар’ін В. К., Павлов П. В.,
Саєнко К. С. [4], Сєргєєва Е. А., Сотнікова Л. В., Шавкунова H. A., Шапігузов
С., Шнейдман Л. та ін. Однак, залишаються не вирішеними питання
комплексного підходу до бухгалтерського екологічного обліку, як єдиної
інформаційної системи, яка поєднує інформацію управлінського, фінансового
та стратегічного характеру.
Тому метою статті є дослідження підходів щодо бухгалтерського
екологічного обліку в контексті управлінського, фінансового та стратегічного
обліку як єдиної інформаційної системи підприємства.
Розглядаючи «бухгалтерський екологічний облік» як поняття, що
відображає особливості обліку в процесі природокористування, необхідно
відзначити, що до цих пір немає єдиного підходу до визначення його змістовної
сторони. У загальному вигляді, термін «бухгалтерський екологічний облік»
може бути визначений як система збору та ідентифікації, реєстрації та
узагальнення даних, що містять екологічну компоненту 7 , з метою визначення
ефективності діяльності суб'єкта господарювання, а також надання цих даних
користувачам для обґрунтування та прийняття управлінських рішень (як
тактичного, так і стратегічного характеру) в умовах сталого розвитку. Наведене
поняття «бухгалтерського екологічного обліку»:
по-перше, розглядає даний облік як інструмент надання інформації
користувачам для обґрунтування та прийняття рішень щодо діяльності
підприємства, які сприяють вирішенню екологічних проблем;
по-друге, визначає специфіку системи вимірювання об'єктів
бухгалтерського
екологічного
спостереження,
яка
характеризується
використанням показників діяльності підприємства в екологічній сфері;
по-третє, виділяє цільові риси екологічно орієнтованої інформаційної
системи, а саме визначення, оцінку та аналіз ефективності діяльності
підприємства в умовах сталого розвитку 8 ;
по-четверте, підкреслює, що підсистема бухгалтерського екологічного
обліку належить до більш загальних систем: 1) бухгалтерського обліку та 2)
екологічного менеджменту;
6

7

Екологічна діяльність, яка здійснюється підприємствами є частиною господарської діяльності, проте
бухгалтерський облік не в повній мірі систематизує екологічну інформацію, або відображає її роз'єднано, або
в загальних економічних показниках діяльності.

Екологічний компонент містять не тільки виробничі витрати, це можуть бути і витрати,
пов'язані із створенням та ліквідацією підприємства, і адміністративні витрати, і витрати
загальновиробничі тощо.
8

В сучасних умовах господарювання екологічні витрати значною мірою впливають на економічну діяльність
підприємства, тому мова повинна йти про ефективність екологічно орієнтованої діяльності підприємства.
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по-п'яте, інтегрує такі складові сталого розвитку, як навколишнє
середовище і економіка - там, де вони мають відношення до прийняття
управлінських рішень (як тактичного так і стратегічного характеру);
по-шосте, дає можливість використання поняття «бухгалтерський
екологічний облік» у контексті: 1) внутрішнього (управлінського обліку), тобто
«екологічного управлінського обліку» 9 ; 2) фінансового обліку для цілей
зовнішньої звітності (форми розкриття інформації безпосередньо залежать від
обраних систем ведення бухгалтерського обліку або управління) 10 , тобто
«фінансового екологічного обліку»; 3) стратегічного обліку на основі
включення екологічної компоненти у вартість підприємства - «стратегічного
екологічного обліку».
Відзначимо, що використання принципів екологічного управлінського
обліку допомагає в ідентифікації екологічних витрат, прихованих в
традиційному бухгалтерському обліку, у більш точному співвіднесенні
екологічних витрат з продукцією підприємства, у визначенні доходів, в
прийнятті рішень з інвестицій в природоохоронні заходи, у використанні
інформації, пов'язаної з навколишнім середовищем. Тому облік
природоохоронних витрат є підсистемою екологічно орієнтованої системи
бухгалтерського обліку. При цьому, екологічна інформація, може бути
представлена в кількісно-якісному 11 і витратно-вартісному 12 вигляді.
Одним з основних питань «бухгалтерського екологічного обліку», а саме,
«екологічного управлінського обліку» є критерії прийняття рішень щодо
ресурсів підприємства. Тому в числі найважливіших напрямів розвитку
бухгалтерського екологічного обліку продовжують залишатися питання
оптимізації витрат природоохоронного характеру, їх адаптація до сучасних
вимог фінансового та управлінського обліку 13 [7, 8, 9] особливо в межах
формування відповідних систем витрат. Без виділення екологічних витрат із
загальної суми виробничих витрат не буде справедлива собівартість конкретних
продуктів і, отже, встановлена справедлива ціна. Дана проблема може бути
9

Екологічний управлінський облік на думку [5] - це збір, аналіз і використання фінансової та нефінансової
інформації з метою оптимізації еколого-економічної діяльності підприємства та забезпечення стійкості
бізнесу.
10
Нині існують дві основні моделі екологічної звітності, які отримали умовні назви «Рейнська» і «Атлантична»
моделі. У «Рейнської моделі» використовується підхід, заснований на екологічному балансі маси продукції,
при якому фактичні витрати на виробництво і фактичний обсяг виробництва записуються у формі
відповідних балансових узагальнень. При «Атлантичній моделі» описуються системи екологічного
управління, встановлюється відповідність законодавству і оцінюється мета виробництва [6].
11
Визначення даних про використання природних ресурсів, види забруднення, їх обсяги і тощо.
12
Вартісне вираження заборгованості за користування природними ресурсами (платежі за використання
природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища розглядаються як витрати щодо погашення
екологічних зобов'язань по екологічним платежам).
13
В управлінському обліку некоректно враховуються при прийнятті рішень, саме екологічні витрати, оскільки
окрім явних і легко ідентифікованих, існують і приховані витрати, які становлять певну частку звичайних
витрат і не виділяються з них. Відзначимо, що навіть явні екологічні витрати включаються або до складу
непрямих виробничих витрат, які потім розподіляються між продукцією відповідно до прийнятих методик, або
розглядаються як управлінські (загальногосподарські) витрати, але рідко співвідносяться з продукцією чи
процесом, які їх безпосередньо визвали.
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вирішена за допомогою activity based costing - методу калькулювання витрат за
видами діяльності. Основними завданнями даного методу є усунення недоліків
традиційних систем обліку витрат і надання більш точної інформації щодо
собівартості продукції. Суть даного методу обліку витрат полягає в тому, що
витрати спочатку відносять на види діяльності, а потім, на основі попиту на ці
види діяльності, перерозподіляють на продукцію [10]. Витрати, співвіднесені з
продукцією - це загальна сума витрат за видами діяльності, необхідних для
виробництва і продажу продукції.
Відмінною рисою екологічної фінансової звітності [11] є те, що вона
адресована в першу чергу акціонерам і інвесторам, тому принципове значення
мають оцінка та відображення в обліку екологічних зобов'язань. У більшості
наукових публікацій з бухгалтерського екологічного обліку зазначається, що
зміни в оцінці зобов'язань повинні відображатися в обліку в межах формування
його спеціального розділу, що стосується зміни облікових оцінок. При цьому
необхідний ступінчастий підхід до управління екологічними зобов'язаннями.
Стратегічне завдання підсистеми бухгалтерського екологічного обліку
сприятиме зниженню екологічного навантаження підприємства та його сталому
розвитку.
Підсумовуючі зазначимо, що впровадження екологічної компоненти в
інформаційну систему бухгалтерського обліку дозволить на рівні підприємства
здійснювати
інформаційне супроводження
процесу
управління
та
представлення інформації користувачам щодо природоохоронної діяльності
підприємства.
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У статті розглянуто проблеми організації внутрішнього контролю на підприємствах споживчої
кооперації. Доведено необхідність його модернізації відповідно до сучасних умов господарювання.
Запропоновано використання окремих положень методики COSO.
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The article deals with the problem of internal control in consumer cooperative enterprises. The necessity of
modernization according to the current economic conditions is proved. The use of certain provisions after the method of
COSO are proposed.
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Ураховуючи складні умови, у яких останні роки змушені функціонувати
усі суб’єкти господарської діяльності загалом, а також підприємства споживчої
кооперації зокрема, та невизначеність майбутнього, змушують керівників та
менеджерів даних підприємств більш ретельно відноситися до таких заходів,
які б дозволили максимально ефективно мобілізувати та використовувати
обмежені ресурси підприємства, швидко визначати та реагувати на слабкі місця
для отримання максимально позитивного кінцевого результату. Тому, за таких
обставин, система внутрішнього контролю набуває особливої актуальності та
необхідності в функціонуванні підприємств споживчої кооперації, адже
ефективно організований внутрішній контроль – є запорукою успішної
діяльності суб’єкта господарювання не лише в умовах які склалися, а й в
перспективній, майбутній діяльності.
Таким чином, метою даної роботи є обґрунтування необхідності
створення ефективної служби внутрішнього контролю та вивчення основних
організаційних аспектів її побудови.
Питанням сутності внутрішнього контролю, його організації та
методології завжди приділялася значна увага серед науковців та практиків. Такі
учені як Бутинець Ф.Ф., Верига Ю.А., Максімова В.Ф., Нападовська Л.В.,
Усач Б.Ф., Фірсова Н.В., та ін. ґрунтовно досліджували дане питання. Проте,
ураховуючи значний доробок даних авторів, питання внутрішнього контролю
не втрачає своєї актуальності, адже, разом із зміною ринкових умов
господарювання змінюються і організаційно-методичні основи, вимоги
управлінського персоналу, відповідно до запитів яких і формується система
внутрішнього контролю.
У сучасних складних умовах формальне та необдумане ставлення до
організації внутрішнього контролю призвело до кризових явищ на
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підприємствах. А тому, ефективно створена, організована та діюча система
внутрішнього контролю є запорукою успіху будь-якого підприємства.
Ефективність удається прослідкувати лише в тому випадку, коли система
організована таким чином, де максимально збалансовані інтереси як
засновників, пайовиків так і усього найманого персоналу. Адже часто можна
прослідкувати таку ситуацію, що формальний підхід до створення органів
управління призводить до того, що наймані керівники стають фактичними
управлінцями та, так званими, засновниками та власниками, тоді коли справжні
власники або отримують прибутки, або, що найчастіше трапляється, погашають
збитки, які були зроблені найнятими менеджерами. Тому, із метою запобігання
таких явищ, необхідно чітко організувати систему внутрішнього контролю,
визначити головні завдання та функції, а також визначити обов’язки органів
управління, що в перспективі унеможливить маніпулювання підприємством та
доведення його до банкрутства.
Аналізуючи праці науковців, можна зробити висновок, що більшість
авторів висловлюють власне бачення сутності внутрішнього контролю, проте
варто відмітити і часто-повторювану спільну рису, до якої тяжіють дослідники,
а саме те, що більшість пов’язують контроль із поняттям управління, виділяючи
його у самостійну функцію, яка тісно пов’язана із іншими функціями
управління та має безпосередній вплив на них. Із цього виходить, що з точки
зору управління під організацією прийнято розуміти послідовний, чітко
продуманий устрій. А тому, стосовно самої організації внутрішнього контролю,
даний устрій передбачає розмежування об’єкта і суб’єкта контролю,
установлення мети, спосіб отримання даних необхідних для здійснення
контролю, перелік послідовних контрольних дій та ін. Таким чином,
внутрішній контроль – це система заходів, які визначаються управлінським
персоналом підприємства та здійснюється з метою ефективного використання
працівниками своїх обов’язків по забезпеченню та здійсненню господарських
операцій [1].
Підприємства споживчої кооперації у своїй діяльності керуються
Законами України «Про споживчу кооперацію» [2] та «Про кооперацію» [3], де
і визначено організаційні форми їхнього внутрішнього контролю та вказано, що
контроль
за фінансово-господарською діяльністю кооперативу здійснює
ревізійна комісія (ревізор).
Але, беручи до уваги той факт, що за останні роки відбулися суттєві
зміни в бізнес-середовищі у якому функціонують підприємства споживчої
кооперації, то необхідно будувати контрольно-ревізійну роботу не лише
враховуючи накопичений попередній досвід, а й відповідно до потреб сучасних
умов господарювання. Адже все частіше переваги внутрішнього контролю, а
саме певна простота і формальність даних перевірок, уже не в змозі швидко та
ефективно надавати інформацію для управлінського персоналу. Тому, стає
неприпустимим контролювати наслідки певних дій або бездіяльності персоналу
підприємства. Стає зрозуміло, що внутрішній контроль у тому стані, у якому
він знаходиться зараз є мало ефективним, оскільки за його результатами
проведення відбувається усунення відхилень наслідків, а не самої причини, яка
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привела до такого стану. Тому доцільність та ефект від такого контролю є
практично мінімальний, бо не відбувається належне реагування на можливості і
загрози, які діють у полі функціонування підприємства, а здійснюється лише
проста формальна відповідність внутрішнього контролю затвердженим
правилам і нормативним документам (різним інструкціям, положенням,
рішенням з’їздів, зборів рад, правлінь Центральної спілки споживчих товариств
України, споживспілок, статутам організацій та ін.).
До основних функцій органів внутрішнього контролю в системі
споживчої кооперації професор Верига Ю.А. відносить [4, с. 36-37]:
 перевірка вимог чинного законодавства та статутів;
 проведення документальних ревізій;
 інвентаризація актів і зобов’язань;
 перевірка додержання правил ведення бухгалтерського обліку і
звітності та їх достовірності;
 перевірка правильності формування цін при закупівлі та реалізації
сільгосппродуктів, товарів, сировини, матеріалів та розрахунків за них;
 контрольні перевірки фактично виконаних робіт, закладки сировини
та виходу готової продукції;
 перевірка законності прийнятих управлінських рішень, розгляду
листів, заяв, скарг пайовиків та покупців;
 контроль за своєчасним і повним дотриманням розрахунків з
пайовиками з виплати дивідендів та надання членам споживчих товариств
пільг, щодо повернення їм частини торговельної націнки за придбані
товари.
Організація системи внутрішнього контролю повинна мати комплексний
характер. Доцільно було б при її побудові користуватися моделлю контролю
COSO.
Дана методика базується на здатності ефективного управління
ризиками підприємства. Започаткована вона була в США у 1985 році, на кошти
і за безпосередньої участі п’яти провідних професійних організацій із метою
виявлення та запобігання недостовірним фінансовим звітам, відома як Комітет
спонсорських організацій Комісії Трудуея (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO). У 1987 році дана Комісія
проводить дослідження наукових та практичних розробок внутрішнього
контролю, ураховуючи ризик-менеджмент та умови розвитку інформаційної
економіки. Результати роботи були оголошені у 1992 році та мали назву
«Інтегрована концепція внутрішнього контролю» - даний документ відомий як
концепція COSO чи модель COSO.
Модель ризику і контролю, яка запропонована COSO стала своєрідною
основою при розробці інших моделей контролю, які були розроблені іншими
організаціями і консультаційними фірмами. Але, не зважаючи на той факт, що
дана модель має світове визнання та широке застосування, використання її на
підприємствах споживчої кооперації все ж залишається проблематичним. Адже
не варто забувати, що стан розвитку української економіки, нормативноправової бази, та самого процесу обліку і аудиту є не настільки розвинутий,
187

щоб повністю застосовувати її під українські реалії. Проте, використання
певних окремих її елементів було б досить ефективним при побудові системи
внутрішнього контролю. Для цього варто провести певну модифікацію та
підлаштування даної моделі до українських умов господарювання.
Так, відповідно до моделі COSO, внутрішній контроль – це процес , що
здійснюють вищі органи підприємства, які визначають його політику
(наприклад, радою директорів, які представляють власників компанії), його
управлінським персоналом вищого рівня (менеджментом) і усіма іншими
співробітниками. Дана модель, є особливо актуальною, оскільки акцент у ній
ставиться на безпосередній відповідальності керівництва підприємства за стан
внутрішнього контролю.
Модель COSO визначає досягнення трьох основних цілей, які забезпечує
внутрішній контроль:
1) економічна ефективність та доцільність господарської діяльності;
2) достовірність фінансової звітності;
3) дотримання вимог законодавства та контролюючих органів.
Таким чином, щоб максимально ефективно виконати зазначені завдання
система внутрішнього контролю, за рекомендацією COSO, повинна бути
побудована із дотриманням тісного взаємозв’язку наступних компонентів:
 середовища, яке контролюється;
 оцінки ризиків;
 заходів контролю;
 процесу збору, аналізу та передачі отриманих даних відповідним
користувачам інформації;
 моніторинг та виправлення помилок.
Згідно даної методики, можна також прослідкувати і політику
підприємства у процесі здійснення внутрішнього контролю, яка полягає у
чіткому визначенні: цілей, завдань, принципів, функцій та методів
внутрішнього контролю. Тому, можна виділити основні етапи при організації
проведення внутрішнього контролю на торговельних підприємствах споживчої
кооперації:
 формування мети та розробка програми контролю;
 вибір об’єкта контролю, збір, обробка та групування облікової та
іншої інформації стосовно нього;
 здійснення перевірки первинних документів, регістрів обліку та
звітності;
 узагальнення результатів контролю, формування висновків та надання
рекомендацій по усуненню не лише виявлених проблем, а й причин,
які впливали на них;
 коригування планів та нормативів діяльності організації,
удосконалення процесу обліку, контролю та управління.
Таким чином зрозуміло, що при організації внутрішнього контролю на
підприємствах споживчої кооперації необхідно взаємоузгоджувати способи,
прийоми і методи які застосовуються у процесі контролю, починаючи із
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формування обліково-інформаційної бази, здійснення контролюючих процедур
та завершуючи узагальненням та інтерпретацією отриманих результатів.
Слід наголосити, що при організації внутрішнього контролю не варто
забувати про середовище ризиків, у якому функціонує підприємство. Для цього
варто адаптувати та застосовувати розроблену у США модель COSO. Ризики,
згідно даної концепції, це події, які можуть статися і негативно вплинути на
виконання стратегії або досягнення оперативних чи тактичних цілей.
Компенсувати негативну дію ризиків, може подія із позитивними потенційними
можливостями для підприємства. Отже, як бачимо, внутрішній контроль на
сучасному етапі покликаний не лише виявляти і оцінювати ризики, а й вірно
реагувати на них, застосовуючи всі можливі контрольні процедури із метою
прийняття відповідних управлінських рішень, що у майбутньому допоможе
досягненню заявлених цілей організації.
Отже, у результаті проведеного дослідження встановлено, що до
організації внутрішнього контролю здебільшого підходять поверхнево та
формально, не враховуючи вимоги сучасного ринкового середовища у якому
діють підприємства споживчої кооперації. Тому, виникає нагальна необхідність
в удосконаленні як теоретичних, так і практичних напрацювань в організації
внутрішнього контролю, шляхом максимальної адаптації його до практичних
потреб підприємств споживчої кооперації, що дасть змогу, заодно, і розширити
його управлінські можливості. Ураховуючи нові, більш жорсткі вимоги часу, а
саме, значний вплив ризиків на підприємства, доцільно організовувати систему
внутрішнього контролю використовуючи окремі елементи розроблені у моделі
COSO, яка за своєю сутністю покликана управляти ризиками. Таким чином,
перелічені вище умови та вимоги, допоможуть у майбутньому організувати
сучасну прогресивну систему внутрішнього контролю не лише на
підприємствах споживчої кооперації, а й на інших суб’єктах господарювання,
що зробить їх діяльність більш конкурентоздатною та ефективною.
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Капітальним інвестиціям в системі управління необоротними активами
належить важлива роль щодо їх відновлення й збільшення виробничих
ресурсів, а, тому, і в забезпеченні певних темпів економічного зростання. В
сучасних умовах увагу керівників привертає процес управління інвестиціями
підприємства, що визначає ефективне формування інформаційного
забезпечення його відповідними даними про капітальні інвестиції в системі
бухгалтерського обліку.
Насьогодні, провідними вченими зроблено значний внесок до розвитку
методології, теоретичного і практичного обґрунтування питань, пов’язаних з
управлінням, обліком, аналізом та аудитом операцій з капітальними
інвестиціями. Загальні проблеми теорії і практики управління, обліку та аналізу
операцій з капітальними інвестиціями отримали висвітлення в працях таких
вітчизняних вчених: І. О. Бланка, В. Беренса, С. І. Головацької, М. Ф. Дячкова,
З. В. Задорожнього, В. В. Ковальова, В. О. Ластовецького, О. С. Наринського,
М. С. Пушкаря, В. В. Сопка, І. Д. Фаріона, П. Хавранека, У. Шарпа та інших.
При цьому, ряд проблем щодо обліку операцій з капітальними інвестиціями,
залишається недостатньо розробленим і вимагає свого вирішення. Додаткових
досліджень потребують такі проблеми: уточнення понятійного апарату та
виділення об’єктів бухгалтерського обліку капітальних інвестицій.
В результаті проведеного аналізу дефініцій капітальних інвестицій в
економічній літературі уточнено, що капітальні інвестиції (капітальні
вкладення, капіталовкладення) – це внутрішні інвестиції підприємства в
основний капітал, які передбачають капітальне будівництво та придбання
основних засобів, придбання та виготовлення інших необоротних активів
підприємства, з метою нарощення і отримання в довгостроковому періоді
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доходу, а також витрати, пов’язані з поліпшенням об’єктів основних засобів,
що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно
очікуваних від використання даних об’єктів.
Згідно з нормативно-законодавчими актами, витрати з будівництва
(виготовлення), придбання і поліпшення об’єктів основних засобів з початку і
до закінчення зазначених робіт та введення об’єктів в експлуатацію визнаються
незавершеними капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом).
Капітальні інвестиції обліковуються у складі незавершеного будівництва до
введення об’єктів основних засобів в експлуатацію. Таким чином, незавершені
капітальні інвестиції не є об’єктами основних засобів, обліковуються в окремій
групі, а також їх вартість не підлягає переоцінці та амортизації [3, 4].
Здійснення інвестицій в системі обліку виключно як витрати розглядати
економічно не обґрунтовано, тому що вони за своїм економічним змістом є
певним процесом або діяльністю. Щоб не звужувати коло об’єктів обліку та
показників інформаційного забезпечення капітальних інвестицій слід також
виділяти об’єкти бухгалтерського спостереження частини інвестиційної
діяльності підприємства зі здійснення капітальних інвестицій. В
бухгалтерському обліку мають відображення наступні етапи обліку капітальних
інвестицій (рис. 1).
Основні етапи обліку капітальних інвестицій

Передінвестиційна фаза

Облік формування інвестиційних
ресурсів

Інвестування

Облік операцій з капітального
інвестування

Забезпеченні віддачі інвестицій

Облік результатів інвестиційної
діяльності

Рис.1. Етапи обліку капітальних інвестицій
Відповідно на першому етапі об’єктів бухгалтерського спостереження
діяльності підприємства зі здійснення капітальних інвестицій можна виділити:
облік майна підприємства та джерел його утворення відповідно до основних
класифікаційних ознак інвестиційних ресурсів.
На другому етапі діяльності підприємства зі здійснення капітальних
інвестицій об’єктами бухгалтерського обліку виступають: нове та додаткове
будівництво, монтаж об’єктів основних засобів, придбання основних засобів,
реконструкція, модернізація, капітальний ремонт основних засобів, придбання
та виготовлення інших необоротних активів, придбання та створення
нематеріальних активів. На кінцевому етапі діяльності підприємства зі
здійснення капітальних інвестицій об’єктами обліку виступають результати
інвестиційної діяльності. Результатами діяльності підприємства при здійсненні
капітальних інвестицій може бути або зростання необоротних активів на
підприємстві або прибуток чи збиток, отриманий внаслідок продажу об’єктів
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капітальних інвестицій.
При вивченні генезису методики обліку капітальних інвестицій визначено
перспективні напрями удосконалення обліку капітальних інвестицій в сучасних
умовах господарювання, до яких слід віднести поглиблену деталізацію
структури Плану рахунків бухгалтерського обліку, яка забезпечить
відповідність методики обліку капітальних інвестицій вітчизняній практиці.
Розглядаючи функціональне призначення рахунку 15 «Капітальні
інвестиції», слід відмітити, що його застосування не дозволяє повною мірою:
 визначати повну собівартість отриманих, придбаних, виготовлених
об’єктів необоротних активів;
 здійснювати контроль за простим або розширеним відтворенням
виробництва;
 визначати вартість об’єктів, що надходять за різними каналами, так як не
відображає безоплатне надходження, внески до статутного капіталу,
виявлені лишки при інвентаризації.
Оцінюючи значимість застосування рахунку 15 «Капітальні інвестиції»,
важливим є те, що для цілей управлінського обліку, обороти по даному рахунку
не дозволяють визначити ефективність необоротних активів, які реалізовані до
повного нарахування амортизації. Це пояснюється відсутністю інформації про
повну собівартість активу.
При формуванні інформації про капітальні інвестиції на субрахунку
151 «Капітальне будівництво» крім витрат на здійснення будівельномонтажних робіт має також обліковуватися устаткування, яке вимагає монтажу
в процесі будівництва. Переконливою є позиція З.В. Задорожнього та
Я.Д. Крупки, які визначають, що такий порядок обліку не є раціональним.
З.В. Задорожній висловлює думку про те, що на субрахунку 151 «Капітальне
будівництво» доцільно узагальнювати лише витрати з виконання будівельномонтажних робіт як підрядним, так і господарським способом для власних
потреб підприємства, а витрати на проведення робіт, пов’язаних з монтажем
обладнання, доцільно відображати на субрахунку 152 «Придбання
(виготовлення) основних засобів», оскільки їх слід включати до первісної
вартості обладнання [1]. Я.Д. Крупка для обліку витрат, пов’язаних з монтажем
устаткування пропонує взагалі виділяти окремий субрахунок 152 «Придбання
устаткування, що вимагає монтажу», визначаючи, що об’єднувати будівництво
і устаткування неможливо, оскільки: 1) це різні за економічним змістом активи;
2) вони знаходяться під матеріальною відповідальністю різних посадових осіб;
3) через різні терміни корисного використання для нарахування амортизації
дані активи необхідно обліковувати у складі основних засобів як окремі
об’єкти [2]. Даний підхід є раціональним, оскільки надає можливість
відокремити витрати, пов’язані з капітальним будівництвом та придбанням
устаткування, що потребує монтажу.
Серед проблем, висунутих практикою бухгалтерського обліку, особливу
актуальність набуває облік подальших витрат, пов’язаних з утриманням та
експлуатацією основних засобів, що групуються за такими напрямами, як:
1) витрати, пов’язані з поліпшенням об’єктів, що призводять до збільшення
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майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта;
2) витрати, що здійснюють для підтримання об’єкта в робочому стані та
одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його
використання. Перша група витрат збільшує первісну вартість основних
засобів, тобто капіталізується та відноситься до складу капітальних інвестицій.
Друга група витрат включається до складу поточних витрат звітного періоду.
Сьогодні як в теорії обліку так і на практиці тривають дискусії з приводу
віднесення певних подальших витрат до складу першої чи другої групи. Ці
дискусії, в першу чергу, викликані не точністю визначення їх діючим
нормативним законодавством, що вносить плутанину в розподіл цих витрат. На
нашу думку, не є виправданим виключення зі складу поліпшень всіх видів
ремонтів об’єктів основних засобів. Якщо поточний та середній ремонти слід
відносити до складу витрат поточного звітного періоду, оскільки вони
зберігають та підтримують основні засоби в нормальному робочому стані
протягом строку їх корисного функціонування та не приносять підприємству
додаткової економічної вигоди. Ці види ремонтів здійснюються для одержання
первісно визначених сум майбутніх економічних вигод від використання
об’єктів основних засобів.
Капітальний ремонт передбачає оновлення та відтворення основних
засобів, заміну значної частини деталей при повному розбиранні устаткування,
транспортних засобів, заміною базових і корпусних деталей та вузлів на нові
тощо, що призводить до покращення експлуатаційних можливостей об’єктів.
Даний вид ремонту сприяє отриманню економічної вигоди проти того обсягу,
який був визначений при прийнятті об’єкту в експлуатацію, тобто приносить
підприємству додаткову економічну вигоду.
Таким чином, різноманітні організаційно-економічні чинники впливають
на рівень ефективності капітальних інвестицій. Особливо активними та
цілеспрямованими мають бути дії для оптимізації відтворюваної їх структури:
1) збільшення відносного обсягу інвестицій у відшкодування (просте
відтворення) вартості машин та устаткування від усієї суми накопиченого
амортизаційного (реноваційного) фонду; 2) встановлення раціональних
пропорцій чистих капітальних інвестицій у різні форми розширеного
відтворення основних засобів і формування необхідних виробничих
потужностей підприємств.
Деталізація інформації про здійснені капітальні інвестиції повинна
здійснюватися за наступними напрямами: 1) капітальні інвестиції в придбання,
виготовлення, будівництво, монтаж об’єктів необоротних активів та
2) капітальні інвестиції в поліпшення об’єктів, що призводять до збільшення
майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єктів
основних засобів (рис. 2).
Якщо перша група об’єктів, визначених об’єктів капітальних інвестицій
репрезентована на субрахунках рахунку 15 «Капітальні інвестиції» (151 «Нове
будівництво»,
152 «Придбання
(виготовлення)
основних
засобів»,
153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»,
154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»), то друга група об’єктів
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капітальних інвестицій не знайшла відображення на субрахунках даного
рахунку.
Інформації для потреб бухгалтерського обліку зі здійснення
капітальних інвестицій

Капітальні інвестиції в
придбання, виготовлення,
будівництво та монтаж

Капітальні інвестиції в придбання, виготовлення,
будівництво та монтаж
Придбання об’єктів необоротних активів
Виготовлення (створення) об’єктів необоротних
активів

Капітальні інвестиції в
поліпшення об’єктів, що
призводять до збільшення
майбутніх економічних вигод,
первісно очікуваних від
використання об’єкта

Капітальний ремонт об’єктів основних засобів, що
призводить до збільшення економічних вигод
Реконструкція об’єктів основних засобів
Модернізація об’єктів основних засобів

Рис. 2. Деталізація інформації для потреб обліку капітальних інвестицій
У зв’язку з цим для обліку капітального ремонту, реконструкції,
модернізації об’єктів основних засобів пропонуємо на рахунку 15 «Капітальні
інвестиції» виділити субрахунок 156 «Капітальні інвестиції на поліпшення
об’єктів основних засобів». Введення даного субрахунку дозволить
відокремити витрати зі здійснення капітальних інвестицій в вже діючі на
підприємствах об’єкти основних засобів, що дозволить на практиці провести
деталізацію даних витрат та їх групування на окремому субрахунку.
Капітальні витрати на поліпшення земель доцільно враховувати на
окремому субрахунку 157. Щодо обліку інших капітальних робіт і витрат
необхідно виділити окремий субрахунок 158 «Інші капітальні інвестиції» і
розподіляти пропорційно контрактній вартості витрат на будівельно-монтажні
роботи і устаткування.
Важливе значення при обліку капітальних інвестицій має організація
аналітичного обліку. В зв’язку з цим до субрахунків рахунку 15 «Капітальні
інвестиції» доречним є відкривати рахунки третього, четвертого та інших
порядків для відображення відтворювальної, технологічної структури,
елементів витрат та ведення пооб’єктного обліку. За цих умов ефективною є
наступна деталізація субрахунку 151 «Нове будівництво»:
– 151.1 «Капітальне будівництво підрядним способом» (151.1.1 Проектні
роботи; 151.1.2 Будівельні роботи; 151.1.3 Монтажні роботи; 151.1.4 Інші види
робіт);
–
151.2 «Капітальне
будівництво
господарським
способом»
(151.1.1 Будівельні роботи; 151.1.2 Монтажні роботи; 151.1.3 Інші види робіт).
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Таким чином, ефективність управління інвестиційною діяльністю
залежить від рівня поінформованості керівництва підприємства та якості
облікової інформації, на основі якої приймаються рішення щодо інвестування.
Саме тому напрямами удосконалення бухгалтерського обліку капітальних
інвестицій та операцій з ними, є: конкретизація бухгалтерських рахунків для
проведення операцій з обліку капітальних інвестицій, організація аналітичного
обліку капітальних інвестицій (виділення рахунків третього, четвертого та
інших порядків для відображення відтворювальної, технологічної структури,
елементів витрат та ведення пооб’єктного обліку), виділення рахунків для
накопичення інформації про джерела їх фінансування, організація
управлінського обліку реалізації інвестиційного проекту.
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ГУДВІЛ» У ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА
МІЖНАРОДНОМУ ОБЛІКОВОМУ ПРОСТОРІ
З'ясовано економічну сутність гудвілу як нематеріального активу. Визначено вплив діяльності
підприємства на його основні складові. Розглянуто основні проблеми оцінки гудвілу в Україні.
Ключові слова: нематеріальний актив, гудвіл, бухгалтерський облік, майбутня вигода.
Economical content of gudvil as non-material asset is highlighted. Influence of enterprise activity on its basic
constituents is defined. The main problems of estimation of goodwill in Ukraine are examined
Keywords: non-material asset, gudvil, accounting, future benefit.

Розвиток світової економічної торгівлі у тенденції посилення
конкурентних переваг фірм вимагає від керівників якісно нового підходу до їх
створення. Збереження позитивного іміджу компанії (гудвілу) є пріоритетним
завданням управлінців. Достовірне відображення його в звітності та обліку
підприємства безпосередньо впливає на рівень залучення інвестиційних
потоків. Тому теоретичне обґрунтування та практичні проблеми обліку гудвілу
набувають все більшої актуальності та потребують удосконалення існуючих
підходів до відображення інформації.
Дослідженням питань оцінки та обліку гудвілу займалися такі провідні
науковці: Я.В. Соколов, М.Л. Пятов, О. Карпичева, Н.М. Грабова, Бондар М. І.,
Просвірина І. І., В.П. Бомжо, Г.С. Сінько, В. В. Уманців, М. Дж. Мард, Д. Р.
195

Хітчнер. Проте питання конкретизації поняття гудвілу, його достовірної оцінки
та обліку залишаються відкритими та потребують подальшого дослідження.
Метою статті є теоретичне обґрунтування поняття гудвілу відповідно до
визначення його основних складових та відображення вартісної оцінки.
Гудвіл є неоднозначною категорією бухгалтерського обліку, оскільки
генерує в собі безліч компонентів, що не мають ні матеріальної форми, ні
вартісного вираження. Щодо історії виникнення даного поняття, то вперше
згадка про гудвіл була датована 1571 роком у юриспруденції, де було визнано,
що місцезнаходження безпосередньо впливає на формування ділової репутації.
У 1891 році англійський бухгалтер Ф. Мор першим створив методи оцінки
гудвілу на основі генерованих ним додаткових доходів [1]. Тож категорія
гудвілу є не новим поняттям, проте динаміка економічних процесів надає йому
нового вираження.
Варто зазначити, що деякі науковці, зокрема І. І. Просвірина, визначають
істотну різницю між економічним та бухгалтерським підходами до визначення
гувілу. Так, відповідно до економічного підходу, допускається розрахунок
гудвілу для діючого підприємства, у той час, як бухгалтерський підхід визначає
можливість оцінки гудвілу лише при придбанні підприємства. Крім того,
економічний підхід визначає гудвіл як актив, у той час як бухгалтерські
стандарти розглядають його як умовну величину (але актив), що
розраховується за певними правилами [2, с. 64 − 65]
Загальноекономічний підхід визначає гудвіл як певні активи, які різняться
від звичайних активів тим, що не існує способів відокремити їх від інших
активів та достовірно оцінити. Тобто, з цієї точки зору під гудвілом
розуміються переваги, які отримує покупець при купівлі існуючого суб’єкта
господарювання порівняно зі створенням нового підприємства [3, с. 528]. З
позицій бухгалтерського обліку під гудвілом варто розуміти різницю між ціною
придбання і вартістю матеріальних активів придбаного підприємства, за
вирахуванням його зобов’язань при об’єднанні балансів цих підприємств.
На нашу думку, такий підхід є цілком виправданий, оскільки як
економічна категорія гудвіл, генерує в собі безліч нематеріальних компонентів,
достовірна оцінка яких складає певні труднощі для обліковців. Тому згідно з
міжнародними та національними стандартами прийнято відображати лише
гудвіл, який виник у момент придбання або приватизації. Внутрішньо
створений гудвіл, який фактично існує на підприємстві, так як були здійснені
витрати на його формування, в звітності підприємств не зазначається, оскільки
вважається, що його важко достовірно визначити.
Розглянемо визначення гудвілу подані у вітчизняних та міжнародних
законодавчо-нормативних документах. Згідно з Міжнародним стандартом
фінансової звітності (МСФЗ) 3 «Об’єднання бізнесу»:
- гудвіл − це перевищення вартості придбання над придбаною часткою в
справедливій вартості ідентифікованих придбаних активів, що є нероздільним
від придбаного підприємства;
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- гудвіл (виникає при об’єднанні підприємств) − це сплачена покупцем
сума, що перевищує ринкову вартість придбання в очікуванні майбутньої
економічної вигоди;
- фактична вартість гудвілу − це вартість придбання за мінусом різниці
справедливої вартості ідентифікованих активів, зобов’язань і умовних
зобов’язань [4].
Відповідно до US GAAP, SFAS 142 «Гудвіл та інші нематеріальні активи»
гудвіл − це перевищення вартості придбаного підприємства над вартістю його
ідентифікованих активів за вирахуванням зобов’язань [5, с. 55].
У вітчизняному П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» гудвіл визначають
як перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій
вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов’язань на дату придбання
[6].
У Податковому кодексі України гудвіл (вартість ділової репутації)
характеризують нематеріальним активом, вартість якого визначається як
різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як
цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті використання кращих
управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових
технологій тощо [7].
Вище наведені трактування мають схожу суть (за винятком останнього)
та визначають у гудвілі головну особливість – перевищення ринкової вартості
компанії над фактичною. Варто підкреслити, що саме термін «перевищення», а
не «різниця», на наш погляд, відображає квінтесенцію гудвілу. Дослівно з
англійської «гудвіл» перекладається як «добра воля», а відтак означає наявність
саме переваг, а не просто відмінності. Тому вважаємо за недоцільне
ідентифікувати придбаний гудвіл як позитивний чи негативний.
Однак в обліковій практиці позитивний гудвіл прийнято визнавати у
випадку, коли вартість придбаного суб’єкта господарювання є вищою від
вартості його чистих активів за справедливою (ринковою) оцінкою.
Зарахований на баланс гудвіл надалі оцінюється на наявністю ознак можливого
зменшення його корисності в порядку, передбаченому П(С)БО 28 «Зменшення
корисності активів». Натомість, негативний гудвіл виникає, коли справедлива
вартість чистих активів придбаного підприємства є вищою від вартості його
придбання. Варто зазначити, що у МСФЗ 3 “Об’єднання бізнесу”, як і в
національній системі бухгалтерського обліку визначення негативного гудвілу
не передбачено.
В даному контексті має місце ще одне антонімічне поняття «бедвіл», яке
позначає ситуацію, коли при відчуженні підприємства різниця між ціною угоди
і вартістю актів має від’ємне значення. Бедвіл – явище виключно негативне для
бізнесу, воно свідчить про неможливість менеджерів зробити суб’єкт
господарювання рентабельним. Розглянутий термін вважаємо за доцільне
використовувати в обліку, для позначення так званого «негативного гудвілу». І
враховуючи те, що гудвіл відображається в обліку та звітності як актив,
справедливим буде визначення бедвілу як пасиву.
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Для кращого розуміння суті ділової репутації фірми як об’єкту обліку,
вважаємо за необхідне, розглянути структуру гудвілу як одного з головних і
особливих нематеріальних активів підприємства. До основних складових
гудвілу належать технології, ноу-хау, торгові марки, інтелектуальний капітал,
зв'язки, бази даних, місце розташування. Правильною є позиція В.П. Бомжо,
Г.С. Сінько [8, с. 15] та Г. Уманців [9, с. 20] стосовно того, що основою
гудвілу, що проявиться в майбутніх вигодах, є інтелектуальний капітал, який
включає:
1) людський капітал, втілений у працівниках у вигляді досвіду та знань,
здібностей до нововведень, а також у загальній культурі, філософії
підприємства, її внутрішніх цінностей, культурі управління. Персонал компанії
є складовою гудвілу, оскільки він визначає успішність будь-якого підприємства
і впливає на вартість компанії у разі купівлі-продажу;
2) технологічний (структурний) капітал – технічне і програмне
забезпечення, патенти, торговельні марки, зв'язки;
3) клієнтський (ринковий) капітал, включаючи ділову репутацію та
зв’язки з контрагентами та бренди, який характеризується такими якостями, як
розповсюдження, постійність, упевненість у тому, що споживачі та
постачальники надалі віддаватимуть перевагу цьому підприємству.
Згідно зі стандартами BVS-I, прийнятими в 1988 р. і доповненими в 1991
р. Американським товариством оцінювачів (American Society of Appraisers,
ASA) [11], гудвіл визначається як «добре ім’я» і включає нематеріальні активи
компанії, які складаються із престижу підприємств, його ділової репутації,
взаємовідносин з клієнтами, місцезнаходження, номенклатури продукції, що
випускається тощо. Ці чинники окремо не виділяються і не зазначаються у
звітності підприємств, проте є реальним джерелом прибутку.
Щодо оцінки гудвілу, то відповідно до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»,
яке містить досить детальне пояснення щодо гудвілу, що не характерно для
вітчизняного П(С)БО 19, гудвіл формується за собівартістю не враховуючи
будь-якої накопиченої амортизації та збитків без зменшення корисності.
Міжнародна практика обліку виділяє три підходи до визначення вартості
гудвілу:
1. Оцінка репутації фірми;
2. Поточна дисконтова на оцінка (різниця між очікуваним майбутнім
прибутком і нормативним (галузевим) прибутком від усіх активів фірми, крім
гудвілу);
3. Залишкова вартість, тобто перевищення вартості підприємства в цілому
(як діючого бізнесу) над сукупністю оцінок його чистих активів [4].
Відповідно до вітчизняної практики обліку вважається, що гудвіл виникає
лише у момент придбання підприємства, якщо його ринкова вартість
перевищує балансову. Перевищення вартості придбання над справедливою
вартістю визнають як позитивну ділову репутацію та зазначають у складі
нематеріальних активів. Відповідно покупець, який заплатив більшу ціну,
розраховує на майбутні економічні вигоди завдяки репутації фірми та якості
організації праці на ній. У такому випадку, коли гудвіл можна визначити, його
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відображають за справедливою вартістю на дату придбання. Така справедлива
вартість формується виходячи із ціни котирувань на активному ринку [12, с.
27].
Отже, гудвіл – це економічне відображення ділової репутації
підприємства, яка втілює в собі переваги, які одержує покупець при придбанні
підприємства, коли його ціна є вищою від вартості чистих активів за
справедливою (ринковою) оцінкою. Ці переваги можуть реалізуватися у
наявності «розкрученої» торгової марки, добре налагодженого збуту та
просування товару на ринку, постійної клієнтури, зв’язків з постачальниками,
сформованої стратегії розвитку, кваліфікованих працівників та досконало
налагодженої системи виробництва тощо. Гудвіл ідентифікувати досить
складно, тому його зазвичай не відображають в обліку та фінансовій звітності
підприємства. Проте з підвищенням ролі нематеріальних ресурсів у формуванні
прибутку підприємства правильна оцінка та облік гудвілу дозволить
менеджерам ефективно управляти даним видом активу.
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ПІДХІД
Досліджено фактори, що зумовлюють ліквідність сільськогосподарських підприємств.
Використовуючи системний підхід внутрішні фактори ліквідності поділено на три підсистеми: «Фактори, що
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визначають ліквідність активів», «Фактори, що визначають ліквідність балансу» та «Фактори фінансової
гнучкості підприємства» .
Ключові слова: ліквідність, сільськогосподарські підприємства, аналіз, система, фактори.
Factors that cause the liquidity of the agricultural enterprises were considered in this article. Using the
system-defined approach, the liquidity inherent factors were divided into three subsystems: "Factors that determine the
assets liquidity", "Factors that determine balance liquidity" and "Factors of the enterprise financial flexibility".
Keywords: liquidity, farm's, analysis, system, factors

Сьогодні одним із критеріїв прийняття управлінських рішень щодо
фінансової стабілізації підприємства, співпраці з ним, кредитування,
інвестування є його ліквідність. Ліквідність підприємства це здатність
забезпечувати нормальний хід фінансово-господарської діяльності, що
визначається ліквідністю його активів, ліквідністю балансу та фінансовою
гнучкістю. Ефективне дослідження ліквідності сільськогосподарських
підприємств передбачає перш за все виявлення (обґрунтування) факторів, що її
зумовлюють. Наявність інформації про причинно-наслідкові зв’язки, створює
передумови для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, щодо
управління ліквідністю підприємства. Своєчасна і всебічна оцінка факторів, що
зумовлюють ліквідність, дозволяє виявити вразливі місця в діяльності
підприємства з позицій ліквідності та обґрунтувати основні складові механізму
її стабілізації.
Серед науковців, які розглядали у своїх працях фактори, що визначають
ліквідність підприємства зауважимо Г. В. Савицьку [1], Л. А. Лахтіонову [2],
Р. О. Костирка [3], Н. М. Притуляк [4], С. Нестерову, М. Стегней, В. Сідуна. [5].
Вчені наводять фактори базуючись на коефіцієнтах ліквідності, що значно
звужує дане питання до структури майна та джерел його утворення.
Метою статті є обґрунтування системи факторів, що зумовлюють
ліквідність сільськогосподарського підприємства.
Для системного відображення факторів, що зумовлюють ліквідність
підприємства, поділимо їх на дві групи – зовнішні і внутрішні. Це дозволить
виділити фактори, до яких в процесі забезпечення ліквідності підприємство
повинно «пристосовуватись», і ті якими може керувати. Такий підхід дозволить
суттєво збільшити практичну корисність систематизації факторів.
Зовнішні фактори існують незалежно від діяльності самого підприємства.
Вони володіють наступними властивостями [6, с. 262]: тісний взаємозв’язок
зовнішніх факторів з внутрішніми і між собою; складність зовнішніх факторів,
проблемність чи відсутність можливості їх кількісного відображення (виміру);
невизначеність, що проявляється у кількості і надійності інформації, якою
володіє підприємство з приводу конкретного фактора, тому чим більша
невизначеність зовнішнього середовища, тим важче виявити, до яких наслідків
і в якій мірі приведе той чи інший зовнішній фактор.
Зовнішні фактори, що зумовлюють міру ліквідності це фактори макро- і
мікросередовища підприємства.
Макросередовище визначає загальні умови підприємницької діяльності,
атмосферу бізнесу, впливає на чинники мікросередовища та через них
(опосередковано) - на розвиток підприємства [7]. Макросередовище
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складається з факторів економічного, соціального, суспільно-політичного,
техніко-технологічного, природно-географічного середовища.
До факторів економічного середовища, що зумовлюють вплив на
ліквідність сільськогосподарського підприємства належать: фаза економічного
циклу країни, рівень інфляції, рівень безробіття, ВВП і його динаміка, динаміка
валютних курсів, масштаби підтримки окремих галузей економіки, рівень
доходів і покупна спроможність населення, ставки банківського процента тощо;
серед соціальних факторів, що впливають на ліквідність – чисельність
населення, його віковий склад, міграція, рівень доходів, наявність робочих
місць, освітній рівень, система цінностей, моралі, звичок, стиль життя та
традиції; серед політичних факторів – рівень політичної і законодавчої
стабільності, податкова політика уряду, державне регулювання конкуренції;
серед техніко-технологічних факторів - поява нових технологій, підвищення
продуктивності праці, нові сорти рослин та породи тварин; серед природногеографічних – географічне розташування та розвиненість комунікацій, типи
ґрунтів та кліматичні умови (температурний режим, рози вітрів, кількість
опадів, вологість), стан екологічного середовища та його вплив на
сільськогосподарську діяльність, законодавство з екологічних питань,
біологічні фактори (шкідники, хвороби сільськогосподарських культур).
Складовими мікросередовища, в якому функціонують аграрні
підприємства, є: споживачі сільськогосподарської продукції; посередники;
постачальники необхідних аграрним підприємствам ресурсів; агросервісні
підприємства й організації, що надають виробничі послуги аграрним
підприємствам; фінансово-кредитні установи; юридичні контори; найближчі
конкуренти [8, с. 99]. Діяльність суб’єктів мікросередовища безпосередньо
впливає на ліквідність підприємства. А саме через рівень цін постачальників,
сервісне обслуговування постачальників, наявність вибору постачальників,
кількість та платоспроможність покупців, масштаби їх діяльності, наявність
конкурентів, стратегії конкурентів ліквідність сільськогосподарського
підприємства піддається коливанням.
Фактори зовнішнього середовища можна розглядати як можливості та
загрози для підприємства, їх позитивний чи негативний вплив на організацію
буде залежати від ефективності управління та адаптивності підприємства. Тому
головним завданням керівництва кожного підприємства є ретельне дослідження
поведінкового впливу зовнішніх факторів на життєздатність економічної
одиниці, своєчасне визначення найсуттєвіших за впливом зовнішніх факторів
та оптимізації їх впливу на підприємство [7].
Що стосується внутрішніх факторів ліквідності сільськогосподарського
підприємства, то на противагу зовнішнім вони піддаються кількісній оцінці,
володіють більшою мірою визначеності інформації про їх вплив на ліквідність
та є керованими. Для системного їх відображення «Фактори, що визначають
ліквідність підприємства» поділимо на три підсистеми: «Фактори, що
визначають ліквідність активів», «Фактори, що визначають ліквідність балансу
підприємства» та «Фактори фінансової гнучкості підприємства».
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Ліквідність сільськогосподарського підприємства

Ліквідність балансу

Структура активу

Фінансова гнучкість

Структура пасиву

Масштаби діяльності
Галузеві особливості
Тривалість виробничого та фінансового
циклу
Стадія життєвого циклу підприємства
Рівень фінансового менеджменту
Фінансова стратегія і тактика

Фінансові результати

Діловий імідж
Рівень ризику
Значення галузі
Місце підприємства в галузі
Швидкість обороту активів

Ліквідність активів:
- грошових коштів
- дебіторської заборгованості
- готової продукції
- незавершеного виробництва
- виробничих запасів

Рис. 1. Внутрішні фактори, що зумовлюють ліквідність підприємства
Фундаментом даної системи факторів є фактори, що визначають
ліквідність активів. Це той рівень управління ліквідністю підприємства, де
знаходяться об’єктивні важелі, за допомогою яких можна оперативно впливати
на рівень ліквідності підприємства, використовуючи внутрішній потенціал
підприємства, через «природні» внутрішні зв’язки підприємства як системи.
Ліквідність сукупності активів підприємства залежить від її структури, і
визначається питомою вагою абсолютно ліквідних активів.
Що стосується факторів, що зумовлюють ліквідність окремих елементів
активу, то ліквідність дебіторської заборгованості залежить від умов договорів
та платоспроможності покупців; ліквідність готової продукції залежить від
попиту на неї, від пропозиції конкурентів, від ринкових цін, від асортименту та
якості продукції; ліквідність незавершеного виробництва залежить від стадії
виробничого циклу (ліквідність незавершеного виробництва на стадії збору
урожаю вища ніж на стадії посіву); ліквідність виробничих запасів залежить від
видового складу запасів, якості запасів та пори року.
Для цілісного відображення факторів, що зумовлюють ліквідність
активів, як елементів кругообігу капіталу на підприємстві, використаємо
«піраміду ліквідності» (рис. 2).
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Рис. 2. Піраміда ліквідності активів сільськогосподарського підприємства
Піраміда ліквідності активів відображає ієрархічну залежність ліквідності
активів, тобто згідно кругообігу капіталу виробничі запаси, щоб перетворитися
у абсолютноліквідні активи повинні пройти стадію виробництва, готової
продукції та дебіторської заборгованості, тобто міра ліквідності конкретного
виду виробничого запасу залежить від факторів, що визначають ліквідність
вище стоячих у піраміді ліквідності активів, а саме від факторів, що визначають
ліквідність незавершеного виробництва, готової продукції, дебіторської
заборгованості та швидкості переходу з однієї стадії в іншу. Отже, ліквідність
активів залежить від ефективності (синхронності та результативності) всієї
діяльності підприємства, тобто від організованості та ефективності процесів
постачання, виробництва і збуту.
Ліквідність балансу залежить від структури майна та джерел його
утворення, що сформувалася на момент складання балансу (рис. 1). Визначений
склад майна в свою чергу залежить від масштабів діяльності, галузевих
особливостей, тривалості виробничого та фінансового циклу, стадії життєвого
циклу підприємства, рівня фінансового менеджменту та результатів
господарювання.
Галузеві особливості визначають склад матеріальних активів, їх
структуру, динаміку надходження та використання у виробничій діяльності,
тривалість виробничого та фінансового циклу. Однією з найважливіших
галузевих особливостей з позицій ліквідності, для сільськогосподарських
підприємств є сезонність отримання доходів від господарської діяльності, це
створює сезонний дефіцит у платіжних засобах, і у випадку низької фінансової
гнучкості є причиною перебоїв у господарській діяльності.
Склад майна та джерел його утворення підприємства головним чином
залежить від фінансових результатів діяльності підприємства за попередній
період. А саме, прибуток, як фактор зменшення питомої ваги поточних
зобов’язань у складі джерел фінансування майна підприємства є головним
джерелом зростання власних оборотних засобів. Тобто, за інших рівних умов
при зростанні фінансових результатів діяльності зростає ліквідність його
балансу і відповідно підприємства також.
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Третя група факторів ліквідності підприємства це «Фактори фінансової
гнучкості підприємства». Фінансова гнучкість – здатність підприємства
протистояти несподіваним затримкам потоків грошових коштів через
непередбачувані причини, тобто здатність залучати грошові кошти з різних
джерел, збільшувати власний капітал, продавати і переміщувати активи і
регулювати рівень і напрямки діяльності, так щоб вони відповідали обставинам,
що змінилися [9, с. 421].
Фінансова гнучкість важлива для пошуку джерел грошових коштів в
момент гострої необхідності в них, а також тоді, коли підприємству необхідно
пролонгувати свою короткострокову заборгованість.
Вона залежить від ділового іміджу, рівня рентабельності діяльності,
ризику, від значення галузі в суспільстві, місця підприємства в галузі,
швидкості обороту активів, інвестиційної привабливості.
Отже, ліквідність підприємства залежить від зовнішніх та внутрішніх
факторів. Зовнішні фактори формування ліквідності це фактори
макросередовища (економічного, соціального, суспільно-політичного, технікотехнологічного, природно-географічного середовища) та мікросередовища
(рівень цін постачальників, сервісне обслуговування постачальників, наявність
вибору постачальників, кількість та платоспроможність покупців, масштаби їх
діяльності, наявність конкурентів, стратегії конкурентів). Для системного
відображення внутрішніх факторів ліквідності підприємства пропонуємо їх
поділяти на три підсистеми: «Фактори, що визначають ліквідність активів»,
«Фактори, що визначають ліквідність балансу» та «Фактори фінансової
гнучкості підприємства».
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Розглянуто формування обліково-аналітичної інформаційної системи для ефективного управління
підприємствами ресторанного бізнесу, визначено роль обліково-аналітичної інформації та встановлено
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restaurant business, the role of accounting and analytical information and set the scope and model management
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Для теорії управління характерний активний пошук нової парадигми,
здатної визначити напрямок рішення сучасних проблем теоретичного й
практичного аспекту управління підприємством. Внаслідок змін підходів до
управління підприємством ресторанного бізнесу (ПРБ) з урахуванням системної
залежності необхідно міняти й підходи до формування інформаційної області
управління в частині його обліково-аналітичного забезпечення.
Необхідність ефективного управління ПРБ, спочатку виходить від якості
обліково-аналітичної інформації (ОАІ) для цілей управління. Розробка теорії й
методології ОАІ для цілей управління по значимості, по потенційних наслідках
є однієї із пріоритетних наукових проблем сучасності. Зі зміною підходів до
управління з урахуванням системної залежності необхідно міняти й підходи до
формування інформаційної сфери управління в частині його обліковоаналітичного забезпечення.
Багато дослідників проблем інформаційного забезпечення системи
управління стверджують, що єдиним інформаційним джерелом є
бухгалтерський облік.
Як відомо, з теоретичної точки зору, функціонування бухгалтерської
інформаційної підсистеми (фінансової, управлінської, податкової) спрямовано
на інформаційному забезпеченні управлінських потреб. Але із практичної точки
зору, бухгалтерська-фінансова інформаційна підсистема, управлінська й
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податкова не здатні в повному обсязі задовольняти інформаційні потреби
системи управління.
Однією із пріоритетних наукових проблем сучасності є розробка
концепції вдосконалювання теорії й методології обліково-аналітичної
інтегрованої інформаційної системи (ОАІІС) для цілей управління. Крім того,
на сьогоднішній день недостатньо дослідженими залишаються питання:
структурного подання інформаційної сфери управління; функціонального
зв'язку фінансової, управлінської, податкової інформаційних підсистем зі
стратегією, результативності й ефективності управління.
Концепція дослідження базується на тому, що інтегрування й
трансформація
окремих
компонентів
фінансового,
податкового
й
управлінського обліків до вхідних даних системи управління, дозволяють
забезпечити ефективність управлінських рішень. По суті зробити сумісними дві
інформаційні системи - старі облікові системи й нові інформаційні системи для
управління. Зміна підходів до управління з урахуванням системної залежності
обумовлює необхідність міняти й підходи до формування інформаційної сфери
управління, яка відображає властивості матеріального об'єкта й не може
виникнути з нічого, оскільки є єдиним видом ресурсів, що у процесі
історичного розвитку не тільки не виснажується, а постійно збільшується,
удосконалюється й сприяє ефективному використанню інших ресурсів.
Інформація утворюється внаслідок управління, а управління є наслідком
інформації. Результативність управління в значній мірі визначається рівнем
організації процесу управління і якістю його інформаційного забезпечення.
Тому підвищення ефективності стратегічного управління на ПРБ в складних
умовах сучасної ринкової економіки вимагає вдосконалювання його
інформаційно-аналітичного забезпечення.
Бухгалтерський облік є інформаційною підсистемою яка реконструює
факти господарського життя в цілях вибору та реалізації управлінських рішень.
Інформаційна структура бухгалтерського обліку дуже динамічна «Єдиний бухгалтерський облік розпався на фінансовий, управлінський і
податковий».
Тому, виникає необхідність виділяти
функціональні компоненти
інформаційної сфери підприємства: бухгалтерську фінансову інформаційну
систему (ФІС), бухгалтерську управлінську інформаційну систему (УІС) і
бухгалтерську податкову інформаційну систему (НІС). Що є, на наш погляд,
єдиним інформаційним джерелом, здатним у повному обсязі задовольняти
інформаційні потреби системи управління. Механізм її реалізації включає ряд
аспектів інтеграції: управлінський , функціональний і технічний.
До складу ОАІІС, на наш погляд потрібно, включати дві взаємозалежні
частини - модельну й предметну (рис. 1).
Різна ОАІ, що втримується у фінансовому й податковому обліку, а також
у фінансовій і податковій звітності підлягає трансформуванню залежно від
управлінських потреб і цілей управління. Це у свою чергу, є основою для
побудови бухгалтерського управлінського обліку й управлінської звітності.
206

Кожна інформаційна група підлягає аналітичній деталізації залежно від
управлінських потреб. Максимально розширивши границі бухгалтерського
фінансового й податкового обліку й бухгалтерський фінансової й податкової
звітності для цілей управління, можливий перехід до побудови бухгалтерського
управлінського обліку й управлінської звітності.
Вербальна

Графічна

Моделі
управління

Обліково-аналітична інформація для цілей управління

Предметна сфера управління
Оціночні індекатори моделі управління за сегментами
Управлінські рішення

Інформаційні потоки, що
забезпечують
компоненти
обліково-аналіичну
інформацію як ресурс

Визнання
результату
функціональних компонентів
обліково-аналіичну
інформацію як продукт

Рис. 1. Модель обліково-аналітичної інформації для цілей управління
Формат вхідних компонентів, повинен бути представлений як
доповнення до обліку й звітності або визначатися як самостійний напрямок
формування ОАІ для цілей управління. Як правило, вони включають: ОАІ про
витрати за класифікаційними ознаками; про витрати за моделями обліку витрат;
за центрами відповідальності; про ціноутворенню; формати комплексних звітів,
звітів за ключовими позиціями, аналітичних звітів, що відображають ОАІ за
сегментами діяльності.
При такому підході, ОАІ для цілей управління буде структурована, а її
деталізація дозволить без обмежень користуватися нею, як ресурсом для
створення оптимальної моделі процесу управління. При цьому, забезпечується
мінімізація надмірності інформації, а формування ОАІІС і її моделювання
необхідно розглядати по сегментах діяльності організації: виробництво,
маркетинг і фінанси, персонал і інновації.
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Послідовність формування ОАІ для цілей управління ПРБ в рамках УІС
можна визначити як управлінський інформаційний цикл. Слід зазначити, що на
відміну від фінансового інформаційного циклу управлінський цикл не має
суворого послідовного взаємозв'язку інформаційних потоків, та повинен мати
суцільний характер фіксації господарських операцій. Обсяг і зміст ОАІ
визначається управлінськими потребами і економічними можливостями ПРБ
[1, с. 12]. В залежності від поставленої мети перед УІС на ПРБ визначається їх
інформаційний контур, щодо витрат і моделей їх обліку для прийняття певних
управлінських рішень, підприємства галузі мають різні можливості
використовувати ці моделі для прийняття рішень.
І модель - «Рішення про оптимальну структуру виробленої продукції».
Облік витрат ведеться нормативним методом, методом обліку часткових
витрат, попроцесним методом або функціональним методом. Як наслідок,
стосовно використання кожного методу обліку витрат буде характерний певний
розріз витрат. Для нормативного методу обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції класифікатор витрат повинен включати нормовані і
ненормовані витрати, прямі і непрямі витрати. Метод обліку часткових витрат
базується на поділі витрат на змінні та постійні. Застосування попроцесного і
функціонального методу обліку витрат передбачає розподіл витрат на продукт,
витрат по життєвому циклу продукту, витрат по процесу.
ІІ модель – «Рішення про прийняття або відмову додаткового
замовлення». Доцільно застосувати позамовний метод обліку витрат і метод
обліку часткових витрат. Класифікатор витрат при позамовному методі
обов'язково повинен включати розподіл витрат на прямі і непрямі, при методі
часткових витрат - змінні і постійні, маржинальні та інкрементні.
Неоднозначність визначень управлінського обліку від розуміння його як
підсистеми бухгалтерського обліку, яка включає в себе збір, реєстрацію та
узагальнення інформації, до трактування його як системи управління
підприємством, та яка охоплює всі функції управління (планування,
організацію, контроль, аналіз, прийняття рішень та ін.) в більшій мірі
обумовлена розходженням підходів до його розуміння [2, с. 252].
Змістовний аналіз різних наукових досліджень в галузі управлінського
обліку дозволив виділити різні підходи організаційного аспекту дослідження
(рис. 2). Для розширення інформаційної ємності управлінської інформаційної
системи в її компонентний склад, на наш погляд необхідно ввести
управлінський
аналіз.
У
бюджетування,
управлінську
звітність,
запропонованому контексті концептуальні положення УІС, що включають
визначення, мету, завдання, предмет, метод, елементи методу, функції,
принципи, компонентний склад [3, с. 22].
На наш погляд, компонентний склад УІС для ПРБ складається із чотирьох
складових: бюджетування, управлінський облік, управлінська звітність,
управлінський аналіз.
У зв'язку з уточненням організаційних, методичних і галузевих
особливостей обліку витрат на ПРБ пропонуємо розробити методику
постановки управлінського обліку, яка буде складатися з послідовності
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взаємозв'язку організаційних, методичних і технічних дій, спрямованих на
отримання об'єктивної релевантної інформації з урахуванням виділених
виробничо-технологічних особливостей ПРБ та удосконалення методики
калькулювання собівартості, методу обліку витрат з метою формування
внутрішнього пакета документів.
ПІДХОДИ
Класичний

Компеляційний

Сутність системи управлінського обліку і, як наслідок,
його організаційна форма полягає у забезпеченні
результативності та ефективності діяльності ПРГ за
допомогою управління витратами та показниками
результативності діяльності через вплив як на витрати, так
і на доходи. В даному контексті управлінський облік
фіксує всі операції, пов'язані з виробництвом і реалізацією
продукції на ПРГ для визначення можливих резервів
підвищення рівня рентабельності, як окремих видів
продукції так і в цілому господарської діяльності ПРГ.

При компеляційному підході
система управлінського обліку
орієнтована на досягнення
стратегічних, тактичних і
оперативних цілей ПРГ і являє
собою симбіоз
міждисциплінарних знань:
планування, управління, обліку,
контролю, аналізу, маркетингу,
логістики та фінансів.

НАПРЯМИ

Класичний метод:
- облік витрат за їх видами;
- облік витрат за центрами
відповідальності;
- облік витрат за їх носіями.

Компеляційний метод:
- управління якістю;
- управління інтелектуальним капіталом;
- управління активами;
- стратегічне управління;
- управління витратами;
- контроль грошових потоків і дебіторської заборгованості;
- оцінка діяльності підприємства, його підрозділів і функціональних
блоків;
- управління процесом максимізації ринкової вартості підприємства;
- планування виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності
підприємства;
- прогнозування внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на
діяльність підприємства;
- управління матеріальними, фінансовими і кадровими ресурсами та ін.

ПОЛОЖЕННЯ (ПРОПОЗИЦІЯ АВТОРА)
- система управлінського обліку організовується під діяльність конкретного підприємства ресторанного
господарства з урахуванням особливостей його функціонування;
- система управлінського обліку гнучка і при необхідності без труднощів адаптується до мінливих умов і вимог,
що пред'являються;
- система управлінського обліку включає не тільки фінансові показники, але і значну частину не фінансових
показників: клієнтська база, купівельна активність, кількісні і якісні оцінки персоналу та ін.;
- принципи та методи системи управлінського обліку зрозумілі і доступні для управлінців будь-якого рівня та
ін.

Рис. 2. Підходи до організації бухгалтерської управлінської інформаційної
системи
209

Це дозволить керівникам підприємства ефективно планувати свою
господарську діяльність за окремими структурними підрозділами та своєчасно
контролювати результати їх діяльності (рис. 3).
Методика організації управлінського обліку на підприємствах
ресторанного господарства
- збір і обробка інформації про витрати на виробництво власної продукції;
- дослідження виробничо-технологічної та обліково-аналітичної особливості
галузі;
- ідентифікація і систематизація об'єктів обліку за видами виробництва власної
- систематизація місць виникнення витрат та виділення центрів
відповідальності, в залежності від запропонованих типів підприємств
ресторанного господарства;
- методика калькулювання собівартості продукції на підприємствах
ресторанного господарства із урахуванням систематизації виробничих процесів
та номенклатури калькуляційних статей за елементами витрат;
- вибір методу обліку витрат та калькулювання собівартості на підприємствах
ресторанного господарства.
- документальне забезпечення обліку витрат за місцями їх виникнення за
принципом багатоступеневої звітності, формування положення про управлінську
звітність на підприємствах ресторанного господарства;
- використання запропонованих форм управлінської звітності в спеціально
розробленій авторській програмі

Рис. 3. Методика організації управлінського обліку на підприємствах
ресторанного бізнесу
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information for management specialists the authors discuss the necessity of management accounting system
implementation and internal management reports on a modular approach preparing that provides extensive tools for
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Современный этап развития высшей школы России характеризуется
рядом
особенностей.
Большинство
государственных
вузов
стали
некоммерческими организациями. Выполнение государственного задания
осуществляется за счет субсидий на эти цели. Подготовка специалистов,
бакалавров, магистров сверх государственного задания рассматривается как
деятельность, приносящая доход. Её размеры, состав обучающихся, плата за
обучение регулируются учредителем. Расширены полномочия вузов по
использованию денежных средств, получаемых в виде субсидий на выполнение
государственного задания и платы за обучение. В то же время повышена
ответственность за их эффективное использование. Указанные изменения
приводят к необходимости совершенствования механизма экономики вузов.
Это проявляется в необходимости внедрения управленческого учёта в
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экономику учебных заведений с целью формирования достоверной и
оперативной информации для принятия управленческих решений по всем
видам деятельности.
По нашему мнению, при решении вопроса о функциях управленческого
учёта следует исходить из разделения бухгалтерского учёта на счетоведение и
счетоводство, и особенностей стоящих перед ними задач. Профессор
Я.В. Соколов обосновал существование бухгалтерского учёта (счетоведение)
как науки и бухгалтерского учёта (счетоводство) как процесса наблюдения,
регистрации, группировки, сводки, анализа и передачи данных о фактах
хозяйственной жизни. Задача системы счетоводства состоит в представлении
информации для принятия управленческих решений. Отсюда можно сделать
вывод, что функции присущи системе управленческого учёта, являющейся
подсистемой системы бухгалтерского учёта (счетоводства). Если исходить из
указанного тезиса, а также организационной структуры и особенностей
системы управления современных высших учебных заведений, можно
сформулировать следующие функции управленческого учёта в механизме
экономики вуза:
- нормирование всех видов используемых ресурсов и планирование
показателей эффективной деятельности университета в целом и его
структурных подразделений;
- формирование
достоверной
информации
для
формирования
обоснованных цен на оказываемые образовательные услуги и производимую
продукцию;
- бюджетирование доходов и расходов по всем направлениям
деятельности вуза, их контроль и мотивация сотрудников на повышение
эффективности деятельности вуза;
- учёт расходов по местам возникновения, выявление отклонений
фактических расходов от плановых
и калькулирование себестоимости
образовательных услуг (научно-исследовательской продукции), а также
определение финансовых результатов от их реализации;
- предоставление достоверных данных для принятия управленческих
решений и организация контроля за работой управленцев различного уровня ;
- обобщение информации для оценки эффективности текущего и
стратегического управления вузом.
В экономической литературе выделяется процессный и модульный
подход к формированию системы управленческого учёта в вузах. Глущенко
А.В. и Егорова Е.М. обосновывают методологические основы процессного
подхода к управленческому учёту в вузах. Такой подход основывается на
идентификации
и
классификации
бизнес-процессов
как
объектов
управленческого учёта, меняющих учётно-информационное поле вузов, требуя
формирования информации, ориентированной на решение задач управления
бизнес-процессами с позиции их совершенствования и обеспечения
взаимодействия.
По мнению авторов настоящего исследования, система управленческого
учёта как система счетоводства объединяет совокупность модулей,
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функционирование которых позволит реализовать её функции в экономике
вузов (рис. 1).

Рис. 1. Модули системы управленческого учёта (счетоводства) вуза
Нормирование материальных, трудовых и финансовых ресурсов в вузах
является
основой
планирования,
бюджетирования,
организации
образовательного процесса и повышения эффективности деятельности. Можно
выделить нормативы, которые закрепляют соотношение контингента
обучаемых и количества преподавателей, нормативные затраты на оказание
государственной услуги по обучению одного бакалавра, магистранта,
аспиранта. Эти нормативы разрабатываются учредителем и применяются всеми
вузами. В то же время действуют нормативы расходования материальных
ресурсов, нормы потребления электроэнергии, водопотребления, которые
разрабатываются вузами самостоятельно.
Планирование показателей текущего, тактического и стратегического
управления предполагает разработку стратегии вуза и установление
конкретных целей развития, а также установление методов достижения этих
целей на основе предпланового анализа. Исследуются альтернативные
варианты необходимых работ для достижения поставленных целей,
определяются ресурсные и временные характеристики этих работ и в итоге
осуществляется выбор оптимального варианта на основе заданного критерия.
Показатели планов включают натуральные и финансовые показатели. В
соответствии с действующим законодательством вузы разрабатывают планы
финансово-хозяйственной деятельности, которые отражают плановые
показатели по поступлениям в разрезе субсидий на выполнение
государственного задания, целевых субсидий, бюджетных инвестиций,
поступления от приносящей доход деятельности, поступлений от реализации
ценных бумаг (для автономных учреждений), публичных обязательств перед
физическими лицами. Плановые показатели по выплатам отражаются в разрезе
следующих направлений расходов: оплата труда и начисления на оплату труда,
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услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, арендная плата за
пользование имуществом, услуги по содержанию имущества, прочие услуги,
приобретение основных средств, приобретение нематериальных активов,
приобретение материальных запасов, приобретение ценных бумаг (для
автономных учреждений), прочие выплаты. Рекомендуемый план отражает
показатели по движению денежных средств в вузе. При этом в нем не
указываются планируемые доходы по методу начисления и соответственно
планируемые расходы материальных запасов, начисления амортизации, то есть
планируемая прибыль. Этот документ не нацеливает вузы на конечный
результат и на эффективное расходование средств. Эти задачи решаются с
помощью бюджетирования.
По мнению Апчерч А., квантифицированным планом, ориентированным
на достижение целей организации, выступает бюджет. Этот документ нацелен
на будущее. Результаты прошлых периодов используются в бюджетировании
лишь в тех пределах, в которых они могут служить основой для прогнозов.
Бюджеты разрабатываются, чтобы достичь поставленных целей, а затем
оценить, насколько соотносятся фактические результаты и цели. Типичная
система бюджетирования определяет сферу ответственности менеджеров и
соотносит её с определёнными элементами бюджета. Выработка целей имеет и
дополнительный эффект, касающийся мотивации сотрудников организации.
Если цель деятельности точно установлена и задана количественно, то в
большинстве случаев к её достижению прилагается гораздо больше усилий,
нежели при выполнении работы, не имеющей цели. Внедрение
бюджетирования в учетную практику вузов, безусловно, будет способствовать
повышению эффективности их деятельности.
В соответствии с п.134 Приказа Министерства Финансов РФ от
01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учёта для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» выбор
способа калькулирования себестоимости единицы продукции и базы
распределения накладных расходов между объектами калькулирования
осуществляется учреждением самостоятельно или органом, осуществляющим
функции учредителя. Отраслевые методики калькулирования себестоимости
образовательных услуг учредителем не установлены. Поэтому важно внедрить
модуль, позволяющий калькулировать себестоимость образовательных услуг.
Системный учёт доходов и расходов в вузах направлен на обеспечение
управленцев достоверными данными на основе показателей, формируемых в
рамках действующего плана счетов с использованием возможностей
современных информационных систем по установлению требуемого уровня
аналитичности показателей.
Формируемые в вузах регистры бухгалтерского учёта отражают
практически все осуществляемые операции. Но они недостаточно
информативны для специалистов в области управления, которые принимают
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текущие и стратегические решения. Поэтому возникает необходимость
подготовки внутренней управленческой отчётности, которая объединяла бы
планируемые и фактические показатели, данные о внутренней и внешней среде
вузов в форме, удобной для управленцев. При этом внутренняя отчётность
должна быть своевременной и достаточной, целесообразной и адресной, а
также объективной. Процедуры формирования внутренней отчётности
авторами настоящего исследования выделяются в отдельный модуль,
поскольку они являются специфическими.
Оценка деятельности вуза в целом и его структурных подразделений
должна осуществляться исходя из того, насколько их текущая деятельность
направлена на достижение стратегических целей и в какой степени эффективна
деятельность каждого подразделения в отдельности и высшего учебного
заведения в целом. Зарубежный опыт организации управленческого учёта
свидетельствует, что внедрение системы сбалансированных показателей
позволяет перейти от целей и стратегии организации к совокупности
согласованных показателей, которые указывают направления реализации
стратегии. Система сбалансированных оценочных показателей ориентирована
на достижение не только финансовых, но и нефинансовых показателей,
которые оказывают существенное влияние на финансовые показатели. Система
сбалансированных оценочных показателей позволяет оценить деятельность
организации главным образом по четырем аспектам: финансовый; работа с
клиентами; внутренние бизнес-процессы; возможности развития и роста.
В отдельный модуль объединяются процедуры, позволяющие обеспечить
информацией для принятия управленческих решений по инвестициям и
финансовым вложениям, поскольку в вузах активно развивается
инвестиционная и финансовая (прежде всего в автономных учреждениях)
деятельность. Высшие учебные заведения расширяются путем строительства
дополнительных учебных корпусов и лабораторий, в них улучшаются условия
проживания студентов в результате строительства комфортабельных
общежитий, реконструкции и перепрофилирования ранее неиспользуемых
помещений. В этих условиях принципиально важно, чтобы средства,
выделяемые
учредителем
или
вузом,
расходовались
эффективно,
инвестиционные проекты реализовывались своевременно, а строительномонтажные работы осуществлялись качественно.
Таким образом, внедрение системы управленческого учёта в вузе может
осуществляться путем реализации всех или некоторых модулей. Это
определяется как внутренними, так и внешними условиями функционирования
вуза, а также стратегическими целями, которые стоят перед ним. Их изменение
может привести к изменению функций управленческого учёта и совокупности
модулей системы управленческого учёта (счетоводства) вуза.
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ПРО КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Досліджено процес реалізації нових підходів до управління механізмом формування та розподілу
прибутку від здійснення фінансово-виробничої діяльності підприємства торговельного сегменту з обранням
обліково-аналітичної стратегії в інформаційних технологіях програмованого менеджменту для забезпечення
системності внутрішньогосподарського контролю.
Ключові слова: управлінський облік, комплексний підхід, інформаційні технології.
Studied the process of implementing new approaches to the management mechanism of formation and
distribution of profits from realization of financial and industrial activity of the enterprise trading segment with the
election of accounting and analytical strategies in information technology programmable management to provide the
system of internal control.
Key words: management accounting, integrated approach to information technology.

Динамічні зміни, які проходять у сьогоденному ринковому середовищі,
зумовлюють необхідність нового погляду на формування стратегічної
платформи розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання. Набувають
особливої актуальності питання, пов’язані з організацією системи управління у
якісній інформаційній оболонці як рушійного інструменту стратегії росту.
Практика показує, що наявність в ринкових структурах виробничо –
торговельного сегменту, зокрема меблевої галузі, ефективної обліково –
інформаційної системи управління є основою для покращення фінансових
результатів, підвищення якості управлінських рішень, отримання конкурентних
переваг, означення механізмів та інструментів розвитку на перспективу.
Індустріальне суспільство, в якому функціонує ТОВ « Новий продукт + »
побудоване на інформації, що вимагає новітніх підходів до формування та
розподілу прибутку, як основного джерела процесу відтворення. У цьому
контексті об'єктом особливої уваги стає бухгалтерський облік як інформаційна
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база управління в аналітичній стратегії ринкових структур для забезпечення
системності внутрішньогосподарського контролю з метою
подальшого
підвищення ефективності в досягненні результативності діяльності за умов
прийняття релевантних рішень.
Досліджено, що суттєвим недоліком існуючих систем обробки облікових
інформаційних потоків, насамперед, є відсутність комплексного системного
підходу до теоретичних і методологічних проблем організації обліку, аудиту та
аналізу у сучасному менеджменті суб’єктів господарювання. Системний підхід
означає формулювання загальної мети робіт, визначення меж системи, в яких
має проходити реалізація поставленої мети, а також визначення чинників, які
впливають на систему.
Реалії сьогодення свідчать, що основні положення методології
комплексного автоматизованого обліку, аудиту й аналізу формування та
використання прибутку знаходяться на стадії становлення. Критичний аналіз
різних тлумачень одних і тих самих положень в ході дослідженя спеціальної
економічної літератури [4, с.112] дозволив скласифікувати основні принципи
побудови форми автоматизованого обліку, аудиту та аналізу , поділивши їх на
шість груп (табл. 1).
Таблиця 1
Основні принципи побудови форми комплексного автоматизованого обліку,
аудиту та аналізу формування та використання прибутку
ТОВ «Новий Продукт +»
I. Принципи
методологічного
забезпечення

II. Принципи
III. Принципи вибору
створення
технічних засобів
інформаційної бази

IV. Принципи
математичного і
програмного
забезпечення

V. Принципи
організаційноправового
забезпечення
1. Підвищення
ефективності
функціонування
системи

1. Регламентація
техніки балансового
узагальнення

1. Відповідність
1. Цілісність
характеристика
інформаційної бази
інформаційної бази

1. Адаптованість
до задач користувача

2. Інтеграція даних
первинного обліку

2. Одноразове
введення даних

2. Сумісність

2. Стандартизація
2. Раціоналізація
систем програмування документообігу

3. Взаємозв'язок
регістрів та стадій
облікового процесу

3. Належність
даних

3. Узгодження
пропускних
можливостей

3. Параметрична
універсальність
програм

4. Автоматичне
4. Мінімізація
формування регістрів дублювання

4. Можливість
нарощування

4. Модульність
побудови

5. Збереження методу 5. Актуальність
подвійного запису
даних

5. Можливість
модифікації

3. Вдосконалення
організаційної
структури
4. Підготовка
користувачів
до спілкування із
системою
5. Типізація проектних
рішень

6. Розширення
6. Уніфікація
аналітичних і
представлення
контрольних функцій даних

6. Функціональна
вибірковість

6. Етапність розробки і
застосування

7. Можливості
розвитку

7. Можливість
розвитку

7. Неперервність
розвитку системи

7. Можливість
нарощування
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У відповідності з табл. 1 предметом розгляду при побудові форми
автоматизованого обліку, аудиту та аналізу формування та використання
прибутку є наступні питання методології бухгалтерського обліку:
- механізм реалізації балансового методу;
- система
інформаційного відображення виробничо-господарської
діяльності об'єкта у відповідності з принципом інтеграції видів обліку;
- послідовність стадій облікового процессу;
- система облікових регістрів і спосіб запису в них;
- умови збереження подвійного запису;
- аналітичні та контрольні функції обліку та способи їх посилення.
Таким чином, комплексну комп'ютерну інформаційну систему обліку,
аудиту й аналізу формування та використання прибутку в бухгалтерській
стратегії сучасного менеджменту за нашим переконанням слід розуміти як
сукупність елементів, що взаємодіють між собою в процесі опрацювання
облікової інформації господарюючого суб'єкта [6, с.172].
Найвищою формою функціонування комплексної комп'ютерної
інформаційної системи бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу на рівні
суб'єктів господарювання є її органічне входження у загальну систему
управління ними [1, с.3]. При цьому, від підприємства, організації чи установи
вимагається ще жорсткіша регламентація порядку виконання робіт з обміну
інформації між окремими функціональними (виробничими, збутовими й
управлінськими) підрозділами (табл. 2).
Таблиця 2
Загальні критерії вибору програмного забезпечення (ПЗ) бухгалтерського
обліку, аудиту та аналізу ТОВ «Новий Продукт + »
Тип бухгалтерії

Мала
(1 - 3 осіб)

Середня
(4 - 6 осіб)

Основні критерії вибору ПЗ КСБО
Уніфікована модель представлення даних.
Єдине програмне середовище.
Функціонування в одноранговій мережі або в мережі ПК виділеним сервісом.
Наявність сертифікованих для впровадження систем дилерів фірми виробника ПЗ
у власному регіоні.
Можливість сумнівного використання із стандартним офісним ПЗ і проблемноорієнтованим ПЗ інших виробників.
Побудова системи у вигляді повнофукціонального набору спеціалізованих за
ділянками обліку програмних модулів.
Можливість розвитку функцій системи за рахунок професійних засобів
розроблення.
Функціонування у мережі ПК з виділеним сервером в архітектурі клієнт серверів.
Функції розмежування прав доступу користувачів до даних.
Можливість сумнівного використання з ПЗ інших виробників, в тому числі з ПЗ
власного розроблення.

Як справедливо зазначають В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан,
чим більше підприємство та чим більше його співробітників зайнято в системі
управління, тим складнішою є задача складання регламентів, що забезпечують
узгоджену роботу усіх ланок управління [2, с.88].
Загальноприйнято, що комплексну систему можна створювати як:
автоматизовану систему виконання окремих задач бухгалтерського обліку;
комплексну систему автоматизації бухгалтерського обліку; складову частину
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загальної (інтегрованої) системи автоматизації процесу управління
господарюючим суб'єктом [3, с.45].
Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку торговельного бізнесу
свідчить, що значна частина задач фінансового аналізу формування та
розподілу прибутку на досліджуваному меблевому підприємстві – ТОВ
«Народний Продукт +» може розв'язуватися із застосуванням стандартних
програм MS Excel.
У MS Excel є такий тип файлу, як робоча книга, до складу якої входять
робочі листи і макроси. Вона спрощує роботу з кількома документами завдяки
швидкому доступу до кожного листа через ярлики в його нижній частині,
даючи змогу працювати з листами, що інформаційно поєднані в одну групу.
Робочий лист має табличну структуру і складається з стовпців (у
кількості 256) і рядків (у кількості 16384). Перетин рядка й стовпця утворює
комірку (клітинку) таблиці, на яку можна посилатися, ідентифікуючи комірку
за її координатами [5, с.29]. Існують два варіанти адресації комірки: абсолютна
й відносна. Кожна комірка може мати значення, що належать до одного з таких
типів: числові значення (у відсотковому форматі, грошовому або загальному; з
розділеними группами розрядів; від'ємні числа, дроби); текстові значення; дати
та часи доби; примітки для користувачів; формули; посилання на адреси
Internet та інші документи.
Формули складаються з операндів, з'єднаних знаками арифметичних
операцій, функцій (фінансові, математичні, статистичні, логічні тощо).
Використання робочої книги MS Excel дає змогу автоматизувати
виконання різноманітних розрахунків ТОВ «Народний Продукт + », а також
забезпечує інтерактивний зв'язок між даними різних документів, створених на
робочих місцях. За допомогою програми MS Excel у складі пакета MS Office
можна вирішити питання зведення бухгалтерського обліку, складання форм
фінансової звітності з подальшим аналізом отриманих результатів [5, с.28].
Опанувати можливості MS Excel і набути відповідних практичних
навичок пропонуємо за такими двома формами:
по-перше, створенням відповідних книг Excel, тобто самостійного
введення потрібних формул для розрахунків;
по-друге, працею з уже створеними робочими книгами MS Excel, тобто
лише введення нових вихідних даних та аналізу проміжних і кінцевих
результатів.
Отже, процес автоматизації в обліковій стратегії системного
менеджменту ринкових структур господарювання торговельного сегменту за
комплексним підходом складатиметься з наступних етапів:
1. Визначенням об’єкту контролю підприємства;
2. Вибором аналітичних методів і розрахунків;
3. Збором джерел інформації для здійснення контролю;
4. Створенням в програмі Excel форм (шаблонів), аналогічних формам
фінансової звітності досліджуваних підприємств;
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5. Створенням в програмі Excel форм аналітичних таблиць з
обов’язковою наявністю в певних комірках розрахунків необхідних
коефіцієнтів та показників;
6. Створенням в програмі Excel форм, які виводять результати контролю
у форматі пропозицій щодо поліпшення фінансового стану
досліджуваного підприємства.
Наприкінці можна зробити висновок, що заповнюючи вручну або
автоматично дані фінансової звітності підприємств, користувачі бухгалтерської
інформації, за допомогою автоматичних розрахунків у програмі Excel,
отримають результати контролю фінансово-господарської діяльності
підприємства, використовуючи при цьому аналітичні методи.
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Запропоновано принципи, які забезпечують виконання вимог до формування облікової політики
страховика в умовах сьогодення. Виділено ключові категорії об’єктів обліку страховика та розглянуто їх як
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factors influencing the accuracy of the information on the financial results of insurance companies.

220

Keywords: accounting policies, financial results, insurance companies, accounting objects.

Специфічність діяльності страхових компаній зумовлює наявність
дискусійності та неоднозначності щодо особливостей відображення в системі
бухгалтерського обліку окремих об’єктів обліку (страхових премій, резервів,
доходів, витрат тощо) та відображення показників у фінансовій звітності.
Практика ведення обліку страховими компаніями свідчить про недостатню
урегульованість вітчизняного нормативного поля та неповну відповідність
вимогам міжнародних стандартів. Дані умови спричинюють необхідність
розробки чітких та достатніх для ефективної організації обліку відомчих й
внутрішніх нормативних документів у сфері ведення страхового бізнесу.
Враховуючи зазначене, потребує подальшого науково-практичного розгляду
регламентація облікового процесу. Зокрема, важливості в цьому контексті
досліджень, набуває максимально пристосована до особливостей діяльності
облікова політика, яка забезпечує прозорість, послідовність та зрозумілість
процедур ведення обліку в страхових компаніях з метою формування
достовірної інформації фінансової звітності.
Аналіз вивчених наукових праць свідчить про постійну увагу вітчизняних
науковців та практиків до питань формування облікової політики та дозволяє
згрупувати їх за певними напрямками:

дослідження теоретичних аспектів формування облікової політики
та її місця в системі управління підприємством [1-4];

вивчення порядку формування облікової політики підприємств
різних галузей економіки [5-9];

відображення окремих об’єктів обліку в наказі про облікову
політику підприємства [9-12];

дослідження облікової політики як фактору впливу на фінансові
результати діяльності суб’єкта [12-17].
Поряд зі значними нормативними прогалинами у сфері забезпечення
організації обліку, питання формування облікової політики в страхових
організаціях є недостатньо вивченими. Проведення подальших досліджень
актуалізує той факт, що наявність наказу про облікову політику або не носить
системного характеру, або є формальною ознакою, ніж змістовою
характеристикою облікової системи компанії.
Отже, метою дослідження є розгляд вимог щодо формування облікової
політики страхових компаній та визначення об’єктів обліку, як її ключових
елементів.
Дослідження організації облікового процесу страховиків дозволяє
передусім зауважити, що Методичні рекомендації щодо облікової політики
підприємства [18], які затверджені Міністерством фінансів України, не
поширюються на даних суб’єктів ринку. Відтак, під час формування облікової
політики страховики застосовують вимоги міжнародних стандартів до тих
конкретних операцій, подій та умов господарської діяльності, відносно яких в
національних стандартах та інших нормативних актах відсутні норми
відображення їх в обліку й фінансовій звітності. Це, в свою чергу, вимагає
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застосування міжнародних вимог та принципів формування облікової політики.
Відповідно до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та
помилки» [19], розроблена на підприємстві облікова політика повинна
забезпечувати можливість складання достовірної та змістовної фінансової
звітності, яка необхідна користувачам для прийняття обґрунтованих рішень.
Тому, на сьогодні не вірною залишається думка про те, що первинним є
обрання принципів облікової політики, на підставі якої складається в
майбутньому фінансова звітність. Маємо думку, що більш доцільною за
концепцією формування облікової політики є така послідовність: передбачувані
показники звітності  система обліку  об’єкти обліку  обрання принципів
облікової політики, яка дозволяє забезпечити одержання очікуваного
результату користувачем.
Перед формуванням методичних засад облікової політики, щодо окремих
об’єктів обліку, на підприємстві повинні бути вирішені і зафіксовані в
розпорядчому документі про облікову політику ряд питань (документооборот,
робочий план рахунків, відповідальність посадових осіб бухгалтерії,
дотримання вимог МСФЗ, оцінка, виправлення помилок тощо). В умовах
формування стандартизованої фінансової звітності виникають питання порядку
відображення у ній інформації щодо специфічних об’єктів обліку страховика. З
метою змістового наповнення фінансової звітності передбачуваними
показниками відносно таких об’єктів, нами сформульовано ключові принципи
до вимог складання облікової політики страхової компанії:

системності, який дозволяє розглядати усі об’єкти обліку компанії
та її операції як єдину систему, функціонування якою направлене на
формування максимального результату діяльності;

безперервності та динамічності, за якими умови ведення обліку
мають бути стійкими і в той же час змінюватися в конкретних умовах;

науковості й обґрунтування – облікова політика має розроблятися
на основі знання законів, закономірностей розвитку страхової галузі та новітніх
інформаційних технологій;

достатності, що передбачає формування інформації лише про
показники діяльності, які є необхідними для правильного розуміння
закономірностей розвитку страхової компанії.
Виділення зазначених принципів до вимог формування політики,
дозволяє максимально чітко й достовірно відобразити в Наказі про облікову
політику інформацію щодо таких специфічних об’єктів обліку страховика:
1. Відносно доходів страховика:
 порядку відображення страхових премій у складі доходів компанії;
 порядку розподілу страхових премій на зароблені та незароблені;
 складу доходів страхової та іншої діяльності;
 порядку відображення доходів страховика на рахунках обліку тощо.
2. Відносно страхових резервів:
 складу та порядку їх формування;
 своєчасності відображення на рахунках обліку результатів змін цих
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резервів.
3. Відносно витрат страховика:
 складу витрат, які формують собівартість страхової послуги та витрат
на організацію страхової справи;
 документального забезпечення витрат страховика;
 відображення витрат на рахунках обліку та їх списання на результати
діяльності тощо.
Врахування інформації про наявність таких об’єктів в обліковій політиці
забезпечить уникнення помилок під час формування системи фінансового
обліку, ефективність організації обліку та можливість формування достовірного
фінансового результату. Отже, основним завданням облікової служби є
розробка облікової політики на основі поданих принципів її складання,
застосування якої дозволить сформувати доречну, порівнянну та зрозумілу
інформацію у фінансовій звітності про фінансовий стан й фінансові результати
діяльності компанії.
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ACCOUNTING DOCUMENTS ARCHIVING
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АРХІВУВАННЯ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Розглянуто поняття електронного архіву економічної інформації в умовах інформатизації суспільноекономічних відносин. Розроблено внутрішній регламент – положенні про архів підприємств,, яке
запропоновано будувати за структурою ретроспективних даних та предметно-орієнтованих сховищ даних,
що дозволяє підвищити функціональність архіву.
Ключові слова: електронний архів, база даних, база знань, обліковий процес.
The concept of economic information electronic archive studied in terms of socio-economic relations
informatization. The structure of internal principles of archive regulation proposed to build in appliance with
retrospective data and object- oriented data warehouse that can increase archive’s functionality.
Key words: electronic archive, database, knowledge base, accounting process

В умовах інформаціології суспільно-економічних відносин поняття
бухгалтерського архіву, як кінцевої стадії маршрутизації документів, стає
значно ширшим, ніж загально прийняте трактування вченими та практиками
економістами. Нового сенсу набуває поняття «архів» стосовно галузі
інформаційних технологій. Наполегливий пошук довів, що на сьогодні взагалі
відсутнє визначення, яке б об’єднувало вимоги, що ставляться до архіву
економічної інформації, яка є базисом управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості методології і
наукової організації архівування документів в інформаційній економіці
досліджено в працях представників вітчизняної наукової школи С.І.
Івахненкова, А.С. Крутової, О. Матвієнко, М. Цивін, а також зарубіжних вчених
В.Б. Ивашкевича, Л.И. Куликової, М.Ф. Меняева, А.А. Одинцова, А.Н.
Романова, Я.В. Соколова, Д.В. Чистова, Н.В. Максимова. Незважаючи на
існуючі дослідження у даній сфері, низка питань, пов’язаних з архівуванням
документів в умовах інформатизації суспільно-економічних відносин, що
забезпечить координацію взаємозв’язків між користувачами інформації та
інтеграцію інформаційних ресурсів, лишаються невирішеними.
Постановка завдання. Процес документообігу складається з декілька
етапів, одним з яких є організація зберігання документів. Порядок зберігання
документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами
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незалежно від форм власності визначено Положенням № 88 [1]. У даному
Положенні мова йде про порядок зберігання паперових документів. Разом з
тим, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
призвело до переведення значної частини документообігу підприємств та
організацій в електронний формат, що вимагає напрацювання методологічної
бази організації зберігання таких документів, що і стало метою статті.
Результати дослідження. Видовий склад і кількість облікових та
реєстраційних форм, необхідних і достатніх для здійснення управлінських
функцій, насамперед обліку й контролю, залежить від напряму діяльності
організації, а строки зберігання цих форм  від цінності інформації, що
міститься в них, а також певною мірою від того, чи створюються в діяльності
конкретної організації документи Національного архівного фонду [2, с. 6].
Процес архівування бухгалтерських документів включає наступні операції:
експертиза цінності бухгалтерських документів і встановлення граничних
термінів зберігання для кожного документа; формування справ для тимчасового
та постійного архівного зберігання; складання номенклатури справ за
бухгалтерськими документами; виконання палітурних та відновлювальних
робіт; зберігання та облік бухгалтерських документів в архівному приміщенні;
виділення зі складу архіву справ, з завершилися термінами зберігання;
утилізація документації.
За умов сучасного розвитку суспільно-економічних відносин під
бухгалтерським архівом слід розуміти сукупність трьох складових – поточний
архів, електронний архів та спеціалізована архівна служба. Правила ведення
поточного архіву передачі страв у спеціалізовану архівну службу визначені
регламентовані законодавством [4,5,6]. Внаслідок правової невизначеності
питання електронні архіви підприємства формуються стихійно.
Склад та структура внутрімашинного представлення документів
визначається способами організації файлів, баз даних, баз знань та сховищем
даних [7, с. 55]. Таким чином доцільно та, з методологічної точки зору вірно,
при архівуванні даних зберігати стійку документальну систему, яка поступово
орієнтуючись на електронну обробку, знайде ефективний напрямок еволюції [8,
С. 21]. Таким напрямом еволюції постали електронні архіви.
Електронний архів оптимально вирішує завдання поточного збереження
документів, коли найбільшого значення набуває оперативність доступу до
інформації та наявність можливості одночасного використання документа
кількома співробітниками. Основними завданнями електронного архіву
підприємства є: підвищення надійності зберігання інформації, зменшення
ризику втрати важливої інформації через недбалість персоналу або вплив
зовнішніх факторів; підвищення ефективності використання інформації за
рахунок зменшення часу на пошук необхідних документів; забезпечення
доступу до інформації практично з будь-якої територіально віддаленої точки за
умови наявності відповідних прав доступу; інтеграція з іншими
інформаційними системами підприємства. Крім того, окремі електронні
документи сьогодні мають юридичну силу на рівні з паперовими, а бази даних
підприємства за певних умов є об’єктом уваги контролюючих органів, тому
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завдання та функції електронного архіву повинні знайти відображення у
внутрішньому регламенті – положенні про архів підприємств, яке пропонуємо
будувати за наступною структурою (рис. 1).

Розділ 3 «Функції архіву»

Розділ 2 «Склад
документів»

Розділ 1 «Загальні
положення»

Структура положення про архів підприємства
зафіксований правовий статус архіву,
місце архіву в структурі юридичної особи,
найменування посади працівника, відповідального за архівування
документів підприємства,
найменування
посади
працівника,
відповідального
за
адміністрування інформаційної системи,
встановлення режимів та рівнів доступу до документів (у тому
числі через Інтернет),
встановлення критеріїв оцінки цінності документів,
встановлення термінів зберігання документів,
періодичність та відповідальність створення резервної копії.
документи постійного зберігання,
документи з особового складу,
документи тимчасового терміну зберігання,
електронні документи.

ведення класифікаторів і рубрикаторів і їх використання для
пошуку документів;
налагодження системи потокового введення документації,
представленої у паперовій формі;
організація пошуку документів (за атрибутами реєстраційних
карток, повнотекстовий пошук, за анотаціями);
встановлення правил формалізації документів та спеціалізованих
тезаурусів;
ідентифікація електронних документів за їх реквізитами;
встановлення і підтримка логічних зв’язків між документами;
встановлення режиму зберігання документів та організація
зберігання електронних версій документів і облікової інформації;
забезпечення доступу до облікової інформації і електронних
документів у відповідності з правами доступу;
формування звітів про роботу користувачів з електронним
архівом;
забезпечення інформаційної цілісності документів.

Рис. 1. Структура положення про архів підприємства
Внутрішнє представлення інформаційного забезпечення управління
суб’єктами господарювання включає сукупність даних, переведених у
електронний формат та систематизованих за обраними критеріями. Основою
його організації є інформаційна база – сукупність всіх даних, що підлягають
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накопиченню, зберіганню, пошуку, перетворенню та передаванню у
встановленому порядку, а також використовуваних для організації взаємодії
користувача з комп’ютером. Склад та структура внутрімашинного
представлення документів визначається способами організації файлів, баз
даних, баз знань та сховищем даних [9, с. 55].
У первісному вигляді електронні архіви документів будувалися за
принципом файлової організації даних. Така будова мала низку недоліків, які з
розвитком ІКТ, ставали все більш відчутними. База даних являє певний
інформаційних ресурс структурованих даних, призначений для багатоцільового
та багатократного використання у конкретних предметних областях [9, с. 58]. У
базах даних фіксується нормативна, облікова, контрольна, аналітична та
планова інформація. [10, с. 5]. База даних інформаційної системи являє собою
семантичну мереж, яка відбиває типовий опис змісту довідників, первинних
бухгалтерських документів та їх взаємозв’язку [11, с. 129]. База даних
знаходиться під управлінням СУБД (системи управління базами даних), містить
структуровані дані, забезпечує інтегроване уявлення і багатоцільове
використання збережених даних, одноразовий введення і редагування даних, їх
багаторазове використання, санкціонований доступ до даних користувача
програм [12, с. 421]. Бази даних надають можливість апарату управління
безпосередньо та багаторазово в режимі реального часу розглядати різні
варіанти вирішення питань [13, с. 71]. Поява баз даних надала можливість
моделювати семантичну логіку предметної області у вигляді системи, яка
складається з певної кількості елементів та взаємовідносин між ними, тобто у
вигляді онтології предметної області бухгалтерського обліку рис. 2.
Елемент
даних
(реквізит

Агрегат
даних

Документ
(запис)

Масив
документів
(файлів)

База
Даних

Рис. 2. Структура елементів онтології бази даних підприємства
Поширення набуває розуміння Інтернету як величезного бібліотечного
фонду або матеріальної ноосфери [14, с. 199]. Тому в основу моделі побудови
сучасних баз даних доцільно покласти структурну логіку мережі Інтернет:
BDi   Fi1...n , L j1...m   d1 , d 2 ,..., d k ; c1 , c2 ,..., ck i , L j 1...m ,

де BDi - база даних підприємства;
Fi - масиви документів (файли бази даних);
Lj

- посилання між документами бази даних;

di - документи (записи, повідомлення);
I k - внутрішні посилання у документах.
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(1)

Питання будови баз даних є дослідженими і загальновизнаною є точка
зору стосовно представлення баз даних з ієрархічною, мережевою та
мережевою.
Склад і структура інформаційної бази, змістовні характеристики даних,
вимоги до якісних характеристик (повнота, актуальність, точність,
достовірність та ін..) повністю визначені функціями управління. Інформаційна
база містить дані і знання, представлені на машинних носіях, у вигляді
продукту обліково-інформаційного процесу, що зберігається у базі даних.
Результати отримані під час процедур обліково-аналітичного процесу
формують інформаційні сукупності більш високого інтелектуального рівня –
бази знань (рис. 3).
Завдяки новій формі організації архівування документів, обробка даних
відбувається у системах транзакційного типу (ERP та OLTP-системи), або у
системах, що представляють клас спеціалізованих «сховищ даних» (Data
Warehouse – DW) для різних функціональних компонентів системи
документообігу підприємства. Для вирішення завдань обліково-аналітичного
процесу, що вимагає ретроспективних даних за тривалі інтервали часу,
створюються предметно-орієнтовані сховища даних, розвиток яких в бік
зростання їх функціональності, інтелектуального аналізу даних. В результаті
створюються архіви, засновані на знаннях – бази знань.
Обліково-інформаційний
процес (ОІ)
Документи
елемент

запис

Обліково-аналітичний процес
(ОА)

Дані

Інформація

Знання

масив

інтерфейс

управлінське
рішення

агрегат

генератор звітів

процедури
систематизація

підготовка
збір

введення
перевірка

відображення

агрегація та
консолідація

аналіз

обмін
накопичення

технології управління
Комунікації:
Передавання повідомлень
Каталоги, довідники
Електронні форми
Безпека

Управління
документами :

Управління
потоками робіт:
Маршрутизація
Моніторинг
Взаємодія

Пошук

База даних

Управління
взаємодією:
Продажами
Замовленнями
Виробництвом
Маркетинг

База знань

Рис. 3. Процедурно-технологічна карта облікового процесу
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Висновки. Побудована за наведеною картою система включає в себе
практично всі аспекти сучасного електронного діловодства і документообігу:
створення віртуальної структури підприємства, яка відповідає реальній
організаційній структурі, з можливістю делегування функцій та повноважень;
розподіл прав доступу до масивів документів (файлів), до самих документів,
агрегатів і реквізитів документів (ланок); робота з вхідними / вихідними
документами, службовими записами, реєстрація, облік, автоматизація процесу
обробки та передавання документів, здійснення контролю над виконанням
документів; потужний пошуковий сервіс; гнучка маршрутизація документів із
налаштуванням графіків документообігу; поширені функції експорту / імпорту
документів; ведення історії та статистики зміни документа;
підтримка
електронного цифрового підпису; доступ до віртуальної бази даних через Webінтерфейс.
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У проблематиці формування оптимальної організації державної влади
чільне місце посідає принцип децентралізації. Децентралізація процесів
ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку
підконтрольної їй території; фінансова децентралізація сприяє ефективному
забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельного узгодження видатків
органів влади з місцевими потребами [1].
Головною метою бюджетної децентралізації є створення більш тісного
взаємозв’язку між системою управління і населенням, а це вимагає зміцнення
фінансової системи органів місцевого самоврядування. Завдання полягає в
наданні місцевій владі певних повноважень у сфері оподатковування і
використання засобів, а також можливості самостійно визначати параметри і
структуру видаткової частини бюджету. Таким чином, населення зможе
самостійно визначати склад місцевих органів самоврядування та брати активну
участь у процесі управління. Кінцевим результатом має стати підвищення
якості послуг, що їх надають органи місцевого самоврядування, і повніше
задоволення потреб виборців. Бюджетна децентралізація припускає певну
автономію органів місцевого самоврядування, що дозволяє їм приймати
незалежні рішення у бюджетно-податковій сфері [2].
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Протягом останніх двох десятиріч більшість країн світу виявляють
глибоке зацікавлення у здійсненні децентралізації управління. У розвинутих
країнах децентралізація є ефективним інструментом, що застосовується для
реалізації урядом своїх повноважень, з метою надання суспільних послуг у
найбільш ефективний спосіб. Країни, що розвиваються, переходять до
децентралізації управління, щоб позбутися неефективності та неекономічності
надання суспільних послуг, макроекономічної нестабільності, а також для
прискорення процесу економічного зростання. За даними Світового банку, 63 із
75 країн, що розвиваються, у середині 1990-х рр. здійснили кроки у напряму
децентралізації [3].
Головними перевагами бюджетної децентралізації є ефективніше і
якісніше забезпечення суспільних потреб населення органами місцевого
самоврядування. Ще в середині ХІХ ст. аналогічних поглядів дотримувався
німецький економіст Умпфенбах. На його думку, «місцеві інтереси набагато
краще можуть бути оцінені на місцях, ніж центральною владою, яка
задовольняє останні за вищу ціну, ніж при забезпеченні їх місцевою владою»
[4].
Економічна ефективність бюджетної децентралізації полягає в
наближенні органів управління до населення, оскільки відповідальність за
прийняття частини рішень щодо рівня та структури податків і витрат
покладається при цьому на органи місцевого самоврядування. Це вигідно для
держави (тобто, збільшує добробут населення) з трьох причин:
− по-перше, якщо люди одержують більше бажаного (наприклад,
зниження податків, збільшення соціальних витрат чи зміна структури витрат
відповідно до пріоритетів тощо), їхній добробут при цьому зростає;
− по-друге, громадяни з більшим бажанням сплачують податки, якщо
якість наданих послуг відповідає їх потребам. Децентралізація, таким чином,
повинна привести до активізації податкової політики і до подолання опору
запровадженню зборів за користування як засобу відшкодування витрат, що є
менш імовірним в умовах централізованої системи управління;
− по-третє, послуги надаються більш ефективно. Оскільки за допомогою
податків і зборів за користування виборці самі оплачують соціальні послуги, які
надаються на місцях, вони можуть вимагати підзвітності місцевих посадових
осіб щодо кількості та якості наданих послуг. Якщо виборці при цьому не
задоволені порядком надання соціальних послуг, вони можуть позбавити
відповідальних посадових осіб їхніх повноважень.
Таким чином, бюджетна децентралізація полегшує співпрацю органів
місцевого самоврядування з приватним сектором, за якої обидві сторони
можуть бути реальними партнерами. Це підвищує ефективність діяльності
недержавних структур, зменшує видатки місцевих бюджетів на виконання
невластивих їм завдань, заохочує підприємців, громадські організації, приватні
фонди вкладати кошти в розвиток місцевої інфраструктури.
За період із середини 1980-тих рр. динаміка показників по європейських
країнах виявилась по-різному. Поряд з відносно стабільною ситуацією в
невеликій групі країн (Данія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина) в деяких країнах
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частка бюджетів субнаціональних органів підвищувалась, а в інших, навпаки,
знижувалась. Зниження відбувалося в основному в країнах Центральної та
Східної Європи, а також Швеції, Швейцарії і Великобританії. Відносне
зниження частки субнаціональних видатків у країнах Центральної та Східної
Європи не можна розглядати однозначно як послаблення децентралізації, а
більшою мірою пояснюється принциповими змінами розрахунків. Щодо
зниження частки субнаціональних бюджетів у розвинутих країнах Європи, це
пояснюється або звуженням загалом суспільного сектора (як приватизація
муніципальної власності у Фінляндії), або політикою загального скорочення
суспільних видатків (як, наприклад, у Швеції). Тенденція до збільшення ролі
субнаціональних бюджетів характерна переважно для країн Південної Європи –
Іспанії, Португалії і менше – для Італії, Франції, Ісландії та Люксембургу. Такі
зміни пояснюються запізненням цих країн з децентралізацією бюджетних
систем та намаганням надолужити відставання [5].
В Україні децентралізація започаткована в другій половини 90-х рр., на
фоні загального ускладнення бюджетної ситуації, і тому має деформований
характер. Останніми роками динаміка частки місцевих бюджетів у зведеному
бюджеті постійно змінювалася (табл. 1).
Таблиця 1
Частка місцевих бюджетів у доходах і видатках Зведеного бюджету України
у 1998-2013 рр.
Роки
Частка у доходах, %
Частка у видатках, %
1998
45,7
48,1
1999
40,1
45,4
2000
29,1
35,3
2001
32,3
40,3
2002
31,4
41,1
2003
28,5
40,4
2004
31,4
41,8
2005
30,0
42,3
2006
23,6
42,3
2007
26,9
45,6
2008
25,1
42,8
2009
26,6
45,3
2010
25,2
44,6
2011
21,3
43,1
2012
22,0
45,2
2013
22,6
44,0
Складено та розраховано за даними Інституту бюджету та соціально-економічних
досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ibser.org.ua

На підставі наведених показників можна зробити висновок, що до 2001 р.
спостерігалася тенденція до централізації бюджетних повноважень, і тільки з
2001 р. намітився незначний рух у зворотному напрямі. Слід підкреслити і
переважання частки місцевих бюджетів у видатках над часткою у доходах
зведеного бюджету, для збалансування цієї різниці постає потреба у наданні
центральним урядом трансфертів.
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За даними Державного казначейства України, у 2013 році було
перераховано 115,8 млрд. грн. міжбюджетних трансфертів з державного
бюджету до місцевих бюджетів, що становить 95,0 % річного плану. З них до
загального фонду місцевих бюджетів надійшло 98,0 % річного плану. До
спеціального фонду надійшло 41,7 % від запланованого обсягу на рік. Частка
міжбюджетних трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів становила
52,4 %, що на 2,8 в. п. менше, ніж відповідний показник попереднього року.
Зменшення обсягів міжбюджетних трансфертів порівняно з попереднім роком
склало 6,9 %.
Така динаміка засвідчує, що однозначна тенденція до бюджетної
децентралізації в Україні поки що не сформувалась. Більше того, тенденція
скоріше схиляється в бік централізації. Причини такої ситуації є наступні: поперше, це традиції державного централізму, успадковані від адміністративнокомандної економіки; по-друге, особливості менталітету української нації; потретє, слабка політична структурованість українського суспільства та
недостатність уваги до задоволення регіональних та місцевих інтересів у
програмах та діях політиків.
Гальмування процесів бюджетної децентралізації в Україні можна
пояснити тим, що розроблені в розвинутих країнах (і рекомендовані для
поширення) програми реформ є неприйнятними для країн із перехідною
економікою, якою є й Україна. Західні експерти зазначають, що політика
бюджетної децентралізації може бути ефективною, якщо дотримуються певні
умови (рис. 1).
Політика бюджетної децентралізації

Надання права місцевим
органам влади
здійснювати податкове
адміністрування

Самостійність місцевих
органів влади у
визначенні рівня надання
суспільних послуг

Закріплення значних
видаткових зобов’язань

Забезпечення місцевих
органів влади достатніми
фінансовими ресурсами

Призначення голів
місцевих органів влади
обраними

Виборність представників
місцевих органів влади

Умови здійснення

Рис. 1. Умови здійснення бюджетної децентралізації
Щодо перших двох умов, то вони повністю виконуються для органів
місцевого самоврядування всіх рівнів, більше того, голови рад територіальних
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громад обираються на прямих виборах. З інших зазначених умов жодна
повністю не виконується. Органи місцевого самоврядування повинні мати
податкові повноваження, тобто встановлювати ставки податків, регулювати
рівень бюджетних надходжень. В Україні органи місцевого самоврядування
уповноважені визначати лише ставки місцевих податкових і зборів, та і то лише
в межах граничних ставок.
Щодо визначення рівня надання суспільних послуг органи місцевого
самоврядування послуговуються фінансовими нормативами бюджетної
забезпеченості, які використовуються для визначення потреби в дотаціях
вирівнювання, хоча вони й не відповідають дійсній потребі у фінансуванні.
Потенційна спроможність органів місцевого самоврядування здійснювати
податкове адміністрування є надзвичайно низькою через невідповідне кадрове,
технічне, інформаційне забезпечення. Саме тому в Україні, як і в деяких інших
країнах з перехідною економікою, адміністрування податків, у тому числі й
місцевих, є функцією органів виконавчої влади.
Вивчення та узагальнення причин суперечностей фінансових відносин
між центром і регіонами дозволяє зазначити наступне: місцеві бюджети не
мали достатніх, чітко визначених та законодавчо гарантованих джерел доходів
для фінансування покладених на місцеві органи влади функцій. Хоч і юридично
вони самостійні, але фактично їх формування залежало від рішень влади
вищого рівня; невідповідність джерел доходів місцевих бюджетів і функцій
місцевих органів влади породжувала політичні проблеми, ускладнювала
взаємовідносини між регіонами і центром [6].
Таким чином, для здійснення політики бюджетної децентралізації
необхідне прискорення бюджетної реформи. Нова система місцевих фінансів та
міжбюджетних відносин буде в змозі виконувати свої функції лише за умови
стабільності закріплення доходів, покращання економічної ситуації у країні в
цілому та в регіонах, зокрема, стабільності системи оподаткування, бюджетних
механізмів (процедур і формул). Без дотримання цих умов важко говорити про
стабільність і прогнозованість відносин у цій сфері.
На нашу думку, для формування фінансово незалежного та
самодостатнього місцевого самоврядування, Україна передусім має забезпечити:
– децентралізацію влади та проведення адміністративно-територіальної
реформи, з метою укрупнення низових територіальних громад;
– достатні та стабільні власні бюджетні ресурси органам місцевого
самоврядування через реформування системи місцевого оподаткування, зокрема
впроваджуючи до їх складу, за досвідом Фінляндії та інших країн, майнові та
прибуткові податки;
– створення такої системи місцевого оподаткування, до складу якої
включались би високоефективні бюджетоформуючі податки (наприклад,
прибуткові або майнові податки), над якими органи місцевого самоврядування
мали б повний контроль. Це підвищить зацікавленість даних органів щодо
збільшення розмірів їх бюджетів та посилить відповідальність перед платниками
податків за ефективність використання доходів від сплачених ними податків;
– впровадження такого механізму фінансового вирівнювання, який
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передбачатиме порядок погодження з місцевими органами влади питання
стосовно перерозподілу бюджетних ресурсів;
– розширення фінансової та податкової автономії органів місцевого
самоврядування, зокрема в сфері місцевого оподаткування;
– нарощення обсягів неподаткових надходжень, зокрема через розширення
платних послуг, що надаються місцевими органами влади.
Тільки за таких умов органи місцевого самоврядування зможуть
формувати достатню фінансову базу та ефективно її використовувати, як це
робиться в розвинутих країнах світу.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Розглянуто зміст та проблеми фінансування дефіциту державного бюджету на сучасному етапі.
Акцентовано увагу на необхідності розробки нових бюджетних правил відповідно до практики країн
Європейського Союзу. У сучасних умовах уряд повинен постійно контролювати розмір бюджетного дефіциту,
інакше він здійснюватиме дестабілізуючий вплив на соціально-економічний розвиток країни.
Ключові слова: бюджетний дефіцит, фінансування бюджету, правове регламентування бюджетного
дефіциту, державні доходи, державні видатки, джерела фінансування.
In the article the content and the problem of financing the budget deficit today are considered. Attention is
focused on the need to develop new budget rules according to EU countries. In modern conditions the government
should constantly monitor the size of the budget deficit, otherwise he would exercise a destabilizing impact on the socioeconomic development.
Key words: budget deficit, budget financing, the legal regulation of the budget deficit, public revenue,
government spending, financing sources.
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Бюджетний дефіцит – складне економічне явище, у якому
віддзеркалюються різні аспекти ефективності економічної політики держави.
Проблеми фінансування дефіциту державного бюджету та його законодавчого
закріплення належать до досить дискусійних, адже як науковці, так і політики
дотримуються різних, нерідко прямо протилежних, точок зору щодо
доцільності та результативності проведення тих чи інших операцій з
фінансування дефіциту державного бюджету.
У сучасній теорії і практиці фінансів набули розповсюдження наступні
поняття: фінансування бюджету, джерела фінансування (покриття) бюджетного
дефіциту, дефіцитне фінансування. Два останніх поняття були відомі в Україні,
а перше - запозичене на Заході та введене в українську фінансову практику з
прийняттям Бюджетного кодексу. Згідно Бюджетного кодексу України
фінансування бюджету – це надходження та витрати у зв’язку зі зміною обсягу
боргу, а також залишку готівкових коштів за бюджетом, які використовуються
для покриття різниці між доходами і видатками бюджету [1].
Необхідно зазначити, що на практиці фінансуванням бюджету вважають
групу певних фінансових операцій, джерелами фінансування бюджетного
дефіциту – види фінансових ресурсів, а дефіцитним фінансуванням – тип
фінансової політики.
Відповідно до ч. 3 ст.95 Конституції України держава прагне до
збалансованості бюджету України. Зміст принципу збалансованості розкрито у
ст. 7 Бюджетного кодексу України (від 08.07.2010 № 2456-VI): «повноваження
на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень на
відповідний бюджетний період» [1]. Негативні наслідки дефіциту Державного
бюджету України зумовлюють актуальність проведення науково-правових
досліджень з метою розробки ґрунтовних засад регулювання бюджетного
дефіциту та джерел його покриття згідно з нормами та стандартами
Європейського Союзу.
Відповідно до ч. 1 ст. 14 Бюджетного кодексу України прийняття
Державного бюджету України на відповідний бюджетний період з дефіцитом
дозволяється у разі наявності обґрунтованих джерел фінансування. Згідно з ч. 1
ст. 15 Бюджетного кодексу джерелами фінансування дефіциту бюджетів є
державні внутрішні та зовнішні запозичення. Бюджетним кодексом України
визначено (ч. 1 ст. 16), що право на здійснення державних внутрішніх та
зовнішніх запозичень у межах і на умовах, передбачених законом про
Державний бюджет України, належить державі в особі члена Кабінету
Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної
бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов’язки, за дорученням
Кабінету Міністрів України. Державні запозичення здійснюються шляхом
емісії державних цінних паперів, зокрема державних облігацій України та
казначейських зобов’язань України
Джерелами фінансування бюджету є:
1) кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень;
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2) кошти від приватизації державного майна (включаючи інші
надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації),  щодо
державного бюджету;
3) повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок
продажу/пред’явлення цінних паперів;
4) залишок бюджетних коштів з дотриманням умов, визначених
Бюджетним кодексом.
Залишок бюджетних коштів загального фонду використовується для
фінансування дефіциту бюджету, якщо його обсяг на кінець попереднього
бюджетного періоду перевищив обсяг оборотного залишку коштів відповідного
бюджету.
Джерелом фінансування бюджету не можуть бути емісійні кошти
Національного банку України. Відповідно до ст. 54 Закону України «Про
Національний банк України» від 20 квітня 1999 р. № 679-XIV, Національний
банк не має права надавати кредити на фінансування витрат Державного
бюджету України в національній та іноземній валюті як прямо, так і
опосередковано через державну установу чи іншу юридичну особу, майно якої
перебуває в державній власності. Також Національний банк не має права
купувати на первинному ринку цінні папери, емітовані Кабінетом Міністрів
України, державною установою, іншою юридичною особою, майно якої
перебуває в державній власності.
Планування внутрішніх і зовнішніх державних запозичень здійснюється
так, щоб на кінець бюджетного періоду обсяг державного боргу перебував у
межах граничного обсягу державного боргу, визначеного в Законі про
Державний бюджет України, відповідно до ч. 1 ст. 18 Кодексу. Умови
здійснення державних запозичень, зокрема: вид запозичень; обсяг запозичень;
валюту запозичень; строк запозичень; відсоткову ставку; інші умови –
визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України про випуск
внутрішніх (зовнішніх) запозичень у поточному році [2].
Бюджетний дефіцит — явище майже постійне в економіці кожної
держави, тому важливе значення мають його розміри і методи фінансування.
Загалом, фінансування дефіциту бюджету характеризується такими ознаками:
— операції з фінансування дефіциту бюджету включають як надходження,
так і витрати бюджетних ресурсів;
— у бюджеті фінансування дефіциту відображається окремо;
— так само як бюджетне сальдо може набувати форми не тільки дефіциту, а
й надлишку, так і фінансування дефіциту бюджету може бути як
«позитивним», так і «від'ємним»;
— операції з фінансування дефіциту бюджету мають на меті:
профінансувати бюджетний дефіцит, погасити державний борг, покрити
тимчасові касові розриви при виконанні бюджету, забезпечити
ліквідність бюджетного фонду;
— розмір бюджетного дефіциту (або надлишку) дорівнює розміру неттофінансування (перевищення позитивного фінансування над від’ємним —
дефіциту, а інакше — профіциту).
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Джерелами фінансування дефіциту бюджету можуть бути також: кошти,
що надходять від продажу державних активів, проведення державою активних
операцій, та кошти, що надходять у тимчасове використання на поворотній
основі — державні запозичення. З огляду на стан економіки та її нагальні
проблеми наша держава найбільше зацікавлена в отриманні довгострокових
низькопроцентних кредитів. В результаті зовнішніх запозичень надходження
коштів спричиняє зростання загального обсягу фінансових ресурсів країни, а це
дає змогу збільшити сумарний попит держави на товари й послуги вітчизняного
виробництва або оплатити імпорт.
У Європейському Союзі, з яким Україна уклала Угоду про асоціацію,
правове регламентування бюджетного дефіциту включає:
— маастрихтські критерії;
— фінансові санкції за їх порушення;
— моніторинг з боку Єврокомісії (із застосуванням скоригованого
дефіциту для своєчасного виявлення негативних тенденцій);
— процедуру врегулювання надмірного дефіциту, за результатом якої
можуть вживатися фінансові санкції до країн — порушниць
маастрихтських критеріїв.
З метою стимулювання перспективних досліджень у бюджетне
законодавство країн ЄС були запроваджені спеціальні положення (процедурні
правила) щодо обов’язковості включення у щорічні програми конвергенції і
стабільності окремих глав стосовно якості бюджетування та стійкості
державних фінансів, а також про необхідність повідомлення громадськості та
проведення дебатів із зазначених питань у парламентах. Вважаємо, що цього
потребує і Україна. Окремі країни передбачили додаткові законодавчі вимоги
до національних урядів, зокрема у Швеції запроваджено обов’язкове
представлення доповіді про очікувані довгострокові наслідки у сфері
державних фінансів в результаті реалізації запропонованих урядових
пропозицій. Всі країни-учасниці Єврозони повинні дотримуватися закладених у
Маастрихтському договорі та пов’язаного з ним «Пакту стабільності та
зростання» (ПСЗ) фіскальних параметрів для сектору загального державного
управління. Зокрема, встановлених верхніх обмежень для щорічного дефіциту
бюджету загального уряду на рівні 3% ВВП і загального боргу до 60% ВВП [3,
c. 17]. Зазначимо, що Закон України про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2014 рік» передбачає зменшення доходів
держбюджету на 5,6% (або на 22 млрд. 372 млн. 555 тисяч грн.) − до 372 млрд
931,8 млн грн. [5]. Витрати державного бюджету України зменшені на 5,5%
(або на 25,5 млрд. грн.) − до 436,8 млрд. грн. Граничний обсяг дефіциту
державного бюджету України зменшено на 4,1% (або 3 млрд. грн.) − до 68,6
млрд. грн.
На нашу думку, нові бюджетні правила на перспективу спроможні
допомогти стримати надмірне збільшення державних витрат і, тим самим,
забезпечити бюджетну збалансованість та боргову стійкість держави.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
Розглянуто проведення інституціональних змін в бюджетній сфері України. Обґрунтовано роль
держави в створенні необхідних умов для виникнення сучасних інститутів. Сформульовані напрями діяльності
інституціональної місії держави, що в трансформаційній економіці виявляється в формуванні нового
інституціонального середовища. Визначено стан фінансів державного та регіонального рівня України, роль
системи бюджетного планування у формуванні та розвитку соціально-економічної структури сучасного
суспільства, необхідність удосконалення її методології та інституційного забезпечення. Виокремлено нагальні
проблеми формування регіональних бюджетів.
Ключові слова: інституціональні зміни, бюджетна сфера, регіон, трансформаційна економіка.
Considered of institutional changes in the public sector of Ukraine. The role of the state in creating the
necessary conditions for the emergence of modern institutions. Formulated activities of institutional mission states that
in economy manifested in the formation of a new institutional environment. The condition of public finance and
regional Ukraine, role of budgeting in the formation and development of socio-economic structure of modern society,
the need to improve its methodology and institutional support. Current problems are pointed out the formation of
regional budgets.
Key words: institutional change, public sector, region, transformation economy.

Формування ринкової економіки потребує динамічного процесу
інституціонального облаштування. Якщо цей процес в Україні буде проходити
історично-природнім шляхом, то для виникнення, відбору та адаптації
необхідних ринкових інститутів буде потрібно понад 300 років. Тому держава
має зіграти роль ініціатора та генератора створення необхідних умов для
існування сучасних інститутів. Вона, як інституціональна установа, формує
універсальні принципи поведінки відносно різних інституціональних об’єктів.
Важливою ознакою цих принципів є їх обов’язкове безперечне виконання,
оскільки вони побудовані на інститутах примусу, сили та покарання, які
санкціоновані та захищені державою. Держава, як інститут, визначає форму
упорядкування суспільних відносин, що об’єднуються певною структурою
влади у формі правління та адміністративно-територіального устрою. Побудова
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держави дозволяє створювати розвинуту мережу спеціальних органів,
упорядковуючи діяльність окремих ланок суспільства.
Інституціональна місія держави реалізується за допомогою владних
функцій та проявляється в двох напрямах діяльності [1]:
- надає людям особливий економічний та громадянський статус і захищає
їх правовими державними способами;
- залучає всіх членів суспільства до сфери суспільної відповідальності
шляхом здійснення нагляду, регулювання та контролю за їх поведінкою.
Відповідно до визначеної місії держава в трансформаційній економіці
формує інституціональне середовища, в якому передбачає:
- ревізію існуючих інститутів, збереження та підтримку тих, які
відповідають цивілізаційним перспективам, їх адаптацію до сучасних умов;
- визначення та модернізацію або ліквідацію інститутів неадекватних
ринку та гальмуючих його становлення;
- створення умов для появи нових інститутів ринку;
- оцінку утримання інститутів та зняття протиріч між ними.
Держава (її економічні органи) посідає особливе місце в структурі
господарської системи, оскільки покликана реалізувати спільні цілі всіх
суб’єктів і тим самим об’єднати їх. Вона, як організаційний центр, має
верховенство в господарський системі, що виявляється в добровільній чи
примусовій підпорядкованості суб’єктів усіх рівнів економічному центру. При
ієрархічному характеру зв’язків економічних суб’єктів з державою, вона має
панівне становище стосовно до кожної підсистеми суспільства [2].
В умовах постіндустріальної трансформації суспільства посилюється
єдність економічних і соціальних функцій держави, що дозволяє говорити про
якісну трансформацію функцій держави. Відбувається кардинальне
ускладнення структури суб’єктів управління: на світовій арені разом з
національними державами активно діють ТНК, міжнародні і регіональні
економічні організації, інтеграційні об’єднання, неурядові організації, навколо
яких формуються відносини, які суттєво змінюють становище національних
держав. Глобалізація формує нову інституційну структуру, визначає новий
господарський порядок, в якому держави виступають головними суб’єктами, а
національні економіки – головними об’єктами управління [3].
При катастрофічно низьких темпах росту ВВП України в останні роки та
високої інфляції, наповнення доходами державного бюджету стало
найважливішою проблемою, від вирішення якої залежить ефективність самої
держави та перспективи української макроекономіки. Все це визначає
теоретичну проблему з точки зору позитивної функції державної власності в
посткризовий період і потребує більш кардинального вирішення питання
збільшення віддачі від власності в руках держави та зміною співвідношення
між податковою та неподатковою складовими доходів державного бюджету, що
пов’язане зі зміною моделі фінансування діяльності держави.
На думку В. Семуельса «Всі інституціоналісти розуміють економіку як
систему влади» [4]. Система економічної влади характеризується такими
основними параметрами:
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- розподіл влади – в економічній системі влада розподілена між її носіями
та характеризується рівнем її концентрації, а також централізації;
- ієрархія влади – різні інститути влади знаходяться між собою в
відносинах домінування, що створює ієрархію влади;
- рівновага (баланс) влади – досягається коли «відсутні стимули» до зміни
розподілу влади: процес корегування меж влади завершений і для більшості
суб’єктів економічної влади граничні витрати по їх зміні перевищують граничні
доходи, які вони отримують в наслідок розширення влади.
Необхідність аналізу інституціональних змін в фінансовій системі
викликано, передусім, її важливістю через розподільчу та контролюючу функції
активно впливати на процес суспільного відтворення, опосередковуючи, поперше, створення фондів нагромадження та споживання, і, по-друге,
додержання пропорцій обігу матеріальних і грошових ресурсів та їх
раціональне використання. Фінанси являють собою економічні відносини, що
пов’язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих
грошових фондів держави, які акумулюються в державній бюджетній системі й
позабюджетних фондах, а також децентралізованих фондах підприємств.
В умовах поглиблення ринкових трансформацій відбувається перебудова
всієї системи фінансових відносин в економіці країни. Стан фінансів України як
державного, так і регіонального рівня, можна оцінити як незадовільний, адже
регіональні фінанси знаходяться в залежності від наповнення їх державою, що
не дозволяє регіонам у повній мірі реалізувати переваги децентралізації.
Система бюджетного планування забезпечує поєднання в єдине ціле всі
сфери суспільних фінансів: надання бюджетних послуг, управління державним
та місцевим боргом, управління бюджетними закупівлями, бюджетними
інвестиціями,
міжбюджетними
відносинами
тощо.
Від
наукової
обгрунтованності управлінських рішень у даній сфері залежить узгодженість за
термінами, формами та обсягами фінансових ресурсів в межах бюджету, що
фактично є узгодженням всіх інструментів бюджетної політики. Аналіз
бюджетних показників, виходячи із індикаторів виконання бюджетів, їх
збалансованості, свідчить про необхідність удосконалення методології та
інституційного забезпечення системи бюджетного планування (табл. 1) [5].
Отже, моніторинг взаємозв’язку реального ВВП та основних
бюджетоутворюючих податків за 2008-2011 роки вказує на стимулюючий
ефект від зниження податкового навантаження на економіку. Вважається, що
ефективність системи бюджетного планування залежить від наявних
інституціональних умов в країні, покращення яких надасть змогу забезпечити
не тільки якісний рівень функціонування державних і місцевих фінансів, але й
приріст рівня споживання соціальних та матеріальних благ населенням.
В зв’язку з цим необхідним є використання глибокого економічного
аналізу сформованих у країні тенденцій соціально-економічного розвитку
адміністративно-територіальних одиниць, що дозволить з певним ступенем
ймовірності визначити вплив різних факторів і умов на збалансованість
бюджету. Використання інституціонального підходу передбачає розглядати
бюджетне регулювання як динамічну систему, що постійно вдосконалюється та
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адаптується до основних завдань соціально-економічного розвитку.
Інституціональна архітектоніка бюджетної системи визначає як найбільш
оптимальні бюджетні відношення (питома вага доходної та видаткової частини,
дефіцит (профіцит) бюджету, структуру доходів (видатків) бюджету, джерела
фінансування дефіциту, рівень бюджетної централізації тощо), так і положення
бюджетного процесу, які відображені в нормативно-правових актах [1].
Таблиця 1
Окремі показники ефективності управління бюджетними ресурсами та
бюджетного планування у 2008-2011 роках
Показники
Рівень виконання плану доходів зведеного бюджету, %
Рівень виконання плану видатків
зведеного бюджету, %
Частка податкових надходжень
зведеного бюджету у ВВП, %
Частка видатків зведеного бюджету у
ВВП, %, у тому числі:
- на соціальний захист та соціальне
забезпечення
- освіту
- економічну діяльність

- охорону здоров’я
Частка дефіциту (профіциту у ВВП), %
Темп
росту
доходів
зведеного
бюджету, %
Темп росту видатків зведеного
бюджету, %
Коефіцієнт бюджетної автономії, %

2008
план факт

2009
план факт

2010
план факт

2011
план факт

84,1

96,7

100,2

92,9

85,8

93,5

95,0

93,2

26,3

22,8

22,5

21,7

25,1

25,4

28,4

25,8

39,6

34,0

37,5

35,0

33,7

32,0

38,0

35,4

9,1

8,6

11,7

11,5

11,7

11,6

14,1

13,7

6,4
4,9
2,6
-3,5

6,2
3,2
2,6
-4,1

7,6
4,0
3,2
-4,5

7,4
3,4
3,2
-6,0

8,2
5,3
3,5
-2,7

8,0
4,7
3,5
-1,8

9,7
5,8
4,3
-2,8

9,4
5,0
4,2
-1,4

106,0

91,6

100,2

115,2

122,1

126,7

120,6

111,8

106,8

99,4

112,1

122,2

109,4

111,1

120,0

117,8

89,8

88,0

80,3

82,9

89,6

94,5

90,0

89,8

Відтак, інституціональні зміни у бюджетному процесі мають передбачати
введення ряду обмежень на відповідному етапі економічного розвитку
суспільства. Виходячи зі стратегії розвитку економіки в трансформаційний
період потрібне проведення інституціональних змін в фінансово-бюджетному
регулюванні, податковій політиці, сфері видатків, державного боргу.
Проблемою бюджетів територіальних утворень в Україні є, передусім, те,
що практично всі економічні показники та інструменти формування ресурсів
визначаються центральними державними органами. База оподаткування,
ставки, правила адміністрування та звітності визначаються на вищому
державному рівні, а органи місцевого самоврядування реального впливу на
кожну з цих позицій не мають. Проте, необхідною умовою економічного
зростання регіону є забезпечення його фінансової стабільності. Вона
характеризує відношення між обсягами відповідних бюджетів, отриманих за
рахунок власних засобів фінансування (податкові, неподаткові надходження,
доходи від операцій з капіталу та ін.) та запозичення коштів, які поповнюють ці
бюджети у вигляді трансфертів, субсидій, дотацій, субвенцій та інших
фінансових надходжень.
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Отже, формування регіональних та місцевих бюджетів відбувається не
знизу, як було задекларовано у Законі України «Про місцеве самоврядування в
Україні», а з гори. За період з 2008 по 2011 рр. видатки місцевих бюджетів
покривались власними доходами на рівні 58,2% - 48,6% і цей показник постійно
зменшувався. При цьому доходна частина місцевих бюджетів, по відношенню
до доходної частини зведеного бюджету України, зменшилась з 24,8% до
21,7%. Хоча фінансово стійким вважається регіон, в якому частина внутрішніх
джерел фінансування доходів місцевих бюджетів складає не менше ніж 80%.
Тільки шість регіонів України, тобто 22% від загальної чисельності можна
вважати фінансово стійкими, з точки зори згаданого вище критерію. В 16
областях України, що складає майже 60% від їх загальної кількості, частина
власних доходів в структурі місцевих бюджетів знаходяться на рівні меншому,
ніж показник, який вважається оптимальним.
Дані табл. 2 [6] засвідчують, що основу доходів місцевих бюджетів
складають податкові надходження. Основними є:
- податок з доходів фізичних осіб, у 2011 р. склав – 74,0%, що на 3,4%
менше ніж у 2008 р., абсолютна цифра збільшилась на 8169,3 млн. грн.;
- податок на прибуток підприємств, у 2011 р. склав 0,5%, у 2008 р. – 0,7%,
відбулося зменшення надходжень на 43 млн. грн., або на 0,2%.
Питома вага податкових надходжень в структурі доходів місцевих
бюджетів зменшилась з 80,4% в у 2008 р. до 76,4% у 2011 р. В структурі
неподаткових надходжень основу складають власні надходження бюджетних
організацій та державне мито. Власні надходження формують спеціальний
фонд місцевих бюджетів, що дає можливість більш вільно використовувати ті
кошти на фінансування пріоритетних напрямів розвитку регіону.
Таблиця 2
Динаміка та структура доходів (без офіційних трансфертів) місцевих бюджетів
у 2008-2011 рр.
Вид
надходжень
Усього доходів
Податкові
надходження
Неподаткові
надходження
Інші
надходження

2008
факт.,
пит.
млн. грн. вага, %
73872,1
100

2009
факт.,
пит.
млн. грн. вага, %
71035,7
100

2010
2011
факт.,
пит.
факт.,
пит.
млн. грн. вага, % млн. грн. вага,%
80515,8
100
86655,3
100

59281,4

80,4

59157,6

77,8

67575,6

77,6

73086,9

76,4

7689,4

9,6

7759,1

11,7

8769,2

12,0

10915,9

11,1

6901,3

10

4119,0

10,5

4171,0

10,4

2652,6

12,5

Необхідно виділити такі проблеми формування регіональних (місцевих)
бюджетів [7]:
- наявність існуючих протиріч в нормативно-правовій базі, що регулює
формування та використання ресурсів регіональних бюджетів;
- надмірна централізація управління регіональних бюджетів та
відсутність чіткого розподілу компетенцій між центральними органами та
органами регіонального самоврядування;
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- нестабільність джерел формування доходів регіональних бюджетів та
відсутність ефективного механізму міжрегіонального перерозподілу доходів;
- недосконалість міжбюджетних відносин, що визначається їх
невідповідністю динаміці інституціональних змін.
Таким чином, наближення до стандартів розвинутих демократичних країн
потребує збільшення ролі регіональних фінансів, створення самодостатньої
регіональної системи, яка спроможна більш повно враховувати інтереси
громадян, адекватно реагувати на сучасні виклики та зміни соціуму. Але це
можливо тільки при зменшенні впливу державних фінансів на фінанси
регіональні, що в повній мірі допоможе реалізувати переваги децентралізації.
Суттєвої трансформації потребують міжбюджетні відносини, які мають
передбачати виділення територіальної складової у всіх видах управлінських
рішень. Концепція міжбюджетних відносин має ґрунтуватися на консолідації
всіх потенційно можливих ресурсів. Отже, необхідно реформувати бюджетноподаткову політику на підставі фіскальної децентралізації та вдосконалення
системи оподаткування місцевих податків та зборів.
Література:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований [монография под ред.
А.А. Гриценко]. – Х.: Форт,2008. – 938 с.
Степаненко С.В. Держава в організації господарської системи / С.В. Степаненко, О.М. Волкова //
Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. Выпуск № 2 (44). – Донецк: ДонНТУ, 2013 – С. 85-89.
Малий І.Й. Нове державне управління економікою в умовах глобалізацій них та інституційних змін /
І.Й. Малий // Научные труды ДонН. Серия: экономическая. Выпуск № 2 (44). – Донецк: ДонНТУ, 2013
– С. 38-42.
Companion to Contemporary Economic Thought / Ed. By D. Greenaway, M. Bleaney, I. Stewart. – London
and New York: Routledge, 1991. – P. 111.
Макогон В.Д. Сутність та роль бюджетного планування як інструменту регулювання соціальноекономічного розвитку країни / В.Д. Макогон // Економічний вісник університету: зб. наук. праць.
Економіка. – Вип. 20/2. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет ім. Григорія Сковороди», 2013. – С. 181-185.
Статистичний щорічник за 2011 рік. Державна служба статистики України. – К.: ТОВ «Август Трейд».
– 2012. – 558 с.
Гузар Б.С. Проблеми формування місцевих бюджетів / Б.С. Гузар, Н.П. Ільницька // Становлення
економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку [колективна монографія]
(Частина 1). – Умань: Видавець «Сочинський», 2012. – С. 213-216.

Zubrilina V.V.
Odessa Branch of the Private Higher Education Institutions "European University"
FORMATION LOCAL BUDGETS REVENUES FROM THE PERSPECTIVE
FISCAL DECENTRALIZATION
Зубріліна В.В.
Одеська філія ПВНЗ «Європейський університет»
ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ З ТОЧКИ ЗОРУ БЮДЖЕТНОЇ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
В статті розглянуто поняття бюджетної децентралізації, сучасні тенденції формування доходів
місцевих бюджетів в Україні, причини виникнення надмірної централізації бюджетних ресурсів, зроблені
пропозиції щодо розширення бюджетної децентралізації в країні.
Ключові слова: доходи місцевих бюджетів, бюджетна децентралізація, місцеві органи влади.
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The article discusses the concept of fiscal decentralization, modern trends in the formation of local revenues in
Ukraine, the cause of the excessive centralization of the budgetary resources, made proposals to expand the fiscal
decentralization in the country.
Keywords: local budgets revenues, fiscal decentralization, local authorities.

Прагнення України до членства в Європейському Союзі вимагає
інтенсифікації інтеграційних процесів як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні. У ст. 7 Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу
зазначено, що основна вага інтеграційних процесів має бути перенесена «з
центральних органів виконавчої влади на регіони, до органів місцевого
самоврядування, територіальних громад» [1]. Таким чином, підтверджено роль
місцевого самоврядування як самостійного рівня влади в країні.
Процес запровадження політики децентралізації, зокрема фінансової й
бюджетної розпочався в Україні з набуттям незалежності у 1991 році.
Децентралізація – це процес розширення і зміцнення прав та повноважень
адміністративно-територіальних одиниць або нижчих органів та організацій
при одночасному звуженні прав і повноважень відповідного центру з метою
оптимізації та підвищення ефективності управління суспільно важливими
справами, найповнішої реалізації регіональних і місцевих інтересів [2, с. 7].
Бюджетна децентралізація становить передачу повноважень, функцій і
компетентності від центрального уряду до органів місцевого самоврядування,
що супроводжується передачею відповідних фінансових ресурсів. Практичне
втілення бюджетної децентралізації, означає, що органи місцевого
самоврядування набувають більшої відповідальності і в їх розпорядження
надходить більше коштів [3, с. 301].
У багатьох країнах потреба в децентралізації зростає через поширення
процесів демократизації та здійснення ринкових перетворень. Незважаючи на
те, що реформи у цих країнах відбуваються по-різному, однак, вони базуються
на єдиному принципі: обов’язок щодо здійснення виробництва і надання
товарів та послуг покладається на регіональний рівень, який має право на
фінансування певних витрат, а значить, і на одержання бюджетних ресурсів для
їхнього фінансування.
Процеси бюджетної децентралізації пов’язані зі зменшенням
концентрації бюджетних ресурсів у державній владі, але необхідно чітко
розрахувати, в яких межах це допустимо здійснювати, щоб влада центрального
рівня не втратила здатність виконувати свої основні функції. Бюджетна
децентралізація має сприяти вирішенню двох основних питань: по-перше,
взаємообумовлений розподіл доходів та видатків між рівнями бюджетної
системи; по-друге, встановлення повноважень, у межах яких на регіональному
рівні можливо визначати власні доходи та видатки місцевих органів влади.
Повноваження в сфері доходів та видатків на територіальному рівні
залежать від таких факторів. як:
 перелік бюджетних послуг, що надаються на регіональному рівні;
 відповідність видаткових повноважень їхнім дохідним джерелам;
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 реальна свобода вибору на регіональному рівні щодо розподілу власних
бюджетних ресурсів з метою здійснення визначених програм
фінансування;
 можливість на територіальному рівні самостійно визначати ставки
місцевих податків та зборів, що дає змогу змінювати рівень видатків і
зобов’язує до звітності перед платниками податків [4, с. 8].
Сучасні тенденції виконання місцевих бюджетів України показують
зростання обсягів надходжень до місцевих бюджетів (без урахування
міжбюджетних трансфертів) за останні п’ять років на 34,2 млрд. грн. або на
48,6 % (табл. 1). Проте важливим показником визначення ролі та значення
місцевих бюджетів у бюджетній системі держави, а також показником рівня
самостійності місцевих бюджетів є показник питомої ваги місцевих бюджетів у
зведеному бюджеті України. За цим показником ступінь децентралізації
місцевих бюджетів України складає менш 25% і постійно знижується з 24,6% у
2009 році до 21,7% у 2011 році. У 2012 – 2013 рр. спостерігається незначне
підвищення частки доходів місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету до
рівня 22,6% у 2012 р. та 23,8 % у 2013 р.
Отже, частка доходів місцевих бюджетів у структурі зведеного бюджету є
значна меншою, ніж частка державного бюджету приблизно у 3 – 3,5 рази, що
вказує на значну централізацію бюджетних ресурсів у розпорядженні держави,
та є негативним в контексті децентралізаційних процесів.
Основною причиною того, що місцева влада має досить обмежений
перелік повноважень, обсяг відповідальності та фінансових ресурсів, є те, що
центральна влада не зацікавлена у проведенні децентралізації бюджетноподаткової системи, тому що це автоматично призведе до обмеження її
повноваження та звуження ресурсної бази [5, с. 326].
Прийняття Бюджетного кодексу України у 2001 році та закріплення
доходних джерел за бюджетами різних рівнів призвело до значного зниження
рівня бюджетної децентралізації за доходами: з 32,3 % у 2001 р. до 21,6 % у
2011 р. з незначним підвищенням до 22,6 % у 2012 і 23,8 % у 2013 р.
Таблиця 1
Доходи зведеного, державного та місцевих бюджетів у 2009-2013рр.
Показник
ВВП, млрд. грн.
Зведений бюджет, млрд. грн., у т.ч.:
частка у ВВП, %
Державний бюджет (без урахування
міжбюджетних трансфертів), млрд. грн., у т.ч.:
частка у ВВП, %
частка у доходах зведеного бюджету, %
Місцеві бюджети (без урахування міжбюджетних
трансфертів), млрд. грн., у т.ч.:
частка у ВВП, %
частка у доходах зведеного бюджету, %

2009
913,3
288,6
31,6

2010
1082,6
314,4
29,0

2011
1316,6
398,3
30,3

2012
1408,9
445,5
31,6

2013
1454,9
442,8
30,4

217,6

233,9

311,8

344,7

337,6

23,8
85,4

21,6
74,4

23,7
78,3

24,5
77,4

23,2
76,2

71,0

80,5

86,5

100,8

105,2

7,8
24,6

7,4
25,6

6,6
21,7

7,1
22,6

7,2
23,8

Примітка: розраховано і складено на основі [6; 7]
246

Загалом же рівень децентралізації доходів бюджетної системи зменшився
у 2 рази з 47,6 % у 1992 році до 23,8 % у 2013 році. Таке становище вказує на
пряму залежність місцевих органів влади від центрального уряду, а доходів
місцевих бюджетів від перерозподілу трансфертів з державного бюджету.
Розглядаючи структуру доходів місцевих бюджетів (табл. 2) можна
помітити поступове зменшення частки податкових надходжень та збільшення
частки міжбюджетних трансфертів. Так, якщо у 2009 році частка податкових
надходжень у доходах місцевих бюджетів складала 44 % всіх доходів, то далі
спостерігається щорічне зменшення цієї частки до 38,1% у 2012 році з
незначним підвищенням у 2013 р. до 41,3 %.
Таблиця 2
Структура доходів місцевих бюджетів України, %
Показники
2009
2010
Усього доходів, в т. ч.:
100
100
- податкові надходження
44,0
42,3
- неподаткові надходження
5,8
5,5
- доходи від операцій з капіталом
1,9
1,7
- цільові фонди
1,1
1,0
- міжбюджетні трансферти
47,2
49,5
Примітка: розраховано і складено на основі [6; 7]

2011
100
40,3
6,0
1,0
0,5
52,2

2012
100
38,1
5,6
0,8
0,3
55,2

2013
100
41,3
5,5
0,6
0,2
52,4

На фоні зменшення надходження до місцевих бюджетів податкових та
неподаткових доходів спостерігається стійке збільшення обсягів трансфертів,
що надаються з державного бюджету місцевим. В 2009 році сума трансфертів
склала 47,2 % всіх доходів місцевих бюджетів, а у 2011 – 2013 роках
надходження трансфертів вже перевищили відмітку у 50%. Таке становище
спостерігається на тлі поступового зменшення податкових (закріплених та
власних податків) та неподаткових надходжень до місцевих бюджетів. Крім
того, за останні п’ять років сума трансфертів, які передаються з державного
бюджету місцевим бюджетам збільшилася більш, ніж у 2,5 рази, що вказує на
значну та подальшу централізацію бюджетних коштів у руках держави та їх
перерозподіл через державний бюджет.
Здійснення аналізу щодо виконання місцевих бюджетів України на
практиці показує, що на сучасному етапі в розпорядженні органів місцевої
влади не має достатнього обсягу бюджетних ресурсів, які можна було б
використати для організації й розвитку економіки і забезпечення соціального
добробуту на регіональному рівні. Це спричинено дією таких обставин:
 зростання ступеня концентрації бюджетних ресурсів у державному
бюджеті нашої держави, внаслідок чого роль місцевих бюджетів, яку
вони відіграють при вирішенні питань стратегії соціально-економічного
розвитку
адміністративно-територіального
формування,
суттєво
зменшується;
 поширення існуючих засад формування місцевих бюджетів України,
згідно з якими поки що залишається незмінним механізм централізації
бюджетної системи;
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 закріплення тенденції фінансування видатків місцевих бюджетів без
забезпечення закріплення незмінного переліку джерел доходів, що
зумовлює зростання обсягів ротаційності місцевих бюджетів [8, с. 58].
Про ситуацію в Україні можна сказати, що формування дохідної частини
місцевих бюджетів відбувається на засадах Бюджетного кодексу України, в
якому відображено закріплені та власні доходи місцевих бюджетів. Місцеві
органи влади не мають достатньої фінансової бази не тільки для фінансування
власних програм, а й для фінансування делегованих повноважень за рахунок
закріплених за ними центральною владою загальнодержавних податків.
Процеси бюджетної децентралізації відбувається повільно, не мають
системності та не сприяють стимулюванню місцевих органів до пошуку джерел
активізації власних фінансових ресурсів.
Бюджетна децентралізація повинна включати не тільки перегляд
структури податків і трансфертів, а й упорядкування видаткових повноважень.
Потрібне підвищення ролі місцевих органів в управлінні розвитком регіонів,
посилення їх активності у створенні умов для активізації потенціалу
економічного розвитку і зростання, залучення інвестицій, з тим щоб на місцях
мати джерела наповнення місцевих бюджетів. Модифікації потребує і сама
система розподілу бюджетних коштів між рівнями бюджетної системи, за якої
має бути унормована частка доходів і видатків у зведеному бюджеті на рівні,
що не тільки підтверджений практикою загальноєвропейських країн із
тривалими традиціями бюджетної децентралізації, але і відповідає сучасному
стану розвитку системи міжбюджетних відносин в Україні.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
В условиях рыночной экономики налоги являются основным источником финансирования
деятельности государства и содержания его аппарата. Экономическое содержание налогов состоит в том,
что они представляют собой часть производственных отношений по изъятию определенной доли
национального дохода у субъектов хозяйствования, граждан, которая аккумулируется государством для
осуществления своих функций и задач. Используя налоговые рычаги, государство в состоянии активно
воздействовать на экономически процессы, происходящие в стране, подталкивая их развитие в направлениях,
выгодных обществу. Денежные средства, собранные посредством налогов, дают государству возможность
проводить социальную политику, в том числе оказывать материальную помощь тем слоям и группам
населения, которые не в состоянии обеспечить свое существование на минимальном уровне.
Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговое законодательство, налоговый учет, налоговый
комитет, налоговый кодекс, бюджетная политика, государство, налоговые рычаги, инвестиционные ресурсы,
налогообложения
In a market economy, taxes are a major source of funding for the state and the content of its staff. Economic
content of taxes is that they are a part of the relations of production to withdraw a certain percentage of the national
income from business entities and citizens, which is accumulated by the state to carry out its functions and objectives.
Using tax levers, the state is able to actively influence the economic processes taking place in the country, pushing their
development in directions that benefit society. Cash collected through taxes, give the State an opportunity to carry out
social policy, including providing material assistance to those sectors and groups of the population who are unable to
support themselves at the minimum level.
Keywords: taxes, tax system, tax law, tax accounting, tax committee, the tax code, fiscal policy, the
government, the tax levers, investment resources, taxation

Taxes - that's the price,
we pay for the opportunity to live in a civilized society.
Oliver U.Holms

To date, the tax system of Kazakhstan is in a state of continuous improvement.
The tax system, its components must be oriented to stimulate the production and
business activity. The tax system should be turned to production, stimulating its
growth and thus increasing the tax base.
One of the priorities for improvement and improving the quality of tax
administration is to automate the processes of tax administration, including:
- the introduction of electronic issuing of collection orders to the bank accounts
of taxpayers;
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- improving the quality of control and economic work (reducing the number of
tax audits by the introduction of electronic off-site control, better selection of
taxpayers to tax audits, tax audits to improve the quality, reduce the number of field
audits by introducing a database of taxpayers who systematically violate tax laws and
others);
- control over the receipt of taxes and other obligatory payments to the budget
through the use of electronic interaction with the authorities;
- creation of a database of taxpayers "high risk" in order to prevent the
registration of lie entrepreneurship ;
- interaction with public authorities to counter the lie entrepreneurship;
The main direction of improvement of tax legislation of the Republic is to
strengthen the administration of tax collection, which will go on the way to further
reduce the tax burden and is one of the conditions for economic and political stability
of the state, to improve the investment climate in the country. In order to improve the
administration of tax collection in Kazakhstan for automating the tax authorities
through the introduction of information systems. In this case, the taxpayer may
submit tax returns in electronic form, with a regular computer and a program.
Currently, the Tax Committee of the Ministry of Finance of the Republic of
Kazakhstan carried out work within the framework of "electronic government" to
improve tax administration with the use of information technology. Even today, the
taxpayers of Kazakhstan include information and technology services:
- taxpayers have the opportunity to provide all tax returns electronically and
receive the results of its reception and processing of the tax authority, including:
- fill out and submit an electronic tax reporting on all types of taxes for any
fiscal period, without coming to the tax authority. Print any form of tax reporting, as
on an ordinary sheet of paper, and on a standard printed form;
- receive an e-mail alert to receive and process tax returns;
- receive an e-mail notification of the execution of the tax liability of the tax
authority;
- obtain information on the status of the calculation of the budget, the presence
or absence of debts;
- "order" through a Web document by a certain date, such as a certificate of
absence or presence of debts to the state budget, as well as information about the
readiness for the tax authority of the document;
- use the service on the use of special computer equipment and
telecommunications Tax Committee of the Ministry of Finance of the Republic of
Kazakhstan to compose and send e-tax returns through the "Terminal" taxpayer
established in all the tax authorities;
-change the taxpayer's personal registration data, etc.
In this case planned to further expand the list of electronic services provided to
taxpayers:
- remote destination taxpayers notifications;
- accepting applications for credit (refund) the amount of taxes and fees;
- acceptance of applications to appeal the results of tax audits;
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- automated interaction with prosecutors and police in the financial part of the
registration requirements, material transfer tax audits and receive the results of their
review;
- development of information materials (brochures, checklists, information
sheets) for taxpayers;
Existing information systems, compile and analyze the information on the
specific activities of taxpayers to keep track of the relationship between economic
processes in the country, macroeconomic factors, market conditions prices and their
impact on the taxes that will enhance the predictive function of tax revenue, as well
as on-line can clearly be seen the impact of tax rules on the behavior of taxpayers,
their economic status and receipt of payments from them. In these conditions, the
system of tax administration and tax audits will be flexible.
The systems are designed for both tax inspectors and taxpayers. In particular,
the tax inspectors systems make it possible to analyze the data of tax reporting,
monitor and record the timing of payment of taxes and other obligatory payments to
the budget, the timing of tax reporting and gradually move to the remote
communication with taxpayers.
-to fill out and send tax reports electronically via the guaranteed delivery of
messages using some tools of arithmetic and logical tips, view the status of their
accounts without leaving their offices for taxpayers. Taxpayers who do not have
computer equipment, the possibility of generating and transmitting tax returns in
electronic form directly from the tax committees using dedicated computers for this
purpose.
Tax Code of the Republic of Kazakhstan provides for certain progressive
measures aimed at improving the tax regulation of small businesses. The most
important of these are differentiated approach to the provision of preferential tax
treatment to small businesses, depending on the legal form of organization, the level
of income, as well as the introduction of a special regime for agricultural producers.
Thus, a separate section of the Tax Code of the Republic of Kazakhstan
provides for special tax treatment, significantly reducing the tax burden and simplify
the tax system, including in relation to small businesses and peasant farms,
businesses - agricultural producers. Special tax regime for small businesses is based
on the one-time coupons, patent and simplified declaration.
Paying tribute to the content of tax and budget policy, it should be noted that
the current system of local taxation, in the light of the strategic plans of development
of Kazakhstan, requires further improvement and ensure the stability of the basic
principles of the tax legislation, which will ensure the ongoing development of the
state's economy, help to create sufficient the standard of living of the population. This
largely depends on the correct choice of strategy and tactics of the tax reform, the
ability to foresee all, even the most remote, its socio - economic and political
consequences and the factors that may cause any or deviations, the ability to respond
well to these deviations from the specified parameters and their fast corrected by
making a preliminary estimate of the necessary amendments.
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Based on the current to date economic, political and social situation in
Kazakhstan concept of taxation in the first place should address the following key
tasks:
- stability and balance the state budget;
- the formation of an anti-inflationary mechanism and ensure the stability of its
currency;
- provision of large-scale investments;
- the worldwide promotion of business activity of all entities regardless of
ownership.
The main objective of the tax service at all levels is to ensure that the revenue
base budget. However, it is impossible to develop economic and, in particular, the tax
instruments from the perspective of a single day. Currently, the economic crisis, the
decline in production and the deterioration in the financial condition of the
enterprises impede the development of a market economy, thus there is a worsening
of the situation due to non-payment problems, the continuing growth of receivables
and payables of business entities, which complicates the work of the tax service.
In our opinion, the tax committee must operate from a position of support of
taxpayers: first, large, medium and small then, learning about the rise of the problems
of these groups of taxpayers in order to prevent uncontrollable situation, the closing
end up on taxes and payments to the budget.
City tax office need to keep in touch with banking institutions, jointly monitor
compliance with the order of debiting the funds from the accounts of enterprises and
organizations and cash discipline to the timeliness of delivery of cash to a bank
account, establish periodic and continuous monitoring, develop and implement a
computer program to automatically track actions of each bank to implement the tax
regulations regarding funds in the accounts of defaulters and their debtors.
Regional unit of tax administration should not engage in frequent checking
grassroots administrations. Basic priority in its work should be the provision of
counseling and guidance and practical assistance to lower levels by the lawful
application of tax legislation. Exceptions can only be Comprehensive inspections and
control of economic organizations work carried out once every two years. And
district unit tax administration should not be distracted from their core functions.
Organizational structure of information in the region should include both
information department and external interaction and methodical cabinets or
professionals responsible for outreach activities in the district and city tax offices.
Along with additional funding to meet the financial needs of the state tax
system should encourage the development of domestic production. International
experience has shown that the main economic growth is to create a favorable climate
for investment in the production of national and international producers to capture
and effectively use international economic trends. This is particularly the case for
better integration in the Tax Code of the internationalization and globalization of
economic processes.
To overcome the major defects of the existing tax system needs to be
substantially weaken the tax burden. This primarily involves:
• gradual implementation (temporary) reduction of exemptions from income;
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• mandatory reduction in the rate of VAT and the actual use of this type of tax
as a true value-added;
• the use of tax incentives only stimulate investment and production growth.
This provision is of particular importance not only for domestic producers, but
also for foreign, especially in terms of the impact on competitiveness. A country with
a lower total taxes, becomes more attractive to foreign investors. International
investors attach great importance to consistency and predictability of taxes in the
future than a temporary tax credit. In Kazakhstan the same act while "risky" foreign
capital that do not forecast for economic recovery.
The experience of many other countries shows that a sharp increase in the
catalytic role of the tax system is to broaden the tax base and thus to increase the
revenue to solve the public problems.
In the new economic environment an important role in the implementation of
fiscal policy objectives to stimulate production plays the value of tax exemptions
from income as a basic income, which provides investment and business
development. The existing tax system in Kazakhstan is the proportion of seizures is
excessively large. In other words, the State has seized all of the investment resources
and slowed down, and then led to the collapse of the national economy.
Thus, it can be noted that the maximum simplification of the tax system in the
country helps to stimulate both strategic and ongoing development of Kazakhstan's
economy, promotes the development of the foundations of any market of the country
of small or medium-sized businesses, without which there is no socio-economic
system does not have a promising future. You can also note that the simplification of
the tax system in line with the above helps to reduce the level of bureaucracy of
various organs, including the control that virtually ensures a healthy environment for
the development of a civilized market relations in Kazakhstan.
It can be concluded that the taxes in a modern civilized society, are the main
form of state revenue and the necessary link economic relations in society since the
emergence of the state.
Reporting of income tax payments to the budget provides more complete,
accurate and reliable information on the collection of taxes, fees, penalties for nonpayment fees and penalties for violation of tax legislation. According to the
accounting and reporting issues can be considered the effectiveness of collection of
certain taxes, to analyze the feasibility of the application of any set tax rates. Thus,
reporting contributes to finding ways to improve tax collection. A system of measures
to improve the tax policy should be directed:
-to simplify the tax system, i.e. all tax laws and the mechanism of tax
collection should be maximum simplify;
- to improve the collection of taxes and fees and increase control over and
receipt of the budget;
- to create a unified system of accounting; i.e. a system that would allow the
tax is calculated by combining in itself all the 'best side', as in the interests of the
taxpayer and the state;
- to establish rates that would have pushed the interests of taxpayers and the
state, the qualitative development of the system of discounts and benefits
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- to limit amendments and adjustments to the instructions and other regulations,
to ensure that they are not contrary to the Tax Code of the Republic of Kazakhstan,
but only explained it;
- the creation of high-quality information sectors explanations are periodically
introduced innovations in the law, with a view to bringing them to the public;
- further improvement of information and technical support of the tax
authorities, which would have facilitated the activities of tax inspectors in the
organization of accounting and control of taxpayers.
It is hoped that with the adoption of improved annual tax code tax system of
Kazakhstan come to a higher level and thus will create favorable conditions for the
development of our economy.
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В статті розглядаються сучасні тенденції податкових надходжень в бюджети розвинених країн.
Наведені основні статистичні дані за останні декілька років, що дає змогу провести аналіз цих надходжень
та виявити основні риси податкових систем цих країн.
Ключові слова: податки, податкові надходження, державний бюджет.
The article deals with current trends in tax revenues to the budgets of developed countries. The basic statistics
for the last few years, allowing an analysis of revenues and identify the main features of the tax systems of these
countries.
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На сьогодні роль податків як регулятора економіки зростає. Держава
шляхом встановлення ставок податків та їх видів стимулює чи обмежує
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розвиток окремих галузей або сфер економіки. Так, звільняючи від
оподаткування суми, що йдуть на технологічний розвиток виробництва, а саме
на інновацію та модернізацію, держава сприяє науково-технологічному
потенціалу. Таким чином, держава через регулювання 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.
Зміни в податковій політиці розвинених країн світу відбулися у 70-80-х
роках XX ст. Це відбулося під впливом двох економічних концепцій:
неокласичної Д.Кейнса та ринкової А. Лаффера. За концепцією Д. Кейнса,
державні органи повинні активніше втручатися в економічний розвиток країни.
Економічна концепція А. Лаффера, навпаки, спрямована на зменшення
податкового тиску, а поповнення бюджету відбувається за рахунок збільшення
платників податків та розширення податкової бази. Прагнення держави
збільшити податкові надходження в бюджет є нормою, але рівень податкових
ставок не повинен бути перевищувати розміру, при перевищуванні якого їх
подальше зростання не просто втрачає зміст, але й негативно впливає на стан
економіки [1].
На сучасному етапі економічного розвитку фінансова думка розглядає
податкові фінанси через призму формування і використання бюджетних
ресурсів, взаємозв’язків «податки – суспільні блага» і пошуку ефективних
механізмів цієї фіскальної трансформації. Податкові надходження до бюджетів
всіх рівнів, як елемент перерозподільних відносин, регулюють соціальноекономічні процеси. Призначення податкових фінансів – вилучати частину
фінансових ресурсів у певної категорії економічних агентів – платників
податків з метою її розподілу (у формі надання суспільних благ) серед всіх
громадян. Таким чином, функціонування податкових форм фінансування
державних потреб забезпечує існування держави як суспільного інституту, а
також, залежно від характеру акумулювання і використання податкових
надходжень, коригує розвиток соціально-економічних відносин.
У різних країнах податкові системи відрізняються і це природно: за типом
побудови, кількістю податків, ставками податкових платежів, методикою
їхнього розрахунку, видом стягнення тощо. Але всі вони базуються на
загальних принципах. Одним із основних є стабільність законодавчої бази.
Вона не може бути незмінною протягом десятиліть, але принципові положення
сплати податків не повинні змінюватись тривалий час.
В період після кризового відновлення економіки податки відіграють
значну роль в реалізації державної політики стабілізації державних фінансів.
Теорія та практика оподаткування свідчать, що при економічному зростанні
прямі податки набувають домінуючого фіскального впливу, а при
економічному спаді, навпаки, зростає роль непрямих податків, і це дає змогу
закріпити і стабілізувати базу оподаткування.
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Важливою проблемою податкової політики багатьох розвинутих країн є
те, що сучасна програма соціального захисту в них сформована ще у 50-70-ті
pp. XX ст., коли темпи економічного зростання були високими і забезпечували
потрібний обсяг видатків на цей захист. У 80-х pp. темпи зростання значно
знизилися. Це зумовило збільшення податкового тиску на виробництво і стало
однією з причин погіршення фінансового стану багатьох розвинутих держав.
Проблема узгодження між існуючими державними зобов’язаннями, видатки на
виконання яких зростають у міру старіння населення, і верхніми межами
оподаткування, мабуть, буде фундаментальною для більшості країн у
найближчі десятиріччя.
На початку 90-х pp. частина податкових надходжень у ВНП становила: у
США - 30, Японії - 31, Англії, Канаді - 37, Німеччині - 38, Італії - 40, Франції 44, Бельгії - 46,1, Нідерландах - 48 %.
Перехід до нових механізмів та стандартів адміністрування податків в
сфері формування дохідної частини державного бюджету потребує глибокого
вивчення. Сьогодні частина податкових надходжень у розвинених країнах не
зменшилась і становить наступні дані (табл.1).
Таблиця 1
Частка податкових надходжень до бюджету у країнах з розвинутою ринковою
економікою у 2013 році
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва країни
США
Німеччина
Великобританія
Франція
Італія
Японія
Канада
Нідерланди

Податкові надходження,
млрд. дол. США
2072
1275,8
861,2
1048,7
676,16
1146,6
547,5
367,7

Доходи бюджету
країни, млрд. дол.
США
2302
1500,1
997,1
1196,5
845,2
1638
608,300
408,500

% податкових в
загальних доходах
90 %
85 %
86 %
87 %
80 %
70 %
90 %
90 %

Так, найменші масштаби перерозподілу державою ВНП характерні для
американського варіанта ліберальної ринкової економіки та японської моделі. У
США це зумовлено використанням податкової політики як засобу державного
регулювання економічних процесів, перш за все як засобу створення умов,
сприятливих для діяльності промислових компаній, що потребує низького рівня
податкового тягаря в країні. В Японії невелика частка податків у ВНП є
наслідком того, що податкова політика як метод державного регулювання
відіграє другорядну роль. Провідна роль належить іншим методам –
державному програмуванню, прямій державній підтримці певних галузей і
підприємств (цільові субсидії і т. ін.).
Очевидним є зв’язок між співвідношенням прямих та непрямих податків і
рівнем податкової культури. Адже саме податкова культура, що впливає на
ефективність збирання податків, масштаби ухилення від сплати, разом з
іншими чинниками створює сприятливі умови для підвищення ролі прямих
податків. Зміна співвідношення між прямими і непрямими податками на
користь перших стала також наслідком зростання орієнтованості західних
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суспільств на соціальний компроміс, що зумовило підпорядкування податкових
систем принципу соціальної справедливості.
Що ж до використання непрямих податків у сучасних розвинутих
країнах, то вони зумовлені іншими причинами, зокрема, традиціями
використання цих податків. Наприклад, у Німеччині, Франції непрямі податки
традиційно відіграють значну роль.
Однією з важливих причин розвитку непрямих податків в країнах ЄС
стала, поряд з історичними традиціями, наполегливо впроваджувана політика
уніфікації податкових систем країн співтовариства. Політика уніфікації була
проголошена з самого початку інтеграційних процесів у Західній Європі. В наш
час результатом цієї політики стало наближення методів вилучення непрямих
податків, тоді як у сфері прямого оподаткування окремим країнам надається
більша самостійність [2].
Однією з важливих причин розвитку непрямих податків в країнах ЄС
стала, поряд з історичними традиціями, наполегливо впроваджувана політика
уніфікації податкових систем країн співтовариства. Політика уніфікації була
проголошена з самого початку інтеграційних процесів у Західній Європі. В наш
час результатом цієї політики стало наближення методів вилучення непрямих
податків, тоді як у сфері прямого оподаткування окремим країнам надається
більша самостійність. Значні масштаби непрямого оподаткування у Франції,
Англії, Італії, Німеччині окрім вищезазначеної причини, зумовлені також
особливостями соціально-економічної політики урядів цих країн, спрямованої,
з одного боку на стимулювання за допомогою податків від господарської
діяльності, що потребує застосування широкого спектра податкових пільг для
корпорацій (тоді як, наприклад, у США податкова реформа 1986 р. скасувала
більшість пільг), які зменшують надходження від податку на прибутки до
бюджету (в Німеччині частка цього податку – 4,7%, у Франції – 5,4%).
Податкова система Франції представляє собою достатньо своєрідну
сукупність податків та зборів. Вона формувалась десятиліттями, а сьогодні вона
стабільна у відношенні переліку податків та зборів, а також правил їх
застосування. Ставки ж податків щорічно переглядаються з врахуванням
економічної ситуації і напрямків економіко-соціальної політики держави.
Найважчим для французької економіки став 2008 рік. Країні не вдалось
уникнути «офіційного» вступу в період економічної рецесії. В умовах
нестабільної зовнішньоекономічної обстановки економіка Франції відчула в
2008 році численні екзогенні шоки, пов’язані з різким подорожчанням євро,
зростанням цін на сировинні ресурси та загальне уповільнення світової
економіки. Чисті податкові надходження скоротились на 2 млрд. євро (за
рахунок відмови від податку на спадщину та скорочення відшкодування ПДВ),
зменшення фонду заробітної плати призвело до зниження соціальних
відрахувань в бюджет [3, c.135].
Для більш детального аналізу дохідної частини бюджетів, наведемо
статистичні дані про стан деяких основних економічних показників розвинених
країн в період з 2008 по 2013 рр. (табл. 2) [4].
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Таблиця 2
Основні економічні показники Франції, Німеччини та Великобританії
в період з 2008 по 2013 рр.*
Показник/рік
ВВП, млрд. дол.
Доходи державного бюджету, в тому
числі:
Податкові надходження, млрд. дол.
Неподаткові надходження, млрд. дол.
Видатки державного бюджету, млрд.
дол.
Дефіцит бюджету, % від ВВП
ВВП, млрд. дол.
Доходи державного бюджету, в тому
числі:
Податкові надходження, млрд. дол.
Неподаткові надходження, млрд. дол.
Видатки державного бюджету, млрд.
дол.
Дефіцит бюджету, % від ВВП
ВВП, млрд. дол.
Доходи державного бюджету, в тому
числі:
Податкові надходження, млрд. дол.
Неподаткові надходження, млрд. дол.
Видатки державного бюджету, млрд.
дол.
Дефіцит бюджету, % від ВВП

2008
2009
Франція
2052,7
2128,6

2010

2011

2012

2013

2116,0

2165,2

2245,7

2309,9

1024,3

1062,2

1041,1

1071,8

1136,3

1196,5

897,0
127,3

925,9
136,2

899,3
141,8

928,9
142,9

992,6
152,7

1048,7
147,8

1079,7

1134,5

1201,9

1225,5

1255,3

1307,4

-2,8
-3,3
Німеччина
2923,7
3047,5

-7,6

-7,1

-5,3

-4,8

2918,8

3078,3

3249,8

3348,5

1277,7

1340,9

1319,3

1345,2

1439,6

1500,1

1055,5
222,2

1112,3
228,6

1088,7
230,6

1111,3
234,0

1205,7
234,0

1275,8
224,3

1271,8

1344,0

1409,8

1474,5

1468,9

1496,8

-2,8
-3,3
Великобританія
2181,7
2215,0

-7,6

-7,1

-5,3

-4,8

2118,9

2193,5

2284,1

2385,5

883,6

932,5

836,9

873,0

920,5

997,1

781,0
102,5

793,0
139,5

724,6
112,3

765,5
107,5

810,8
109,6

861,2
136,0

944,7

1043,3

1076,4

1094,5

1096,4

1142,7

-2,8

-5,0

-11,3

-10,1

-7,7

-6,1

Порівняльний аналіз показав, що основні тенденції, які склались в
бюджетно-податковій сфері різних країн, відповідали економічним процесам,
що відбувалися в умовах необхідності подолання негативних наслідків світової
фінансово-економічної кризи. Така ситуація призвела до реалізації комплексу
заходів, направлених на забезпечення відповідного рівня податкових
надходжень в державний бюджет, які в умовах нестабільності трохи
зменшились. Це обумовлено зниженням результативності виробничогосподарської діяльності основних платників податків.
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СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ
В статті розглянуто сутність та види державного боргу, основні причини його виникнення та
проблеми формування. Проаналізовано стан та тенденції державного боргу України за 2007-2013 рр.
Визначено фактори впливу та причини збільшення боргового навантаження на вітчизняну економіку.
Ключові слова: державний борг, внутрішній державний борг, зовнішній державний борг, фактори
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The article examines the nature and types of government debt, the main reasons for its occurrence and
formation problems. The state of and trends in government debt of Ukraine for the years 2007-2013. The factors of
influence and reasons for increasing the debt burden on the domestic economy.
Keywords: government debt, domestic government debt, foreign government debt, impacts.

У Бюджетному кодексі України державний борг визначають як загальну
суму боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених
кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного
запозичення [1].
Державний борг утворюється внаслідок використання запозичень для
фінансування реалізації соціально-економічних функцій держави, але, в той же
час, його не контрольованість призводить до деформації економіки, грошовокредитної системи, фінансового ринку. Зростання боргових зобов’язань
негативно
впливає
на
економічну
та
фінансову
незалежність,
платоспроможність і кредитоспроможність держави, оскільки зумовлює
збільшення виплат з державного бюджету на його обслуговування й погашення.
Трансформаційні перетворення в незалежній Україні розпочались на тлі
глибоких макроекономічних диспропорцій. Внутрішня й зовнішня
макроекономічна та інституціональна розбалансованість спричинили хронічний
дефіцит бюджету і платіжного балансу та, як наслідок, швидкий ріст
державного боргу. Формування боргу відбувалося хаотично, значною мірою під
впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що
зумовило його відповідний обсяг і структуру [2, с. 267].
Особливої актуальності питання державної заборгованості набувають в
умовах кризових явищ у вітчизняній економіці України та світової фінансовоекономічній нестабільності.
Розглядаючи динаміку державного боргу за останні сім років (табл. 1),
спостерігаємо значне зростання його загального обсягу у 2008 році у порівнянні
з 2007 роком (на 113,4%) з подальшим скороченням темпів приросту з 67,8 % у
2009 до 9,0 % у 2012 році. Проте у 2013 році приріст державного боргу відбувся
на 4,4 в. п.
Стрімке зростання загальної суми державного боргу у 2008 році
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пояснюється девальвацією гривні та значним збільшенням державних
запозичень, як внутрішніх, так і зовнішніх, з метою покриття дефіциту
бюджету, фінансового забезпечення зростаючих витрат на обслуговування
державного боргу та пом’якшення наслідків фінансової кризи. Зокрема, варто
відзначити збільшення у 3,4 рази гарантованого державою боргу, що пов’язано
з намаганнями держави таким чином активізувати виробництво у країні, що
почало скорочуватись в кризових умовах. Але стосовно цього варто зауважити,
що гарантовані кредити, як підтверджує досвід багатьох країн, мають найнижчі
показники щодо ефективності використання. Тому за прийнятного ринкового
середовища їх використання зовсім не обов’язкове і навіть небажане.
Таблиця 1
Стан державного боргу України у 2007-2013 роках [3-5]
Роки

Державний
борг,
млн. грн.

Приріст,
%

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

71294,28
130689,65
226996,31
323475,42
357273,44
399235,25
480243,5

+83,3
+73,7
+42,5
+10,4
+11,7
+ 20,3

Гарантований
Борг на
Борг/
Приріст, Всього, Приріст,
державою
душу
ВВП, населення,
борг
%
млн. грн.
%
%
грн.
млн. грн.
17450,46
88744,74
12,3
1908,10
58720,74
+236,5 189410,39 +113,4
20,0
4094,63
90907,82
+54,8
317904,12
+67,8
34,8
6889,44
108827,85
+19,7
432303,27
+36,0
39,5
9405,48
115848,19
+6,5
473121,62
+9,4
36,0 10335,0
116307,11
+0,4
515542,36
+ 9,0
36,6 11207,4
104189,1
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Протягом 2009 року подальше залучення нових позик і девальвація
національної валюти надалі зумовлювали значний приріст боргу (67,8%), а вже
у 2010-2011 рр. зі стабілізацією курсу гривні і зменшенням нових запозичень
приріст склав 36,0% і 9,4% відповідно.
Зростання державного боргу у 2013 році було зумовлено необхідністю
забезпечення фінансування дефіциту державного бюджету, рефінансування
державного боргу, підтримки державних підприємств та банків шляхом
збільшення статутних капіталів.
У 2013 році частина державного боргу була утворена через випуск ОВДП
для проведення капіталізацій НАК «Нафтогаз України» (8,0 млрд. грн.), ПАТ
«Державний ощадний банк України» (1,4 млрд. грн.), ПАТ «Українське
Дунайське пароплавство» (0,3 млрд. грн.) та утворення ПАТ «Аграрний фонд»
(5,0 млрд. гривень) [5, с. 40].
За останні сім років загальна сума державного боргу на душу населення
(табл. 1) зросла більш, ніж у шість разів з 1908,10 до 11688,5 грн.
Розглянута динаміка державного та гарантованого державою боргу в
поєднанні з повільним, а в 2009 році навіть від’ємним, ростом ВВП зумовила
зростання показника співвідношення державного боргу до ВВП з 12,3 % у 2007
до 39,5 % у 2010 р., що свідчить про збільшення боргового навантаження на
вітчизняну економіку. Лише у 2011 році даний показник вдалося знизити до
36,0% за рахунок поступового приросту ВВП, зменшення запозичень і
погашення частини боргів. Проте у подальшому знов спостерігається зростання
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цього показника до 40,2 % у 2013 році.
Слід звернути увагу на те, що бюджетним кодексом зафіксована гранична
величина державного боргу у розмірі 60% ВВП [1], як і у країнах
Європейського Союзу відповідно до Маастрихтського договору.
Але при цьому не береться до уваги той факт, що вказана величина боргу
є прийнятною для держав із розвиненими внутрішніми фінансовими ринками та
високими кредитними рейтингами на міжнародних ринках. В Україні ж
орієнтація на граничний рівень державного боргу, відображений у бюджетному
кодексі, не сприяє відповідальному управлінню державним боргом і несе ризик
фінансової дестабілізації. Для гарантування стабільної ситуації у валютнофінансовій сфері та забезпечення платоспроможності держави у
середньостроковій перспективі доцільно було б знизити ліміт державного боргу
до рівня 35% від ВВП.
Орієнтація боргової політики уряду на вказане обмеження позитивно
впливатиме на рівень відсоткових ставок в економіці, динаміку приватного
інвестування, створюватиме надійні підвалини для зниження темпів інфляції та
перешкоджатиме виникненню ускладнень у галузі платіжного балансу [2,
с.269].
Разом з тим, варто відзначити, що відношення обсягу державних боргів
до загального валового внутрішнього продукту країн Євросоюзу перевищило
допустимий рівень ще у 2008 році, склавши 61,8%. За підсумками 2012 року
показник державного боргу 27 держав Євросоюзу склав 85,9 % від ВВП та
продовжує зростати, тобто світова криза змусила країни активно залучати
позикові ресурси [6].
Якщо аналізувати структуру державного та гарантованого державою
боргу України, то слід відзначити переважання в їх складі зовнішнього боргу,
що несе в собі значні валютні ризики. Так, станом на 01.01.2014 р. державний
та гарантований державою зовнішній борг становив
300,3 млрд. грн.;
державний та гарантований державою внутрішній борг – 284,1 млрд. грн., що
складає 51,3 та 48,7% відповідно. Причому у структурі державного боргу
найбільша частка припадала на державний внутрішній борг – 53,5 %, а у
структурі гарантованого державою боргу на гарантований зовнішній борг 13,2 % [5, с. 40]. Слід відмітити, що, починаючи з 2011 року співвідношення
між зовнішнім та внутрішнім державним боргом стає більш наближеним, що є
позитивною тенденцією. Наростання зовнішнього боргу небезпечніше для
економіки, ніж зростання її внутрішнього боргу, тому що зовнішній борг тягне
у собі реальні негативні економічні наслідки, оскільки з виплатою відсотків і
основної суми боргу пов’язаний відплив іноземної валюти, що призводить до
зменшення валютних резервів та скорочення імпорту. Внутрішні запозичення
не створюють тягаря в майбутніх періодах, не «вимивають» ресурси з
економіки країни, тому вважаються найменш витратним методом фінансування
дефіциту бюджету.
Дослідження стану державного боргу в Україні засвідчили стрімке
зростання його обсягів, що негативно впливає на стан соціально-економічних
процесів та економічну безпеку держави. На величину і структуру державного
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боргу в Україні впливають такі фактори, як: фіскальна політика; обсяг боргу,
що сформувався в попередній період; частота зміни політичного правління;
нецільове використання залучених ресурсів; коливання відсоткової ставки
зовнішнього боргу; незбалансованість (дефіцит) бюджету тощо.
Залучення державою позик зумовлено нестачею власних фінансових
ресурсів, необхідних для покриття дефіциту державного бюджету,
фінансування проектів, підтримки національної валюти тощо. У зв’язку з
надмірно розширеними функціями держави через недосконалість ринкового
механізму, обмеженими джерелами покриття, підвищеними потребами
фінансування державних програм, порівняно високою вартістю позичкових
ресурсів для України наростаюча боргова залежність стала серйозною
проблемою економічного та політичного характеру.
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УМОВАХ
Розглянуто особливості оподаткування неприбуткових установ згідно Податкового кодексу. Наведено
алгоритм формування доходів і видатків неприбуткових установ для складання податкового звіту про
використання коштів такими організаціями. Обґрунтовано необхідність створення системи управління
податковими платежами щодо ефективного використання неприбутковими організаціями отриманих
цільових та бюджетних коштів.
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The features of taxation of unprofitable establishments are considered in obedience to the Internal revenue
code. The algorithm of forming of profits and charges of unprofitable establishments is resulted for drafting of tax
report on the use of money by such organizations. Grounded necessity of creation of control system by tax payments in
relation to the effective use by unprofitable organizations of the got having a special purpose and budgetary money.
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Облік операцій, пов’язаних з погашенням зобов’язань перед бюджетом з
податків і платежів, завжди вважався досить містким і проблемним. Особливо
гостро питання обліку розрахунків з бюджетом постають сьогодні, коли часто
відбуваються зміни в нормативній базі. А під час розрахунку податків
необхідно ретельно дотримуватися законів, інструкцій та інших нормативних
документів, які регламентують порядок нарахування податків і терміни сплати
їх до бюджету. Вищі навчальні заклади (ВНЗ) можна віднести до специфічних
платників податків. Це полягає в тому, що сплата окремих видів податків, в
основному пов’язана з податковими пільгами, встановленими для закладів
освіти. Всі вище перераховані чинники, а також практична відсутність у
вітчизняній літературі досліджень з питань оподаткування вищих навчальних
закладів, посилює актуальність даного дослідження.
Проблемам організації діяльності, оподаткування, обліку і звітності
неприбуткових установ і організацій присвячені праці таких науковців і
практиків, як Ф.Бутинець, О. Гриценко, Р. Джога, В. Кузьминський, С.
Кондратюк, С. Левицька, В. Савчук, І. Стефаник, С. Юрій та ін. Однак слід
зазначити, що в Україні відчувається значний дефіцит спеціальних досліджень,
які стосуються особливостей оподаткування неприбуткових установ, зокрема
вищих навчальних закладів та формуванням їх доходів і видатків для
узагальнення показників основних форм фінансової та податкової звітності
неприбуткових організацій.
Особливості оподаткування неприбуткових організацій та установ
визначено ст. 157 Податкового кодексу [1], яка застосовується до
неприбуткових установ і організацій, зареєстрованих згідно з вимогами
законодавства та внесених органами державної податкової служби в
установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ. Від
оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у
підпункті «а» пункту 157.1 Податкового кодексу, отримані у вигляді:
коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної
фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
пасивних доходів;
коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як
компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходів
державних навчальних закладів, отриманих від виготовлення та реалізації
товарів, виконання робіт, надання послуг, у тому числі від надання платних
послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю;
дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів,
державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі
гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які
надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам
згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.
Кабінетом Міністрів України встановлюються переліки платних послуг, які
можуть додатково надаватися неприбутковими організаціями, що створені
органами державної влади України чи органами місцевого самоврядування і
утримуються за рахунок бюджетів. Кошти, які надходять від надання таких
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послуг, використовуються в установленому порядку згідно з кошторисом доходів
і видатків та не оподатковуються податком на прибуток. Доходи, одержані
бюджетними установами з інших джерел, отримання яких дозволено чинним
законодавством України, оподатковуються податком на прибуток на загальних
підставах.
Так у Переліку платних послуг [2], які можуть надаватися державними
навчальними закладами, наведено різноманітні послуги: від послуг у сфері
освітньої діяльності, міжнародного співробітництва, фізичної культури та
спорту, які безпосередньо пов’язані з виконанням навчальними закладами своїх
основних функцій – здійснення освітньої діяльності, що включає навчальну,
виховну, наукову, культурну, методичну діяльність, до послуг, а також послуги
з паркування автомобілів; надання в оренду будівель, споруд, обладнання та
іншого майна; послуги хімчистки; перевезення меблів; надання гуртожитків для
тимчасового проживання.
Особливості в оподаткуванні діяльності державних ВНЗ зумовлені наданням
їм пільгового режиму стосовно сплати окремих податків та зборів, що визначено
їх статусом бюджетної установи, а також застосування пільгового режиму
оподаткування освітніх послуг. Суб'єкт господарювання, що не сплачує податки
та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та
складає звіт про суми податкових пільг. Розрахунок сум податків, не
сплачених через застосування пільг здійснюється вищими навчальними
закладами в загальному порядку передбаченому чинним законодавством для
кожного виду податку, у т.ч. :

розрахунок сум пільг щодо ПДВ здійснюється відповідно до
алгоритмів, розроблених для різних режимів оподаткування, які наведені у
Правилах розрахунку пільг щодо ПДВ;

розрахунок сум пільг щодо податку на прибуток. Суми податку на
прибуток, не сплачені до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг,
розраховуються залежно від особливостей їх використання, з урахуванням
інформації Довідника податкових пільг, що є втратами доходів бюджету.

розрахунок сум пільг щодо податку на землю.
Слід зазначити, що для більш ефективного впливу пільгового
оподаткування на формування доходів ВНЗ необхідно здійснити такі заходи:
1) з урахуванням аналізу впливу на доходи бюджету та податкове
навантаження бюджетних установ, переглянути існуючі види пільг за всіма
видами податків та зборів;
2) вирішити питання про пільги з ПДВ щодо науково-дослідних робіт, які
виконуються у вищих навчальних закладах.
Тому доцільно перелік платних послуг доповнити наступними
пропозиціями:
У сфері наукової та науково-технічної діяльності:
а) надання послуг науковими та навчально-науково-виробничими
підрозділами вищих навчальних закладів;
Інші послуги:
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а) надання послуг з експертизи технічного стану будівель, споруд,
устаткування та обладнання, енергетичних обстежень підприємств, установ та
організацій;
б) надання послуг з проведення навчально-методичних, науковометодичних, методичних, науково-технічних, наукових семінарів, конференцій,
симпозіумів, виставок, конкурсів та презентацій (в т.ч. міжнародних).
Таким чином, створення та підтримка матеріальної бази, а також
забезпечення навчального процесу здійснюються на даний час за рахунок
децентралізованих засобів (в основному через плату за навчання). Тому
необхідно отримати ліцензії на здійснення всіх видів освітньої та науковотехнічної діяльності, які можуть виконувати ВНЗ, з метою розширення сфери
використання його науково-педагогічного потенціалу і збільшення доходів
навчального закладу.
Для підвищення ступеня об’єктивності та достовірності відображення
результатів діяльності запропоновано алгоритм формування доходів і видатків
ВНЗ для заповнення податкового звіту про використання коштів такими
організаціями (рис.1).
При проведенні податкового контролю неприбуткових установ головним
є своєчасне та повне виконання зобов’язань платника податків в умовах
використання податкових пільг, що забезпечує дотримання фінансової та
кошторисної дисципліни, недопущення нецільового використання бюджетних
коштів. Управління оподаткуванням у ВНЗ слід розглядати в сукупності
наступних складових: податкового планування, організації системи
бухгалтерського та податкового обліку, податкового контролю та постійного
моніторингу змін у законодавстві.
Враховуючи вищенаведене, пропонуємо заходи щодо вдосконалення
контролю розрахунків з бюджетом з податків і платежів:
 контроль за правильністю ведення бухгалтерського обліку шляхом
забезпечення своєчасного і повного відображення у ньому фінансових та
розрахункових операцій, законність їх здійснення;
 контроль з питань правильного застосування податкового
законодавства шляхом оперативного (своєчасного) та постійного аналізу змін
нормативно-правових актів, в т.ч із застосуванням новітніх інформаційних
комп’ютерних баз даних чинного законодавства та Інтернету. Впровадження в
експлуатацію комплексу програмного забезпечення «Система електронного
документообігу»;
 щомісячний контроль за станом дебіторської і кредиторської
заборгованостей по податкам і платежам до бюджету у частині їх обсягів,
термінів та причин виникнення;
 щомісячний контроль за повнотою і своєчасністю сплати податків,
зборів, обов’язкових платежів до бюджету;
 систематичний аналіз економічної ефективності діяльності тих чи
інших підрозділів з надання платних послуг;
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Значение налогового потенциала представляет особый научный и
прикладной интерес среди множества вопросов налоговой политики. В
настоящее время не существует четкого определения его содержания и единой
универсальной методики расчета, и чаще всего налоговый потенциал
рассматривается как совокупность налогов и сборов в расчете на один субъект
хозяйствования.
Его определение отражает экономические процессы, на которые
направлены те или иные разработки, но не объясняет в широком смысле его
суть. Различное содержание категории «налоговый потенциал» обусловлено
разными целями и задачами исследования. Наиболее часто его рассматривают в
узком смысле слова как максимально возможные налоговые платежи,
исчисленные в условиях действующего законодательства. В более широком
смысле – как потенциальные возможности экономики генерировать налоги с
учетом территориальных возможностей.
И.В. Вачугов дает определение максимального, фактического и
оптимального налогового потенциала. Максимальный (абсолютный) налоговый
потенциал – это максимально возможный объем налоговых поступлений при

максимальной (предельной) налоговой ставке. Фактический налоговый
потенциал – это возможный объем налоговых поступлений за определенный
период при заданных условиях (качественных характеристик): экономики,
налогового законодательства, налоговых органов, судебной системы и
налоговой культуры. Оптимальный налоговый потенциал – это потенциал с
учетом эффективных налоговых усилий, предусматривающих оптимальное
соотношение темпов экономического роста и выполнения социальных
программ [1, с. 15].
С точки зрения теории, суждения автора вполне корректные. Однако в
практике зачастую теоретические выводы не соответствуют предполагаемым
результатам. Кроме того, практически невозможно установить прямую связь
между экономическими, налоговыми решениями и изменением налоговой
нагрузки. Ее колебания происходят под влиянием многих других факторов:
характера теневого сектора, культуры налогоплательщиков, контрольной
деятельности, региональной политики и так далее, эффект от которых почти
невозможно просчитать.
Из приведенных формулировок выделим общие аспекты определения
налогового потенциала:
1.
Налоговый потенциал рассматривается за определенный период
времени, чаще всего, так как он сходится с финансовым в большинстве стран, –
календарный год.
2.
Это максимально возможная сумма налоговых поступлений,
исчисленная в соответствии с действующим законодательством;
3.
Единицей, по отношению к которой определяется налоговый
потенциал, выступает физическое лицо, предприятие или территория.
Полагаем правомерным представить в наиболее общей форме нашу
трактовку сущности налогового потенциала: «Налоговый потенциал – это
максимально возможные налоговые ресурсы общества для удовлетворения
социальных потребностей населения, сформированных при минимально
допустимых изъятиях части доходов у хозяйствующих субъектов и физических
лиц». В конкретных исследованиях представленная формулировка может быть
конкретизирована с учетом многих сторон социально-экономических
отношений [3, с.139].
Диалектическое единство указанных противоположных тенденций
(минимальность изъятий и полнота формирования бюджета) отражает
сложность оптимизации налоговых отношений. Работники всех секторов
экономики заинтересованы в улучшении материальных условий жизни,
нуждаются в страховании на период временной нетрудоспособности или
завершения трудовой деятельности, в каждой стране должна быть развита
система социальной помощи и поддержки. Сформировать ресурсы для
осуществления этих функций государство не может иначе как путем изъятия
части доходов юридических и физических лиц через налоги без подрыва их
интереса в хозяйственной деятельности. Экономические интересы
предпринимателей и населения направлены на минимизацию налоговой
нагрузки на их доходы, бизнес. Универсальной формулы согласования этих
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противоречий не разработано, и проблема оптимизации налогового потенциала
остается дискуссионной, что влечет неоправданные экономические и
социальные издержки в экономике налоговой политики.
Мировой финансовый кризис стал причиной резкого снижения доходов
бюджетной системы, прежде всего налоговых поступлений, ухудшению
финансового положения большинства граждан и организаций. В условиях
сокращения возможностей развития бизнеса налогоплательщики нередко
предпринимают рискованные шаги (в частности уклонение от постановки на
учет в налоговых органах и от уплаты налогов). Задача налоговых органов предупредить желание налогоплательщиков перейти из легального сектора
экономики в теневой с целью снижения налоговых отчислений, поскольку
уклонение от уплаты налогов, есть лишение государства необходимых
финансовых ресурсов для решения экономических и социальных проблем [2, с.
118].
Основные резервы роста доходов лежат в сокращении задолженности,
совершенствовании налогового администрирования, усилении борьбы с
налоговыми правонарушениями и увеличении санкций за их совершение. Для
субъектов хозяйствования главные финансовые возможности проявляются в
выборе и функционировании налоговых льгот и освобождений.
Одним из важных направлений функционирования хозяйственных
субъектов в сфере финансовых отношений является формирование достаточной
базы для возможности полноценного развития. Рыночные условия определяют
обретение большей самостоятельности, в частности по созданию условий для
собственного развития и формирования человеческого капитала, что требует
осуществления дополнительных расходов. В этом контексте, роль государства в
рыночной экономике, в первую очередь, связана с:
 определением относительных пропорций между полезными и
активными финансовыми ресурсами;
 определением возможностей населения для формирования
налогового потенциала;
 влиянием на необходимость осуществления дополнительных
затрат.
Взаимосвязь субъектов финансовых отношений обусловливает важность
и целесообразность определения и прогнозирования потенциальных
возможностей населения по формированию налогового потенциала:

на уровне отдельного домохозяйства с целью определения
возможностей, необходимости и целесообразности формирования портфеля
финансовых ресурсов из тех или иных финансовых инструментов;

на уровне хозяйствующих субъектов с целью определения
потенциальных возможностей по привлечению дополнительных источников
финансирования деятельности в частности относительно возможности и
целесообразности привлечения индивидуальных инвесторов к финансированию
деятельности, а также с целью определение возможностей к расширению рынка
потенциальных покупателей продукции;
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на уровне государственного регулирования с целью определения
уровня благосостояния населения и выявление наиболее эффективных векторов
развития соответствующих направлений государственной политики.
Реформирование системы налогообложения субъектов хозяйствования,
льготирование малого бизнеса позволит обеспечить повышение экономикостимулирующего, бюджетного и инвестиционного эффекта, ожидаемого от
этого сектора экономики, будет способствовать реализации приоритетных
направлений социально-экономического развития страны. Критериями
формирования эффективной налоговой системы малого бизнеса могут быть
следующие:

гарантия контроля;

низкие затраты на налоговое производство и контрольные
мероприятия за субъектами малого предпринимательства;

положительный
(в
динамике)
социальный,
финансовый,
инвестиционный, инновационный и бюджетный эффект от предоставления
налоговых преференций;

обеспечение достаточного уровня налоговых доходов от
деятельности субъектов малого предпринимательства бюджетам разных
уровней;

соответствие системы видов предпринимательской деятельности,
попадающих под льготные режимы налогообложения, перечню приоритетных
видов деятельности, определяемых законодательством.
Можно выделить следующие критерии формирования справедливой
налоговой системы малого бизнеса, которые помогут повысить его финансовые
возможности:

обеспечение справедливых пропорций уровней налоговой нагрузки
между крупным, средним и малым бизнесом;

обеспечение справедливых пропорций уровней налоговой нагрузки
в разрезе групп и подгрупп видов предпринимательской деятельности
посредством их более тесной привязки к объективным экономическим
показателям;

обоснование более справедливого уровня налоговой нагрузки для
субъектов хозяйствования посредством экономического обоснования размера
потенциально
возможного
дохода
по
группам
и
подгруппам
предпринимательской деятельности с учетом территориальных особенностей
ведения предпринимательской деятельности;

расширение
финансовых
возможностей
региональных
и
муниципальных уровней власти по предоставлению инвестиционного
налогового кредита и иных форм стимулирования инновационноинвестиционной активности малого бизнеса за счет обеспечения
гарантированных компенсаций при выпадении налоговых доходов.
Таким образом, необходима разработка и постоянное усовершенствие
модели эффективной системы налогообложения малого бизнеса и субъектов
хозяйствования в общем, устраняющая элементы несправедливости в уровне
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налоговой нагрузки различных видов предпринимательской деятельности,
повышающая эффективность налогового администрирования субъектов малого
предпринимательства и направленная на его поддержку.
Литература:
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2.
3.

Вачугов И.В. Налоги и налоговый потенциал региона: [монография] / И. В. Вачугов. – Нижний
Новгород: Издатель Гладкова, 2003. – 72 с.
Дедусенко М. Л. Выявление резервов увеличения налоговых поступлений в бюджеты различных
уровней / М. Л. Дедусенко, Д. А. Кузьмина // Молодой ученый. — 2012. — №10. — с. 117-120.
Осипов С.Л., Осипова Е.С. Вариативные модели измерения налогового потенциала. Ученые записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. — Комсомольск-на-Амуре,
2010. – №4. — с.135-143.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Розглянуто систему індикаторів економічної безпеки підприємства шляхом систематизації відомих
фінансових та техніко-економічних показників щодо їх здатності визначати поточну, тактичну та
стратегічну безпеку підприємства.
Ключові слова: конкуренція, економічна безпека, антикризове управління, індикатори, шкала оцінок.
Considered the system of indicators of economic security of the enterprise by systematizing known financial
and technical-economic indicators relative to their ability to determine the current, tactical and strategic security of the
enterprise.
Key words: competition, economic security, crisis management, indicators, scale assessments.

В умовах інтеграції економіки України в світовий економічний простір та
значної фінансової нестабільності ефективне управління підприємством
передбачає забезпечення достатнього рівня його економічної безпеки.
Досягнення і підтримка рівня економічної безпеки в заданих межах дозволяє
підприємству не тільки зберегти свою частку ринку або досягти зростання
вартості підприємства, але й отримати перевагу над конкурентами, підвищити
конкурентоспроможність продукції.
Окремим важливим питанням постає діагностика економічної безпеки
підприємства, яка визначає необхідність та характер подальших антикризових
заходів.
Аналіз економічної літератури, зокрема праць таких вчених-економістів
як О.І. Амоша, Є.М. Андрущак, Г.В. Баранець, Л. Бартон, М.А. Бендіков,
І.А. Бланк, В.М. Геєць, Г. Даулінг, С.Б. Довбня, В.Я. Захаров, С.М. Ілляшенко,
К.Ф. Ковальчук, І.О. Макаренкол, В.П. Савчук, А.М. Турило та інших довів, що
більшість наукових джерел присвячена аналізу загальних методик оцінки
економічної безпеки підприємства. Разом з тим дискусійними залишаються
питання щодо визначення сутності економічної безпеки підприємства,
виділення та оцінки окремих її складових, а також формування відповідної
системи індикаторів.
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В методичному плані недостатньо розглянуті питання об’єктивного
визначення значущості як окремих індикаторів, так і складових економічної
безпеки підприємства при оцінці інтегрального її рівня, інформаційнометодичного забезпечення діагностики економічної безпеки з урахуванням
галузевої приналежності підприємства, ідентифікації стану підприємства в
залежності від значень окремих складових його економічної безпеки.
Крім того в більшості розглянутих методичних підходів щодо
діагностики економічної безпеки оцінюється поточний її рівень, але
залишаються поза увагою перспективи подальшого розвитку підприємства,
його життєздатність у довгостроковій перспективі. Наявність вище зазначених
проблем обумовлює необхідність вдосконалення теоретичної та методичної
бази діагностики економічної безпеки підприємства, а також обґрунтування
напрямів щодо підвищення її рівня.
Проведене дослідження існуючих методик діагностики економічної
безпеки дозволяє виділити три основних їх класи:
1. Методики прогнозування банкрутства (методи, засновані на
багатофакторних дискримінантних моделях; методики, засновані на визначенні
середніх (середньозважених) величин; методики експертної бальної оцінки і
таке інше).
2. Методи комплексної оцінки загроз (інтегральна оцінка ризику; оцінка
ефективності захисних заходів і таке інше).
3. Методи комплексної оцінки економічного потенціалу (багатовекторна
ресурсно-функціональна модель економічної безпеки; оцінка конкурентного
статусу фірми; комплексна оцінка додержання інтересів компанії; SWOTаналіз).
Аналіз як окремих методик, так і їх груп дозволив виявити певні
недоліки, які суттєво обмежують можливість їх використання. Зокрема
методичні підходи, засновані на прогнозуванні банкрутства, враховують
переважно фінансові ризики та дозволяють виявити кризу, як правило, на
останній її стадії.
Методи комплексної оцінки загроз спрямовані, головним чином, на
дослідження загроз і ризиків, не враховуючи при цьому виробничого
потенціалу,
ресурсної
забезпеченості
та
конкурентоспроможності
підприємства, отже унеможливлюють ідентифікацію стратегічної кризи.
Необхідно відзначити, що найдоцільнішим є використання класу методик, що
базуються на визначенні економічного потенціалу підприємства, та разом із
загрозами і ризиками дозволяють оцінити сильні сторони й можливості
підприємства.
Однак недоліки окремих методик цього класу, а саме недосконалість
механізму оцінки окремих складових економічної безпеки підприємства,
визначення їх значущості при оцінці загального рівня безпеки та інші свідчать
про недосконалість відповідної методичної бази та необхідність формування
комплексної системи діагностики економічної безпеки підприємства,
адекватної сучасним умовам господарювання.
Таким чином економічну безпеку підприємства слід розглядати відносно
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певного часового інтервалу та розрізняти такі поняття як поточна безпека,
тактична безпека та стратегічна безпека.
Сутність поточної безпеки полягає у відсутності загроз, здатних
призвести до припинення життєдіяльності підприємства у даний момент часу.
Рівень поточної безпеки визначається як інтегральна оцінка його
платоспроможності та полягає у відсутності симптомів кризи ліквідності.
Тактична безпека підприємства характеризує його здатність до
відтворення, що досягається при певному рівні ефективності використання
ресурсів підприємства.
Сутність стратегічної безпеки полягає у здатності підприємства до
подальшого розвитку та успішного функціонування. Вона визначається рівнем
економічного потенціалу підприємства, ступенем відповідності результатів
роботи
підприємства
основним
макроекономічним
тенденціям
та
характеризується відсутністю симптомів стратегічної кризи.
Відповідно до тримірного підходу, загальний рівень економічної безпеки
підприємства було б доцільно визначати у якості інтегральної оцінки
поточного, тактичного та стратегічного рівнів.
Розробка ефективної теоретичної і методичної бази діагностики
економічної безпеки, як відзначає Гічова Н.Ю. [1, с. 1719], полягає у
вдосконаленні системи індикаторів економічної безпеки підприємства (табл. 1),
яка є результатом систематизації існуючих у науковій літературі та практиці
техніко-економічних і фінансових показників та доповнення ії такими
оригінальними індикаторами як: загальний показник платоспроможності
споживачів; співвідношення темпів зміни обсягів виробництва на підприємстві
і в межах галузі; показник забезпеченості підприємства власними ресурсами;
коефіцієнти енергетичної та сировинної безпеки підприємства.
При формуванні системи індикаторів-показників перевага віддається
простоті проведення і оперативності розрахунків та збалансованості відібраних
показників. Також необхідно враховувати їх незалежність, повноту,
інформативність, вимірюваність та стабільність.
Згідно з розглянутим методичним підходом, значення поточної безпеки
підприємства (П) визначається як середньозважене співвідношення фактичних
та граничних значень відповідних індикаторів [1, с. 1720]:
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де Зі – коефіцієнт значущості і-го індикатора поточної безпеки
підприємства;
Кі – фактичне значення і-го індикатора поточної безпеки;
Ni – граничне значення і-го індикатора поточної безпеки;
n – кількість індикаторів поточної безпеки.
Аналогічним чином визначається рівень окремої складової тактичної та
стратегічної безпеки підприємства. Загальне значення тактичної безпеки (Т)
визначається як середньозважена оцінка окремих її складових.
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Таблиця 1
Система індикаторів економічної безпеки підприємства
№
з/п

Галузеві
граничні
значення

Індикатори економічної
безпеки підприємства
Поточна безпека

1

Коефіцієнт фінансування

2

Коефіцієнт
фінансування
рахунок стабільних джерел

3
4
5

№
з/п
19

за

Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності
Коефіцієнт покриття
Темп росту частки запасів у сумі
оборотних активів

≤1

20

≥0,8

21

≥0,2

22

Стратегічна безпека

≤1

Ринкова складова

Рентабельність продажів, %

≥9

23

7

Рентабельність активів, %

≥13

24

≥1

25

9

10
11
12
13

Коефіцієнт достатності грошового
потоку від операційної діяльності
Коефіцієнт
оборотності
оборотних активів

26

Виробничо-технічна складова

27
≥6,1

28

80-90

29

Питома витрата енергоресурсів

Інтелектуально-кадрова складова
14
15

Продуктивність праці, т/люд. у рік
Співвідношення темпів зростання
виручки та ФОП

16
17
18

Ступінь залежності підприємства
від споживачів, %

32

30

≥1
1

≥1
1
≥1

Частка співробітників з вищою
освітою, %
Показник досвіду роботи (частка
персоналу з досвідом роботи
більше 2-х років у загальній його
чисельності), %
Плинність кадрів, %
Рівень
оплати
праці
на
підприємстві

≥35
≥90
≤5
1

Ступінь
зносу
основних
виробничих фондів, %
Частка НДДКР у загальному обсязі
виручки
Рівень технологічного розвитку
підприємства

≤35
0,05
1

33

Коефіцієнт енергетичної безпеки

≤1

34

Коефіцієнт сировинної безпеки

≤1

Екологічна складова

1
20

1

Сировинна й енергетична складова

≥1

Комерційна складова
Ступінь залежності підприємства
від постачальника, %
Показник
надійності
постачальників

30
31

230

1

Інноваційно-технологічна складова

1,5
0,8

Співвідношення темпів зміни
обсягів
виробництва
на
підприємстві і в межах галузі
Показник конкурентної переваги
підприємства
Темп
зміни
частки
ринку
підприємства

Галузеві
граничні
значення

Соціальна складова

≥5

Тактична безпека

Фондовіддача
Рівень завантаження проектних
потужностей, %
Питома
витрата
сировинних
ресурсів, т/т

Загальний
показник
платоспроможності споживачів
Коефіцієнт
своєчасності
розрахунків
за
реалізовану
продукцію
Співвідношення темпів зростання
виручки
і
дебіторської
заборгованості
Показник
дотримання
якості
виробленої продукції

≥1,5

6

8

Індикатори економічної
безпеки підприємства

35
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Показник
природоохоронної
діяльності підприємства

0,07

m

Ò

G
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O j
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G
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(2)

j

де Оj – j-та складова тактичної безпеки підприємства;
Gj – коефіцієнт значущості j-ї складової тактичної безпеки;
m – кількість складових тактичної безпеки.
Аналогічним чином визначається рівень стратегічної безпеки (С).
Потрібно зауважити, що підприємство знаходиться у стані економічної безпеки,
якщо рівень поточної, тактичної та стратегічної безпеки дорівнює або більше 1.
Розглянутий і запропонований методичний підхід передбачає також
визначення інтегрального рівня економічної безпеки як середньозважене
значення поточної, тактичної та стратегічної складових:
ЕБ 

(1)  П  ( П )  Т  ( П  Т )  С
,
(1)  ( П )  ( П  Т )

(3)

де ЕБ – рівень економічної безпеки підприємства;
(1), (П), (П•Т) – коефіцієнти значущості поточної, тактичної та
стратегічної безпеки відповідно.
Підхід до оцінки значущості поточної, тактичної та стратегічної безпеки
при визначенні загального рівня економічної безпеки підприємства
обґрунтовується виходячи з їх сутності. Підприємство має, в першу чергу,
забезпечити свою платоспроможність (необхідний рівень поточної безпеки).
Тобто економічна безпека підприємства безпосередньо залежить від рівня його
поточної безпеки і значущість показника П дорівнює 1.
Оскільки відволікання коштів на подальше освоєння виробничих
потужностей та вдосконалення організації виробничо-господарської системи
можливе та доцільне при забезпеченні необхідного рівня платоспроможності,
значущість тактичної безпеки підприємства визначається станом його поточної
безпеки і дорівнює значенню П.
Наявність високого потенціалу розвитку, а також його подальше
нарощення буде мати сенс, якщо підприємство зможе забезпечити раціональне
використання економічного потенціалу (наявних ресурсів) у теперішній час.
Тому значущість стратегічної безпеки залежить від досягнутого рівня поточної
та тактичної стійкості і дорівнює величині П•Т.
Таким чином об’єктивність і достовірність розглянутого методичного
підходу дає можливість його застосування в якості адекватного сучасним
умовам господарювання інструменту діагностики економічної безпеки
промислових підприємств.
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ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ АСПЕКТ
Розглянуто особливості проведення діагностики імовірності банкрутства, порядок якої визначений в
українському законодавстві та нормативних актах.
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Ukrainian legislation and normative acts, are considered.
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В ринковій економіці функціонують не лише економічно стабільні
підприємства, а й ті, яким у різні періоди може бути притаманна
неплатоспроможність чи загрожує банкрутство. Важливо, що серед
підприємств, справи про банкрутство яких перебувають на розгляді, значну
кількість становлять ті, які тимчасово потрапили у скрутне становище, а
вартість їхніх активів може набагато перевищувати дебіторську заборгованість.
Тобто, за умови проведення санації ці підприємства можуть розрахуватися з
боргами і продовжити діяльність. Адже, згідно даних розвинутих країн,
банкрутство тільки на 1/3 пов’язано із зовнішніми факторами, а на 2/3 – з
внутрішніми факторами. Проте неналежне методичне та законодавче
забезпечення санації, дефіцит відповідного рівня фінансового менеджменту,
інші об’єктивні і суб’єктивні обставини стають причинами банкрутства
потенційно життєздатних підприємств.
Стан неплатоспроможності і стан банкрутства підприємства є, по суті,
різними поняттями та визначаються кожен своїм набором економічних
характеристик.
Зміст даних понять розкривається у Законі України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992р.
№2343-ХІІ [1].
Банкрутство – це визнана судом неспроможність боржника відновити
свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів
тільки за допомогою застосування ліквідаційної процедури.
Неплатоспроможність – неспроможність підприємства виконати після
настання встановленого строку їх сплати грошові зобов’язання перед
кредиторами (у т.ч. із заробітної плати), а також щодо сплати податків і зборів
не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.
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Неплатоспроможність є однією з ознак банкрутства і з фінансового боку
означає, що підприємство:
а) поглинає ресурси або засоби кредиторів;
б) збільшує заборгованість з податків, зборів та інших обов’язкових
платежів.
В часовому вимірі банкрутство проходить шлях від випадкової до стійкої
неплатоспроможності, викликаною глибокою фінансовою кризою.
На сьогодні діють Методичні рекомендації щодо виявлення ознак
неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства,
фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені наказом
Мінекономіки від 19.01.2006р. №14, які замінили Методичні рекомендації щодо
виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з
приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до
банкрутства, затверджені наказом Мінекономіки від 17.01.2001р. №10.
Запропонована у Методичних рекомендаціях №14 методика аналізу позитивно
відрізняється від попередньої глибиною проведення аналізу та кількістю
показників, які розраховуються. Проте, Методичні рекомендації №14, на жаль,
також не позбавлені суперечливих моментів.
Так, при визначенні ознак фіктивного банкрутства, розраховується
коефіцієнт покриття (який, згідно Методичних рекомендацій №14,
визначається як відношення оборотних активів до позикового капіталу і має
перевищувати 1). При цьому, коефіцієнт покриття у світовій та вітчизняній
практиці фінансового аналізу відомий як коефіцієнт поточної ліквідності та
визначається відношенням оборотних активів до поточних зобов’язань. Це
відображено і у вітчизняних нормативно-правових актах, таких як: Положення
про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають
приватизації, затвердженому наказом Мінфіну від 26.01.2001р. №49/121,
Методичні рекомендації з організації та проведення балансових комісій на
підприємствах, що належать до сфери управління, та в підгалузях Міністерства
транспорту України, затверджених наказом Мінтрансу від 28.03.2003р. №249.
Тому, зокрема, О.Кононенко та О.Маханько вважають дану суперечність
скоріше помилкою авторів Методичних рекомендацій №14, ніж «новим»
трактуванням коефіцієнта покриття [2, с. 91]. Адже крім того, при виявленні
ознак доведення до банкрутства у Методичних рекомендаціях №14 наводиться
розрахунок коефіцієнта забезпечення зобов’язань підприємства його
оборотними активами, а формула розрахунку даного показника аналогічна
формулі розрахунку коефіцієнта покриття у тих же самих Методичних
рекомендаціях.
Методичними рекомендаціями №14 при виявленні ознак прихованого
банкрутства пропонується визначати:
а) коефіцієнт абсолютної ліквідності з нормативним значенням ≥ 0,5, хоча
загальноприйняте оптимальне значення даного показника в межах 0,2-0,35.
Якщо ж коефіцієнт абсолютної ліквідності більший за 0,35, це може свідчити
про неефективне використання грошових коштів.
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б) коефіцієнт поточної ліквідності (що розраховується як відношення
оборотних активів до поточних зобов’язань) із нормативним значенням ≥ 2.
Така обліково-аналітична практика більш притаманна закордонній, тоді як в
Україні більшість аналітиків вважають мінімальним нормативним значенням
коефіцієнта загальної ліквідності 1 з нормативним межами даного показника 12. Перевищення ж короткострокових коштів над поточними зобов’язаннями
більш ніж у 2 рази може свідчити про порушення структури капіталу.
До речі, у додатку 2 та у додатку 4 до Методичних рекомендацій №14
коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності пропонується обчислювати порізному: у першому випадку із врахуванням витрат майбутніх періодів та
граничним значенням 1,5; у другому – без врахування витрат майбутніх
періодів та граничним значенням ≥ 2. Тобто, в одному документі дано два
підходи до визначення коефіцієнта поточної ліквідності.
При загальній досконалішій структурі і більш практичному наповненні
економічною аналітикою Методичних рекомендацій №14 від 2006р., слід
звернути увагу на ще одну невідповідність загальноприйнятим стандартам
фінансового аналізу, яка стосується коефіцієнта Бівера, що подається як
відношення різниці чистого прибутку і амортизації до зобов’язань
підприємства із нормативним значенням ≥ 0,2. Тоді як за міжнародними
стандартами рекомендоване значення коефіцієнта Бівера знаходиться у
проміжку 0,17-0,4 та розраховується як відношення чистого грошового потоку
до зобов’язань підприємства [3].
Чистий прибуток

Валові доходи

-

-

АМОРТИЗАЦІЯ

Валові витрати (в т.ч., амортизація)

в тому числі:
1. операційні витрати:
а) матеріальні
б) на оплату праці
в) на соц. заходи
г) АМОРТИЗАЦІЯ
д) ін. операційні
2. фінансові витрати
3. втрати від участі в
капіталі
4. надзвичайні витрати

Рис. 1. Схема розрахунку чисельна коефіцієнта Бівера у Методичних
рекомендаціях №14 (власна розробка авторів)
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Скоріш за все, Методичні рекомендації щодо коефіцієнта Бівера також
містять помилку/описку. Адже даний документ пропонує в чисельнику
наведеного аналітичного показника брати до уваги різницю між чистим
прибутком і амортизацією, тоді як цей показник не має ніякої економічної
інтерпретації. Так, у Методичних рекомендаціях пропонується від різниці
доходів і витрат (чистого прибутку), які вже включають у себе амортизацію, ще
раз відняти частину витрат у вигляді амортизації (рис. 1).
Разом з тим, коефіцієнт Бівера не є показником, винайденим авторами
Методичних рекомендацій. Він широко використовується як вітчизняними, так
і іноземними фінансовими аналітиками (наприклад, Самолов Л.Л., Юркевич
А.О., Шеремет В.В., Бланк І.А.) [4, с. 131; 5, с. 144]. При цьому зазначається,
що для розрахунку коефіцієнта Бівера використовується грошовий потік.
Отже, розрахунок коефіцієнта Бівера необхідно здійснювати як відношення
суми чистого прибутку і амортизації (чистого грошового потоку) до
зобов’язань підприємства.
У закордонній практиці для оцінки ризику банкрутства підприємства у
рамках експрес-аналізу фінансового стану широко використовують
багатофакторні мультиплікативні моделі: модель Альтмана, модель Спрінгейта,
Модель Ліса, модель Таффлера, універсальна дискримінантна функція,
показник діагностики платоспроможності Конана і Гольдера тощо.
Проте в Україні використання зарубіжних моделей дискримінантного
аналізу діагностики імовірності банкрутства ускладнене рядом об’єктивних
факторів:
 наведені багатофакторні моделі побудовані за даними іноземних
компаній і не відображають специфіки української економіки;
 більшість моделей розроблялися понад 40 років тому, а зміна макро- і
мікросередовища у світовій економіці не гарантує повної достовірності
прогнозів сьогодні;
 практично нереально сформувати універсальну модель, ідеально
придатну для всіх галузей економіки навіть окремо взятої країни,
оскільки значущість окремих індикаторів сильно відрізняється;
 інші об’єктивні причини, що визначають необхідність коригування
коефіцієнтів вагомості окремих показників моделей та врахування інших
факторів (інфляції, відмінностей між ринковою і балансовою вартістю
активів тощо).
Однак, навіть з врахуванням даних обмежень, на сьогодні не винайдено
кращого підходу (враховуючи простоту розрахунку, обмежене коло показників,
швидкість експрес-діагностики, легкість доступу до необхідної інформації,
невелику кількість необхідної фінансової звітності) для діагностики імовірності
банкрутства з позиції «швидкість / простота / ступінь довіри до отриманого
результату». Тому багатофакторні економетричні моделі доцільно
використовувати як додаткові індикатори прогнозування банкрутства
підприємства.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
В УКРАЇНІ
Розглянуто світовий досвід забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності, особливості
реформування економіки країн та можливість їх використання на вітчизняних підприємствах.
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The article deals with the international experience of providing the economic security of the business activities,
features of reforming of economy and possibilities of use them at the domestic enterprises.
Key words: national security, economic security, business activities, international experience, government
regulation, development strategy, Security Department.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Сучасний стан
вітчизняної економічної системи, зростання її тіньової складової, різке падіння
рівня доходів та життя населення є величезною загрозою для національної
безпеки країни та її незалежності. Як показує досвід розвинених країн, саме
забезпечення економічної безпеки як на державному рівні, так і на рівні
окремих суб’єктів підприємницької діяльності є гарантом сталого розвитку
національного господарства та зміцнення конкурентоспроможності вітчизняних
товарів. Тому забезпечення економічної безпеки належить до національних
пріоритетів кожної країни. Україна має недостатній досвід формування системи
економічної безпеки на різних рівнях управління, тому для забезпечення її
ефективного функціонування доцільним буде розглянути досвід провідних
країн світу та визначити перспективи його використання в умовах вітчизняної
економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання забезпечення
економічної безпеки на різних рівнях управління знайшли своє відображення в
численних працях як вітчизняних, так і закордонних науковців. Серед яких слід
виділити: О.Амоші, О.Барановського, З.Варналія, О.Власюка, В.Мунтіяна,
О. Новікової, Г.Пастернака-Таранушенко, В.Шлемка, Е.Азер, А.Ахарія,
М.Каплан, Д.Кауффман, У.Ліппман, Г.Моргентау, Ф.Трегер, Д.Тренін,
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К.Холсті, С.Хоффманн та ін. У своїх дослідженнях проблем економічної
безпеки зарубіжні науковці спираються на поняття «національна безпека»
(С.Браун, Б.Броді, М.Каплан, У.Ліппман, Г.Моргентау, С.Хоффманн) та
«національні інтереси» (А.Ахарія, А.Волферс, Д.Кауффман, К.Норр,
С.Стрендж, Ф.Трегер, К.Холсті). З метою інтеграції вітчизняної господарської
системи до світової необхідно проаналізувати досвід провідних країн задля
визначення орієнтирів для побудови вітчизняної системи економічної безпеки.
Невирішені раніше частини загальної проблеми. Незважаючи на
значну увагу науковців до проблем економічної безпеки підприємницької
діяльності, малодослідженими залишаються питання її забезпечення в різних
країнах. Вивчення цього досвіду дасть змогу розробити ефективну державну
політику у сфері забезпечення економічної безпеки використовуючи передові
наробки розвинених країн. Крім того слід відзначити, що багато питань у цій
сфері все ще залишаються дискусійними, що підкреслює актуальність даного
дослідження.
Постановка завдання. Метою даної статі є вивчення міжнародного
досвіду з питань забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності
та можливостей його використання на вітчизняних підприємствах.
Виклад основного матеріалу. Необхідність вивчення концептуальних
засад та розробка практичних рекомендацій із забезпечення економічної
безпеки підприємницької діяльності в країнах з ринковою економікою
зумовлена призупиненням темпів розвитку малого і середнього бізнесу,
зниженням рівня ділової активності населення, що в свою чергу є перепоною на
шляху до поліпшення основних показників розвитку підприємницької
діяльності, досягнення рівня розинених країн, забезпечення рівного доступу
громадян до підприємницької діяльності.
Слід відзначити, що в економічно розвинених країнах увага приділяється
в значній мірі питанням розробки теоретико-прикладних засад розвитку
підприємницької діяльності, формуванню сприятливого економіко-правового
середовища для ведення підприємницької діяльності. В той же час питання, що
стосуються забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності, є
більш актуальними в країнах з перехідною економікою або тих, що
перебувають у кризовому стані [1].
Так чи інакше, світова практика має позитивний досвід з питань
забезпечення економічної безпеки бізнесу та формування сприятливих умов для
здійснення підприємницької діяльності. Тому цей досвід є доволі цікавим для
розвитку вітчизняної системи економічної безпеки підприємницької діяльності.
Найбільш відомими та ефективними є наступні моделі забезпечення
безпеки: американська (поєднує зовнішню та внутрішню безпеки, є взірцем для
переважної більшості країн); японська (акцент на внутрішню соціальну
безпеку); модель країн, що нещодавно здобули незалежність та знаходяться у
перехідному стані).
Розглянемо спочатку досвід США у сфері розв’язання проблем
забезпечення економічної безпеки. Формування системи економічної безпеки
країни було покладено ще президентом Т. Рузвельтом, який в 1934 р. створив
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федеральний комітет з економічної безпеки. В першу чергу, це було пов’язано
із необхідністю подолання наслідків громадянської війни. Багаторічний процес
пошуку ефективних шляхів надійного захисту національних економічних
інтересів у США дозволив створити ефективне та дієве нормативно-правове
забезпечення економічної безпеки. Економічна безпека США як окрема та
цілісна проблематика у цій країні не формулюється як у концептуальних і
стратегічних документах, так і у законодавчих та нормативно-правових актах.
Вона розглядається лише як невід’ємна і найважливіша зі структурних
складових національної безпеки Сполучених Штатів у Стратегії національної
безпеки та зазначається у окремих законах щодо її забезпечення [2].
Що стосується силового та інформаційного захисту підприємницької
діяльності, то наразі у США одержують широке поширення програми
профілактики й протидії економічним злочинам у взаємодії правоохоронних
органів країни із суспільними й приватними охоронними агентствами й
детективними бюро. Така форма спільної діяльності поліції з недержавними
організаціями стала досить ефективною. Відпрацьовано програми по боротьбі
зі злочинністю, що включають заходи щодо запобігання широкого кола
порушень безпеки бізнесу. Зростає число фірм зацікавлених в організації
внутрішньої охорони. В даний час в США діє 21 навчальний заклад, що готує
кадри для недержавних правоохоронних структур. Зростаючі потреби
приватних служб безпеки в кадрах, що мають спеціальну підготовку, призвели
до того, що деякі американські коледжі та університети ввели до своїх учбових
програм курси навчань з різних проблем забезпечення безпеки.
Перейняли позитивний досвід США з використання державних та
приватних охоронних агентств для захисту ресурсів підриємства й європейські
країни. Так, у Великобританії створено велику кількість приватних фірм, що
спеціалізуються на виробництві та впровадженні систем охоронної сигналізації.
Крім того, значна частина з них відповідає за охорону власності приватних
промислових підприємств та дотримання порядку в межах займаної ними
території.
У Німеччини, поряд з використанням власних і самостійних детективноохоронних агентств, підприємства активно використовують національні
спеціальні служби для вирішення пріоритетних економічних проблем шляхом
створення сучасних контррозвідкових структур, що виконують функції
підрозділів безпеки й охорони.
У Франції створення приватних служб безпеки відображає потребу
національних ділових кіл у зменшенні комерційних ризиків, особливо при
роботі на слабко вивчених ринках, підвищенні безпеки підприємницької
діяльності, а в останні роки й особистої безпеки бізнесменів.
У країнах Північної Європи (Фінляндія, Норвегія, Швеція й Данія)
розшукні й охоронні бюро відносяться до категорії приватних підприємств.
Промислові служби безпеки, місцеві правоохоронні органи досить активно
діють через впливові національні союзи підприємців, а також самостійно у
великих фірмах [3].
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Яке бачимо, досвід США у вирішенні проблем, пов'язнаних із
національною безпекою, підштовхує інші країни до розробки та впровадження
власних схожих концепцій і стратегій національної безпеки, орієнтованих на
надійний захист національних економічних інтересів та забезпечення
економічної безпеки підприємницької діяльності.
Цікавим буде й досвід Японії. Вперше питання забезпечення економічної
безпеки було порушено в доповіді відділу енергетичних прогнозів міністерства
зовнішньої торгівлі та промисловості Японії у 1971 р. Японський підхід до
вирішення проблем економічної безпеки базується на двох принципах:
збереження та розвиток економічної потужності країни; формування
сприятливого глобального середовища, що забезпечить максимальну
реалізацію національних інтересів.
До національних особливостей Японії, що визначають формування її
поглядів на проведення політики національної економічної безпеки, належить,
перш за все, гомогенність і закритість японського суспільства, зумовлені
тривалим періодом її самоізоляції. На початку 1970-х рр. формується класична
доктрина національних інтересів, що складалася з внутрішньосоціального,
військового та зовнішньополітичного компонентів. У цей період основною
метою політики національної безпеки Японії стало приведення її
зовнішньополітичної ролі у світі у відповідність з її економічним потенціалом.
Показовим є досвід вирішення питань забезпечення економічної безпеки,
накопичений нашими країнами-сусідами.
У Румунії основні положення забезпечення економічної безпеки було
викладено в «Стратегії національної безпеки», яка була затверджена у 1999 р.
на засіданні Верховної ради державної безпеки. Основними напрямами
забезпечення економічної безпеки румунської держави є: здійснення
ефективних заходів макроекономічної стабілізації, прискорення структурних
реформ в економіці, створення приватного сектора, залучення іноземних
інвестицій та підтримка малого і середнього бізнесу; узгодження фінансовоекономічного законодавства, фінансової, економічної і митної політики з
європейським законодавством, вимогами та директивами Європейського союзу;
приєднання Румунії до континентальних та трансконтинентальних
транспортних комунікацій, створення інформаційної інфраструктури;
ефективне управління трудовим потенціалом, необхідним для розвитку
високотехнологічних
галузей
промисловості,
особливо
виробництва
програмного забезпечення; підтримка належного рівня освіти і науки [4].
У Чеській Республіці головним, офіційно визнаним, концептуальним
документом із державної політики національної безпеки є Стратегія безпеки
Чеської Республіки. Стратегія безпеки виділяє шість основних сфер
національної безпеки: цивільна, громадська, політико-військова, економічна,
екологічна, а також сфера криміналітету та організованої злочинності.
Напрямами економічної політики національної безпеки є: забезпечення
економічного зростання, постійний динамічний розвиток економіки та
міжнародного співробітництва; підтримка внутрішньої та зовнішньої
стабільності; зниження інфляційного тиску; підтримка позитивного сальдо
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зовнішньої торгівлі; ефективне ринкове регулювання в економічній та
фінансовій сферах; боротьба з організованою фінансово-економічною
злочинністю [5].
У Польші концептуальним документом з національної безпеки є
«Стратегія безпеки Республіки Польша», який був прийнятий у 2000 р. Питання
економічної безпеки в цьому документі не містяться і подані досить стисло.
Але вони відбиті серед загроз польській безпеці та серед переліку інструментів
реалізації польської політики безпеки. До визначальних загроз економічній
безпеці Республіки Польша документом віднесена загрозлива економічна
нестабільність у країн-сусідів та її негативний вплив на польську економіку та
значна зовнішня залежність держави від постачання енергоносіїв з-за кордону,
недиверсифікованість цих джерел; неконтрольовані міграційні процеси, що
здатні завдати шкоди соціально-економічній стабільності та фінансовоекономічним можливостям країни.
У Російській Федерації до правових документів, які містять положення з
економічної безпеки, відносяться: Концепція національної безпеки Російської
Федерації; Державна стратегія економічної безпеки Російської Федерації; Закон
Російської Федерації «Про безпеку». Важливою відмінною рисою російського
законодавства з економічної безпеки поряд із законодавством інших держав є
наявність у ньому регіонального аспекту та положень про формування
критеріїв і показників оцінки стану економічної безпеки, які використовуються
у практиці державного управління. Державна стратегія економічної безпеки
Російської Федерації є складовою частиною законодавства Росії з національної
безпеки та в цілому зорієнтована на реалізацію економічних реформ на
найближчу перспективу [6].
Отже, як бачимо діяльність органів державного управління у сфері
підтримки підприємництва та забезпечення їх економічної безпеки у названих
країнах є системною та спрямованою не лише на стимулювання
підприємницької активності, підвищення рівня конкурентоспроможності
пріоритетних сфер економічної діяльності, але й на зміцнення усіх аспектів
життєдіяльності підприємств.
Необхідно також зазначити, що успішне реформування вже пройшли
більшість країн з перехідною економікою регіону Центральної та Східної
Європи (Польша, Угорщина, Чеська Республіка, Словаччина, Словенія, Естонія,
Латвія, Литва). Причому досвід Польші та Чеської Республіки щодо впровадження в національній економіці механізмів забезпечення економічної безпеки
провідних країн світу може бути особливо цінним для України.
Дуже важливим завданням для України є розробка власної стратегії
розвитку та підвищення економічної безпеки держави з урахуванням досвіду
країн зі схожою структурою економіки, які вже пройшли шлях трансформації.
Зрозуміло, що в найближчій перспективі наша держава не має можливостей для
досягнення рівня передових країн світу, таких як США, Японія та інші, саме
тому потрібно спиратись на процеси реформування найближчих країн –
сусідів ЄС (Республіка Польща, Чехія) та країн СНД (Російська Федерація).
Необхідно враховувати процеси економічної інтеграції нашої країни та ті
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умови, які висуває нам європейське та міжнародне співтовариство. Саме тому в
сучасних умовах важливою є розробка Міжнародної стратегії розвитку на
найближчі 5–10 років під егідою ЄС, ООН та інших міжнародних організацій.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Зарубіжний досвід
розв’язання проблем економічної безпеки переконливо свідчить про
необхідність удосконалення концептуального забезпечення економічної
безпеки у зовнішньоекономічній сфері України, використання позитивних
ознак глобалізації для цілей суспільного розвитку держави та пріоритетності
забезпечення національних економічних інтересів при формуванні зовнішньої
та внутрішньої політики. Впровадження позитивних аспектів світового досвіду
забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності дозволить
значно удосконалити традиційні механізми державного сприяння розвитку
підприємництва і сприятиме зміцненню економічної безпеки суб'єктів
підприємництва. Тільки сильна економіка дозволяє успішно захищати
національні економічні інтереси в умовах глобальної конкуренції і
нарощування світогосподарських диспропорцій. Тому головним напрямком
стратегії економічної безпеки України на сучасному етапі повинна стати
політика модернізації й зміцнення сфери підприємницької діяльності,
виробничої й науково-технічної бази економіки за рахунок активізації
внутрішніх факторів зростання й стимулювання експорту високотехнологічної
продукції.
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В статье рассмотрены вопросы управления финансово-экономической безопасностью предприятия.
Определена система основных принципов обеспечения финансово-экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, принципы обеспечения финансовоэкономической безопасности.
The paper considers management of financial and economic security of the enterprise. The system of the basic
principles of the financial and economic security is considered.
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В современных условиях хозяйствования перед каждым предприятием
стоит проблема обеспечения его экономической безопасности. Финансовоэкономическая безопасность является важной составляющей системы
экономической безопасности предприятия и занимает в ней особое место.
Сущность экономической безопасности предприятия заключается в
обеспечении поступательного его экономического развития с целью
производства необходимых благ и услуг, удовлетворяющих потребности
предприятия и общественные потребности. Экономическая безопасность
предприятия проявляется в обеспечении его стабильной деятельности [1, с.177].
Одной из главных составляющих экономической безопасности является
финансовая безопасность, под которой понимают: степень защищенности
финансовых интересов предприятия на всех уровнях финансовых отношений;
способность финансовой системы обеспечить эффективное функционирование
экономической системы и устойчивый экономический рост; способность
субъекта хозяйствования противостоять угрозам вследствие формирования
соответствующего финансового обеспечения; уровень обеспеченности
предприятия финансовыми ресурсами, достаточными для удовлетворения его
потребностей и выполнения существующих обязательств; состояние наиболее
эффективного использования корпоративных ресурсов, выраженное в
наилучших значениях финансовых показателей [2 с.142; 3, с.28; 4, с.101].
Главной целью обеспечения финансовой безопасности является
гарантирование стабильного и максимально эффективного функционирования
предприятия в текущем периоде и высокий потенциал развития в будущем.
Понимание финансово-экономической безопасности не будет целостным
без рассмотрения ее основных функциональных целей, к которым следует
отнести [5, с.143]: обеспечение высокой финансовой эффективности работы,
финансовой устойчивости и независимости предприятия; обеспечение
технологической независимости и достижение высокой конкурентоспособности
технического потенциала предприятия; достижение высокой эффективности
менеджмента, оптимальной и эффективной организационной структуры
управления предприятием; достижение высокого уровня квалификации
персонала и его интеллектуального потенциала; минимизация разрушительного
влияния результатов производственно-хозяйственной деятельности на
состояние окружающей среды; качественная правовая защищенность всех
аспектов деятельности предприятия; достижение необходимого уровня
информационного обеспечения работы всех подразделений и отделов
предприятия; обеспечение защиты информационного поля, коммерческой
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тайны; эффективная организация безопасности персонала, капитала и
имущества предприятия, а также коммерческих интересов.
В современных условиях субъекты хозяйствования постоянно находятся
под влиянием угроз и опасностей, исходящих из внешней и внутренней среды.
Для обеспечения своей экономической безопасности предприятия
используют совокупность корпоративных ресурсов – факторов бизнеса, среди
которых выделяют ресурсы: капитала, персонала, информации и технологии,
техники и оборудования, прав на патенты, лицензии, квоты, пользования
землей и т.п. Наиболее эффективное использование корпоративных ресурсов
достигается путем предотвращения негативных воздействий угроз на
экономическую безопасность предприятия [6, с.306].
Наибольшую угрозу для предприятия несут финансовые опасности,
которые могут иметь как объективный, так и субъективный характер.
Объективные факторы финансовой опасности могут быть обусловлены
изменениями механизмов экономических и финансовых отношений,
природными явлениями и т.п. Внешние субъективные факторы финансовой
опасности могут быть связаны со спекуляциями ценными бумагами,
агрессивным приобретением акций предприятия конкурентами, ценовой
конкуренцией соперников, мошенничеством со стороны отдельных подставных
фирм и физических лиц и т.п. Внутренние субъективные факторы возникают
вследствие недостаточной деятельности менеджеров финансово-экономических
служб, маркетинга и административного менеджмента предприятия [4, с.101].
Управление финансовой безопасностью предприятия предусматривает
следующие действия: защиту финансовых интересов субъекта хозяйствования;
управление его финансовой деятельностью; предупреждение возникновения и
развития угроз финансовой безопасности, снижение степени их негативного
влияния; управление финансовыми рисками; учет альтернативных путей
обеспечения безопасности предприятия путем применения финансовых
инструментов и методов финансового анализа; оценка финансового состояния
предприятия с использованием пороговых значений показателей; анализ
негативных финансовых последствий для предприятия с точки зрения
изменения его платежеспособности, рентабельности и прибыльности; анализ
рынка ценных бумаг с точки зрения состояния привлекательности ценных
бумаг предприятия, привлечения им финансовых средств на инвестиции и
развитие; защиту от агрессивного приобретения акций предприятия
конкурентами и возможного установления контроля над ним; анализ
инвестиционных проектов; анализ деловых предложений предприятию с точки
зрения деловой этики и др. [4, с.102-103; 7, с.247].
Управление финансово-экономической деятельностью осуществляется с
помощью определенных методов и принципов управления.
Согласно [8, с.296-297; 9, с.78-80; 10, с.39-41; 11] механизм управления
финансово-экономической безопасностью предприятия включает такие методы,
как: административные, экономические, организационно-технологические,
институционально-правовые, информационные, социально-психологические.
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Анализ ряда научных источников [2, с.142-143; 8, с.69; 9, с.77-78; 12,
с.142-143] позволяет сформировать систему основных принципов обеспечения
финансово-экономической безопасности предприятия, среди которых:
- разработка системы безопасности на основе и в соответствии с
действующим законодательством Украины и нормативными актами по
безопасности предприятия; все принятые управленческие решения не должны
противоречить действующему законодательству (принцип законности);
- все элементы системы управления финансово-экономической
безопасностью предприятия должны быть взаимосвязаны и согласованы
(принцип системности построения);
- эффективность работы системы безопасности должна быть выше ее
стоимости (принцип экономической целесообразности);
- расходы на мероприятия по ликвидации, нейтрализации или
минимизации угроз финансово-экономическим интересам предприятия должны
быть меньше, чем возможные убытки от их реализации (принцип
эффективности управленческих решений);
- своевременное предупреждение и/или эффективное преодоление
негативного влияния угроз, при этом обеспечивая развитие предприятия
(принцип результативности);
- расходы на предупреждение и/или преодоление угроз должны быть
адекватными их уровню и объему (принцип оптимизации расходов);
- все мероприятия по безопасности должны проводиться с
использованием современных достижений науки и техники, предоставлять
надежную защиту на определенных уровнях безопасности (принцип
обоснованности);
- решение вопросов экономической безопасности с привлечением всех
субъектов и активов предприятия (принцип комплексности);
- обеспечение сбалансированности финансовых интересов предприятия,
отдельных его подразделений, персонала (принцип сбалансированности);
- своевременность разработки и принятия мер по нейтрализации угроз
финансовой безопасности и финансовым интересам предприятия (принцип
своевременности);
- процесс управления финансово-экономической безопасностью
предприятия должен проходить непрерывно (принцип непрерывности);
- постоянный системный мониторинг подразделениями экономической
безопасности данных о финансово-экономическом состоянии предприятия и
его анализ с целью недопущения угроз деятельности предприятия; мониторинг
внешней среды предприятия с целью своевременного выявления и
идентификации угроз финансово-экономическим интересам предприятия
(принцип постоянного мониторинга);
- реализация активных действий и мер защиты финансово-экономических
интересов предприятия с использованием нестандартных форм и способов
защиты (принцип активности);
- координация мероприятий по обеспечению финансовой безопасности на
предприятии; организация взаимодействия мероприятий со всеми
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подразделениями предприятия и осуществление единого управления процессом
безопасности предприятия, организация взаимодействия с государственными и
правоохранительными органами (принцип координации и взаимодействия);
- единый подход к выполнению своих функций участниками процесса
обеспечения безопасности при координирующей роли и методическом
руководстве со стороны подразделения экономической безопасности
предприятия; управление безопасностью должен осуществлять первый
руководитель предприятия (принцип централизации);
- система управления финансово-экономической безопасностью
предприятия должна быть органично интегрирована в общую систему
менеджмента и общую систему управления экономической безопасностью
предприятия (принцип интегрированности);
- все принятые управленческие решения не должны противоречить общей
стратегии финансово-экономического развития предприятия (принцип
направленности на стратегические цели);
- управленческие решения должны разрабатываться с учетом
объективных экономических законов, на основе глубокого анализа ситуации с
применением научных методов познания (принцип объективности);
- система управления финансово-экономической безопасностью должна
обеспечивать быструю реакцию предприятия на появление реальных и
потенциальных угроз и своевременное принятие соответствующих
управленческих решений (принцип оперативности и динамичности);
- каждое управленческое решение в сфере финансово-экономической
безопасности должно разрабатываться в нескольких альтернативных вариантах,
учитывая определенные критерии (принцип вариативности);
- мероприятия по реагированию на угрозы финансово-экономическим
интересам предприятия должны разрабатываться в соответствии с
определенными критериями (принцип адекватности реагирования);
- система управления финансово-экономической безопасностью
предприятия, ее элементы должны адаптироваться к изменению факторов
внешней и внутренней среды предприятия (принцип адаптивности);
- разработанные или принятые управленческие решения должны быстро
корректироваться, если этого требуют изменения внешней или внутренней
среды предприятия (принцип гибкости управления);
- необходимость и своевременность совершенствования системы
финансовой безопасности предприятия; способность системы к развитию и
совершенствованию (принцип развития и усовершенствования);
- создание стимулов для эффективного использования ресурсного
потенциала, внедрения инновационных проектов; должна быть разработана
действенная и эффективная система стимулов и ответственности должностных
лиц за состояние финансово-экономической безопасности предприятия;
(принцип стимулирования и ответственности).
Финансово-экономическая безопасность предприятия, основанная на
взаимосвязи и соблюдении всех принципов, позволяет предприятию быть
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устойчивым, адекватно реагировать на опасности и угрозы, развиваться и
совершенствоваться.
Литература:
1.

Орлик О. В. Економічна безпека підприємства: властивості, стратегія та методи забезпечення [Текст] /
О. В. Орлик // Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : [колективна монографія у
2т.]. – Дніпропетровськ : «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – Т. 2. – С. 176-182.
2. Судакова О. І. Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства [Текст] / О. І. Судакова //
Економічний простір. – 2008. – № 9. – С. 140-148.
3. Ляшенко О. М. Специфічні властивості фінансової безпеки підприємства [Текст] / О. М. Ляшенко //
Управління проектами та розвиток виробництва : Зб.наук.пр. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля,
2012. – № 4(44). – С. 27-32.
4. Ареф’єва О. В. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки [Текст] / О.
В. Ареф’єва, Т. Б. Кузенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1(91). – С. 98-103.
5. Мойсеєнко І. П. Особливості формування фінансово-економічної безпеки підприємства [Текст] / І. П.
Мойсеєнко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія
економічна. Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 1. – С. 140-147.
6. Орлик О. В. Напрямки формування надійної системи економічної безпеки суб’єктів господарювання
[Текст] / О. В. Орлик // Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління : збірник
матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (16-17 січня 2014 р.). –
Дніпропетровськ : «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – С. 306-309.
7. Загорельська Т. Ю. До проблеми формування системи управління фінансовою безпекою на
підприємстві [Текст] / Т. Ю. Загорельська // Вісник Донецького національного університету. Серія В.
Економіка і право. – 2009. – Вип. 2. – С. 243-248.
8. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення [Текст] :
монографія / Т. Г. Васильців, В. І. Волошин, О. Р. Бойкевич, В. В. Каркавчук ; за ред. Т. Г. Васильціва.
– Львів : Ліга-Прес, 2012. – 386 с.
9. Мойсеєнко І. П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства [Текст] : навч. посібник /
І. П. Мойсеєнко, О. М. Марченко. – Львів, 2011. – 380 с.
10. Орлик О. В. Методи управління фінансово-економічною безпекою [Текст] / О. В. Орлик // Сборник
научных трудов SWorld. – Иваново : МАРКОВА АД, 2014. – Т. 28. – Вып. 1. – С. 37-41.
11. Орлик О. В. Фінансово-економічна безпека підприємства та підходи до її забезпечення [Електронний
ресурс] / О. В. Орлик // Інформаційна та економічна безпека : матеріали Міжнародної наук.-практ.
інтернет-конференції. – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем.
вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8 ; Adobe Acrobat Reader 5.0 - 10.0. — Назва з екрану.
12. Мойсеєнко І. П. Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства [Текст] / І. П.
Мойсеєнко, О. О. Шолок // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. – 2011.
− Вип. 21.2. – С. 141-146.

Prystemskiy O.S.
candidate of economics, associate professor
Kherson State Agricultural University, Kherson, Ukraine
THEORETICAL PRINCIPLES OF DETERMINATION OF ESSENCE OF
FINANCIAL SAFETY
Пристемський О.С.
к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту та фінансів
ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
У статті розглянуто фінансову безпеку як багатогранну категорію економічної безпеки. Визначено сутність
фінансової безпеки підприємства як визначального рівня фінансової безпеки та розглянуто деякі трактування
даної дефініції.
Ключові слова: фінансова безпека, економічна безпека, фінансові ресурси, держава, фінансова сфера,
підприємство.
Financial safety as many-sided category of economic security is considered in the article. Essence of financial
safety of enterprise is certain as qualificatory financial strength security and some interpretations of this definition are
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considered.
Key words: financial safety, economic security, financial resources, state, financial sphere, enterprise.

Постановка проблеми. Однією із найважливіших складових економічної
безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із
завдань, що стоять перед державою. Фінансова безпека є ґрунтовною
складовою економічної безпеки держави, оскільки на фінансах базується будьяка економіка, фінансові ресурси — кров економічної системи держави.
Сьогодні важливим є необхідність забезпечення і підтримки належного рівня
фінансової безпеки держави, тому що вона стосується не лише держави в
цілому, а й усіх галузей національного господарства, суб’єктів господарювання,
усього суспільства. Нехтування станом фінансової безпеки може призвести до
катастрофічних наслідків: занепаду галузей, банкрутства підприємств і,
зрештою, підриву системи життєзабезпечення держави з подальшою втратою її
суверенітету. Формування і практична реалізація дієвого механізму
забезпечення фінансової безпеки передбачає з'ясування суті цього поняття,
визначення факторів, що впливають на стан фінансової безпеки, дослідження
взаємопов'язаності окремих складових цієї складної за внутрішньою будовою
та ієрархічною декомпозицією структури.
Метою дослідження є узагальнення наукових поглядів щодо визначення
дефініції «фінансова безпека», визначення її сутності, значення та встановлення
зв’язку з іншими суміжними категоріями.
Аналіз основних досліджень та публікацій. Дослідженню проблеми
фінансової безпеки на рівні держави присвячено праці багатьох вітчизняних
науковців – С. Покропивного, О. Барановського, В. Мунтіяна, В.
Предборського, М. Єрмошенка, О. Ареф’єва, М. Білик, І. Бланка, С. Тітова, А.
Єпіфанов, О. Філімоненкова, Н. Синюгіної та інших.
Проблемам фінансової безпеки та забезпечення її ефективності на рівні
держави присвячено ряд статей та монографій. Проте, аналіз робіт,
опублікованих за результатами наукових розробок в цьому напрямку, доводить,
що у вітчизняній науковій літературі бракує системного дослідження окремих
питань, присвячених цій тематиці, зокрема, ще не вироблено єдиного підходу
до трактування сутності «фінансової безпеки», не достатньо розроблений
інструментарій для оцінки фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, що
буде зручним та доцільним для застосування в практиці вітчизняних бізнесструктур.
Результати дослідження. Фінансова безпека є багатогранною категорією
економічної теорії, яка за останній роки набула особливої актуальності, тому
багато вітчизняних та зарубіжних вчених присвячують її вивченню свої наукові
праці. Тітова С.П. акцентує увагу, що фінансова безпека виступає певним
синтетичним індикатором поточного фінансово-господарського становища й
перспектив її технологічного і фінансового розвитку [1, с. 96], що фактично, на
нашу думку, є свідченням її універсальності й актуальності для будь якого
суб’єкта господарювання не залежно від форми власності, рівня
функціонування або галузевої приналежності. Дослідження виявили, що в
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сучасних умовах саме від фінансової складової залежить життєздатності
практично будь якої системи не залежно від рівня функціонування. Тому важко
не погодитись із аксіомним твердженням Покропивного С.В., який двигуном
економічної системи називає фінанси [2, с. 316], а Філімоненков О.С.
"кровоносною системою економіки" [3, с. 51]. Оскільки Гукова А.В., Анікіна
І.Д. стверджують, що саме шляхом використання фінансових механізмів
реалізуються функції сучасної економіки [4, с. 101], у результаті чого Єпіфанов
А.О. називає фінансову складову найважливішою складовою безпеки на мікрота макрорівні [5, с. 87].
У результаті аналізу наукових праць виявлено, що дефініцію фінансової
безпеки трактують залежно від об’єкта й рівня дослідження. Так Нартова І.В. й
Кіріченко Я.О. влучно зауважують про багаторівневість фінансової безпеки, яка
утворена низкою підсистем, яким притаманна унікальна, власна структура й
логіка розвитку. Але, не зважаючи на безапеляційну важливість даної категорії,
у сучасних нормативно-правових документах її визначення відсутнє. Тому
формулювання елементів повноцінної фінансової безпеки залежить від змісту,
який вкладається у її трактування, а Синюгіна Н.В. зауважує, що переважно
досліджувану категорію розглядають із сторін: як певний стан фінансової
системи; як ступінь захищеності; як певний рівень фінансової системи; як
складову економічної безпеки [6, с. 27]. Стосовно останнього пункту варто
зазначити, що переважна більшість науковців фінансову безпеку розглядають з
позиції її приналежності до економічної безпеки, у жодному разі не
розмежовуючи їх, з чим ми погоджуємося. Тому вважаємо, що висвітлення
сутності фінансової безпеки, не залежно від змістовного наповнення,
проводиться виключно у площині економічної безпеки.
Демченко І.В. визначає, що серед альтернативних підходів все ж є спільні
думки, оскільки їм притаманні такі базові позиції як відчуття захищеності
підприємства від деструктивного впливу зовнішніх та внутрішніх загроз,
ефективне використання корпоративних ресурсів, підтримання оптимального
рівня стійкості та розвитку з поступовим досягненням мети фірми. Таким
чином фінансова безпека є певним механізмом, який забезпечує стабільність
суб’єкта господарювання за допомогою використання захисних господарських
інструментів, та забезпечує її ефективність завдяки організації раціонального
використання фінансових ресурсів [7, с. 32].
На сьогодні єдиновекторного трактування фінансової безпеки на рівні
держави не визначено. Пастернак-Таранушенко Г.А. висловлює думку, що це
різновид безпеки, яка має вплив на всі галузі економіки держави, з чим не
можливо не погодитись, враховуючи вищенаведені аргументи на користь
глобальності досліджуваної дефініції. Губський Б.В. аналізує поняття за
секторами фінансового ринку і трактує його як "стан фінансової, грошовокредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової системи, який
характеризується
спроможністю
держави
забезпечити
ефективне
функціонування
національної
економічної
системи,
іі
структурну
збалансованість, стійкість до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів".
Сухоруков А.І., Ладюк О.Д. називає фінансовою безпекою держави
293

захищеність її інтересів у фінансовій сфері, або такий стан бюджетної,
податкової та грошово-кредитної систем, що гарантує спроможність держави
ефективно формувати, зберігати від надмірного знецінення та раціонально
використання фінансових ресурсів країни для забезпечення її соціальноекономічного розвитку і обслуговування фінансових зобов’язань [8, с. 64].
Світлична В.Ю. звертає увагу, що фінансова безпека представляє собою
механізм, який складається з важелів управління фінансовими ресурсами
підприємства та фінансових інструментів, що забезпечують стабільний
ефективний розвиток цього підприємства. Барановський І.О. визначає
фінансову безпеку як ступінь захищеності фінансових інтересів на всіх рівнях
фінансових відносин або рівень забезпеченості підприємства фінансовими
ресурсами, достатніми для задоволення його потреб і виконання існуючих
зобов’язань. Тоді як Геєць В.М. зазначає глибинність даної категорії і трактує її
не лише як захищеність фінансових інтересів, а звертає увагу на забезпеченість
фінансовими ресурсами всіх учасників національної економіки від держави до
суб’єкта господарювання.
Для визначення сутності фінансової безпеки підприємства як
визначального рівня фінансової безпеки, розглянемо деякі трактування даної
дефініції. Васильчак С.В., Бричка Б.Б., Музика Т.П., Доманська Н.А.
визначають фінансову безпеку підприємства як якісну характеристику його
фінансової системи, що характеризується рівнем фінансових ресурсів
підприємства, достатнім для його нормального функціонування, а також
ступенем захищеності та здатністю протидіяти негативним впливам
внутрішнього та зовнішнього середовищ. Шелест В.В. характеризує його як
фінансовий стан, що дозволяє забезпечити ефективну діяльність підприємства
за рахунок оптимального залучення майна, переданого установниками в
управляння в довгостроковому періоді. Марченко О.М. вважає, що дане
поняття варто аналізувати як захищеність його фінансових інтересів та
наявність фінансових ресурсів для задоволення своїх потреб і виконання
певних зобов'язань. Всеохоплюючим і лаконічним є трактування
Самбуріної Н.С., яка схиляється до думки, що фінансова безпека є станом
захищеності підприємства від загроз, які виникають у процесі його
функціонування та розвитку як суб’єкта фінансових відносин.
На динамічному й довгостроковому характері окресленої дефініції
наголошує О.Б. Петрини, зазначаючи, що "фінансова безпека підприємства - це
динамічна характеристика фінансової системи підприємства, його фінансових
ресурсів, взаємодія яких забезпечує здатність підприємства нормально функціонувати для досягнення своєї мети за існуючих зовнішніх умов та їх зміни.
Судакова О.І.: фінансова безпека – це: важлива складова частина економічної
безпеки підприємства, що базується на незалежності,ефективності і
конкурентоспроможності фінансів підприємства, яка відображається через
систему критеріїв і показників його стану, що характеризують збалансованість
фінансів, достатню ліквідність активів і наявність необхідних грошових
резервів, фінансову стійкість (стабільність); рівень забезпеченості підприємства
фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення його потреб і виконання
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існуючих зобов‘язань; якість фінансових інструментів і послуг, що запобігає
негативному впливу можливих прорахунків і прямих зловживань на фінансовий
стан підприємства; ступінь захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях
фінансових відносин.
Варто зауважити, що існують і більш універсальні трактування
досліджуваної дефініції. Так Петросян О. визначає фінансову безпеку як
створення умов стійкого, надійного функціонування фінансової системи країни,
держави, регіону, що запобігають виникненню фінансової кризи, дефолту,
деструкції фінансових потоків, збої у забезпеченні основних учасників
економічної діяльності фінансовими ресурсами, порушення стабільності
грошового обігу. Автор фактично звужую поняття до суто фінансових
характеристик, не деталізуючи його вплив на інші сфери економіки. Такої ж
позиції дотримується й Кульпінський С., який вжиття цілеспрямованого
комплексу заходів щодо фіскальної і монетарної політик з метою досягнення
стабільності фінансової системи й створення сприятливого інвестиційного
клімату, називає фінансовою безпекою. Але така позиція, хоча і є
новаторською, але не здатна в повній мірі віддзеркалити сутність категорії, а
особливо її значення як основи національного багатства країни.
На довгостроковий характер досліджуваної категорії звертає увагу
Білик М.Д. і визначає її як «здатність стабільно і ефективно здійснювати свою
звичайну діяльність протягом невизначеного періоду часу, використовуючи
сукупність взаємопов’язаних діагностичних, регулюючих та контролюючих
заходів фінансового характеру, які мають забезпечити формування
оптимального розміру фінансових ресурсів та раціональне їх використання,
нівелюючи вплив ризиків внутрішнього та зовнішнього середовища» [7, с. 48].
Зважаючи на вищенаведені існуючі напрями трактування фінансової
безпеки, вважаємо, що найбільш коректно висвітлює сутність даної категорії
визначення,
яке
сформоване
колективом
вітчизняних
вчених
Л.С. Мартюшевою, Т.Е. Петровською, Н.І. Трихліб, які фінансову безпеку
підприємства розглядають як якісно та кількісний детермінований рівень його
фінансового стану, що забезпечує стабільну захищеність його пріоритетних
збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих реальних і
потенційних загроз зовнішнього та внутрішнього характеру, параметри якого
визначаються на основі його фінансової філософії і створюють необхідні
передумови фінансової підтримки його стійкого зростання в поточному і
перспективному періодах. Варто також звернути увагу, що на нашу думку дана
дефініція в повному обсязі віддзеркалює гармонізаційний підхід, сформований
Козаченко Г.В., Пономарьовим В.П., Ляшенко О.М., оскільки в ньому
враховано саме ту міру гармонізації, узгодженості, кореляції економічних
інтересів всіх учасників ринкових відносин, які знову підтверджують
багатогранність, універсальність й актуальність категорії у світовій економіці.
Висновки. Таким чином, визначенню сутності поняття «фінансова
безпека» приділяють значну увагу сучасні науковці. Доцільним для активного
застосування є трактування фінансової безпеки як якісно та кількісний
детермінований рівень його фінансового стану, що забезпечує стабільну
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захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від
ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього та внутрішнього
характеру. Фінансова безпека реалізується через вирішення завдань, метою
яких є забезпечення надійного й ефективного функціонування складових галузі,
а саме: ідентифікація небезпек і загроз підприємству; визначення індикаторів
фінансової безпеки підприємства; розробка системи моніторингу фінансової
безпеки; розробка заходів, спрямованих на забезпечення фінансової безпеки
підприємства, як у коротко-, так і в довгостроковому періоді;
контроль
за
виконанням заходів; аналіз виконання заходів, їхня оцінка, коректування;
ідентифікація небезпек і загроз підприємству й коректування індикаторів
залежно від зміни стану зовнішнього середовища, цілей і завдань підприємства.
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Останніми роками проблема забезпечення населення продуктами
харчування в необхідній кількості та достатньої якості набула особливого
значення та актуальності.
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Інтеграція України у світовий економічний простір ставить нові вимоги
щодо розвитку всіх секторів національної економіки, вимагає обов’язкового
врахування сучасних тенденцій світових ринків. Провідне місце серед
складових економічної безпеки належить продовольчій безпеці, яка гарантує
соціальну стабільність у суспільстві, доступність якісних продуктів харчування
та стійкий економічний розвиток.
В проекті Закону України «Про продовольчу безпеку України»
продовольча безпека трактується як захищеність життєво важливих інтересів
людини і громадянина, суспільства і держави, за якої держава гарантує фізичну
й економічну доступність та якість життєво важливих продуктів харчування
населенню згідно з науково обґрунтованими наборами продуктів харчування,
підтримує стабільність продовольчого забезпечення населення та забезпечує
продовольчу незалежність [1].
Проблема продовольчої безпеки є досить складною і багаторівневою,
тому повинна розглядатися і вирішуватися на різних взаємопов’язаних
ієрархічних рівнях. Оптимальний варіант забезпечення продовольчої безпеки
досягається за умови узгодженості дії суб’єктів усіх рівнів.
Вважається, що система продовольчої безпеки держави повинна
будуватися на принципах самозабезпеченості, незалежності, стабільності,
доступності продовольства (фізичній та економічній) для населення.
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 р. № 1379
затверджено Методику визначення основних індикаторів продовольчої безпеки
[2]. Згідно цієї методики основними індикаторами продовольчої безпеки є: 1)
добова енергетична цінність раціону людини; 2) достатність споживання
окремого продукту; 3) достатність запасів зерна у державних ресурсах; 4)
економічна доступність продуктів харчування; 5) диференціація вартості
харчування за соціальними групами; 6) ємність внутрішнього ринку окремих
продуктів; 7) продовольча незалежність за окремим продуктом.
Особливе місце серед показників (індикаторів) продовольчої безпеки
належить фізичній достатності продовольства.
Фізична достатність визначає можливість споживання населенням
продуктів харчування в обсягах і асортименті, які не менше встановлених
науковообґрунтованих норм. Для проведення співставлення використовують
раціональні норми, рекомендовані Міністерством охорони здоров’я на 20052015 рр. і які передбачено втілити «Державною цільовою програмою розвитку
українського села на період до 2015 року» та мінімальні норми споживання,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів
послуг для основних соціальних і демографічних груп населення (№ 656 від
14.04.2000 р.)
Для характеристики фізичної достатності продовольства та його якості
доцільно використовувати такі показники:
– рівень фізичної достатності основних продуктів харчування;
– рівень споживання основних продуктів харчування на одну особу, у
тому числі за рахунок вітчизняного виробництва;
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– споживання продуктів харчування за окремими групами населення;
– частка населення, для якого рівень споживання продуктів харчування є
нижчим за раціональні норми споживання;
– добова калорійність харчування людини;
– кількість добового споживання білків, жирів, вуглеводів, вітамінів,
мікро- та мікроелементів;
– вміст в харчових продуктах шкідливих для здоров’я людей речовин;
– питома вага продовольчої продукції, яка не відповідає вимогам
нормативно-технічної документації (ДСТУ, ГОСТ, ТУУ та ін.).
Дослідження обсягів споживання основних продуктів харчування
свідчить про істотне його скорочення. Рівні споживання продовольства за
багатьма параметрами не відповідають науково-обґрунтованим нормам [3].
За період 2000-2013 рр. має місце зростання середньодушового
споживання майже всіх основних продуктів харчування, окрім хліба і
хлібопродуктів.
З методологічної точки зору особливе значення має аналіз індикатора
фізичної достатності споживання окремого продукту, що визначається як
співвідношення між фактичним споживанням окремого продукту та його
раціональною нормою. Оптимальною вважається ситуація, коли фактичне
споживання продуктів харчування однією особою протягом року відповідає
раціональній нормі споживання.
Дослідження індикатора достатності споживання свідчить про
невідповідність споживання населенням України раціональним нормам по
м’ясу та м’ясопродуктам (68 % від норми), молоку та молочним продуктам
(57,0 %), плодам, ягодам та винограду (60,0 %), рибі і рибним продуктам
(68,0 %). Отже, відставання фактичного споживання від раціонального по
молоку і молокопродуктах складає 43,0 %, м’ясу та м’ясопродуктах – 32,0 %,
плодах, ягодах і винограду – 40,0 %, рибі та рибопродуктах – 32,0 %. Ця
ситуація не може бути пояснена низькими обсягами виробництва, адже рівень
самозабезпечення по цих продуктах досить високий. Треба констатувати, що
особливо критичне положення склалося із споживанням молока і
молокопродуктів, плодів і винограду, рівень споживання яких не досягає навіть
мінімальним норм. Лише за такими продуктами, як хліб і хлібопродукти,
картопля, яйця фактичне споживання перевищувало раціональну норму.
Споживання в 2012 р. овочів та баштанних, цукру та олії було в межах
раціональних норм. Така структура споживання є свідченням незбалансованості
харчування населення, яке намагається забезпечити свої власні енергетичні
потреби за рахунок економічно доступніших продуктів.
Забезпечення продовольчої безпеки передбачає не тільки фізичну
доступність продуктів харчування, але і їх якість та безпечність. Якість
харчування характеризує добова енергетична цінність раціону людини,
споживання основних мікро- і мікроелементів, кількість фальсифікованої,
неякісної та забракованої органами контролю продукції.
В Україні за калорійністю та якісним складом раціону харчування
протягом останніх років подолано нижню межу енергетичної цінності добового
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душового раціону харчування (2500 ккал) і далі цей показник продовжує
зростати.
При цьому, як і у попередні роки, основну частину калорій українці
споживали із продукцією рослинного походження. Так, тільки понад 28,0 %
середньодобового раціону у 2012 р. забезпечувалось за рахунок споживання
продукції тваринного походження, що у два рази нижче за встановлений
пороговий критерій. Це зумовлено більш високим споживанням хлібобулочних
продуктів і картоплі замість споживання інших складових продовольчого
кошика – м’ясних і молочних продуктів. Деяке зростання останніми роками
калорійності спожитих продуктів відбувається на фоні загального зниження
вмісту основних мікро- та мікроелементів у складі продуктів харчування
(протеїну, кальцію, заліза та інших.
Слід відмітити, що в калорійності раціону харчування зменшилась частка
продуктів з високим вмістом білків (особливо тваринних білків – м’яса, риби,
молока, яєць), зросла частка картоплі, хлібопродуктів, круп.
Погіршення якості харчування відбувається за рахунок зниження
споживання продуктів тваринництва, білкових продуктів та корисних
вуглеводів, що неминуче відбивається на здоров’ї населення. І це при тому, що
витрати на придбання продовольства ще значні. У 2012 р. частка витрат
домогосподарств на продукти харчування становила 52,78 % (у 2000 р. –
17,9 %).
Енергетична цінність споживання харчових продуктів залежить як від
доходів населення, так і від території споживання та полу. Вона у сільській
місцевості перевищувала аналогічний показник у населення міст.
Статистичні дані свідчать, що енергетична цінність споживання у жінок
всіх вікових категорій вища ніж у чоловіків. Серед регіонів України найбільшу
енергетичну цінність у спожитих харчових продуктах мають домогосподарства
Вінницької (4032 ккал), Черкаської (3899 ккал), Чернігівської (3770 ккал),
Миколаївської (3793 ккал), Херсонської (3788 ккал) областей, а найменшу –
домогосподарства Київської (без м. Києва) (2942 ккал), Запорізької (3095 ккал)
та Харківської (3056 ккал) областей. Має місце і диференціація в споживанні
корисних і поживних речовин населенням з різним рівнем доходів.
Через високу диференціацію населення за рівнем доходів відмічається
значна різниця в структурі і обсягах споживання продуктів харчування за
децільними групами. Так, у найбільш забезпеченого населення енергетична
цінність харчування у 1,3 рази вища ніж у найменш забезпеченого. Така
тенденція спостерігається і в споживанні корисних речовин. Сім’ї з більшими
доходами споживають білків та жирів у продуктах харчування в 1,4 рази більше
порівняно з біднішими, вуглеводів – в 1,2 рази більше. Наявні реальні доходи
населення не дозволяють розраховувати на позитивні якісні зрушення в раціоні
їх харчування.
Отже, фізична достатність продуктів харчування потребує забезпечення
населення продуктами харчування, яке відповідає принципам збалансованості,
безпечності і гарантованої якості.
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Позитивні зрушення, які відбуваються останнім часом в галузях харчової
промисловості сприяють стабільному забезпеченню національного ринку
харчовими продуктами в достатній кількості та дають можливість збільшувати
експортний потенціал.
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Тенденції сучасного розвитку свідчать про те, що намагання реформувати
національну економічну систему та її галузеві сектори на основі лише
адміністративних методів не матимуть успіхів без врахування наукових
рекомендацій щодо її пристосування до динамічних змін зовнішнього
середовища. Саме тому, для України як європейської держави визначальним є
формування такої парадигми її розвитку, яка б мала пряме відношення до
продовольчого
сектору
як
пріоритетної
сфери
забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки та продовольчої безпеки
країни. Стимулювання ефективного розвитку агросфери України є одним із
визначальних завдань економічної політики держави, що підтверджується
реаліями суспільно-економічних трансформацій та науковими розробками
багатьох дослідників [3, с. 12; 6, с. 16].
Потенціал розвитку продовольчої сфери економіки України визначається,
з одного боку, сприятливими природними та сформованими інституційними
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умовами, з іншого – постійно зростаючим попитом на продовольство в світі, та
обумовлюється посиленням ролі аграрного виробництва в забезпеченні
національної безпеки країни. Все це підкреслює особливу значущість
обґрунтування механізмів стимулювання розвитку продовольчого сектору,
серед
яких
одними
із
ключових
чинників
є
підвищення
конкурентоспроможності та досягнення відповідного рівня економічної
безпеки, що є життєво важливим та необхідним для суб'єктів господарювання в
умовах ринкової економіки.
Вітчизняна
та
зарубіжна
наукова
парадигма
в
сфері
конкурентоспроможності підприємств отримала розвиток під впливом
фундаментальних і прикладних досліджень А. Андрійчука, І. Ансофа,
Ю. Губені, В. Зіновчука, Л. Дейнеко, М. Кропивко, В. Мессель-Веселяка,
О. Могильного, А. Портера, Г. Підлесецького, Д. Рікардо, П. Саблука, О.
Скидана, О. Школьного та ін.
Теоретичними та практичними засадами забезпечення економічної
безпеки підприємства займаються вітчизняні та зарубіжні науковці, такі як:
С. Ільяшенко, Р. Дацків, В. Забродський, Ю. Лисенко, С. Міщенко,
В. Тамбовцев та ін. Проте, аналіз літературних джерел свідчить про відсутність
достатньої кількості досліджень в сфері виявлення взаємозв’язку та
встановлення взаємозалежності конкурентоспроможності підприємства та рівня
його економічної безпеки, що й обумовлює актуальність обраної теми.
Метою дослідження є обґрунтування впливу конкурентоспроможності
підприємств продовольчого сектору на рівень їх економічної безпеки, а також
винайдення шляхів посилення конкурентних переваг.
В ході дослідження підходів до визначення сутності економічної категорії
«конкурентоспроможність» встановлено, що наразі не існує однозначної думки
економістів та фахівців щодо факторів та умов, що ідентифікують
конкурентоспроможність підприємства в ринковому середовищі. Зазначимо, що
конкурентоспроможність має широке значення і тісний взаємозв’язок з
економічною безпекою, та виступає як стан ефективного використання його
ресурсів та існуючих можливостей, дозволяє запобігати внутрішнім і зовнішнім
загрозам, забезпечуючи його тривале виживання і стійкий розвиток на ринку
відповідно до обраної місії. Таким чином, конкурентоспроможність на ринку
забезпечується за рахунок утримання конкурентних переваг в насідок
ефективного управління складовими конкурентного потенціалу підприємства.
Якщо розглядати економічну безпеку підприємства через призму
наявності конкурентних переваг, зумовлених ефективністю управління
конкурентним потенціалом (матеріальним, фінансовим, кадровим, виробничим,
інвестиційним тощо), то можна стверджувати, що забезпечення економічної
безпеки відбувається шляхом ефективного використання наявних та
потенційних можливостей, що допомагають підприємству протистояти
внутрішнім та зовнішнім загрозам, забезпечуючи йому виживання та розвиток
на ринку.
Звернувши увагу на дані підходи можна провести чітку паралель між
функціональними складовими економічної безпеки підприємства та видами
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його конкурентного потенціалу, які при ефективному управлінні дають
можливість протистояти загрозам та забезпечують відповідні конкурентні
переваги. Сукупність конкурентних переваг дають можливість підприємству
займати лідируючі позиції на ринку, забезпечуючи там самим його
конкурентоспроможність. Зауважимо, що наявність конкурентного потенціалу
без його реалізації не гарантує підприємству, а ні економічної безпеки, а ні
бажаного рівня конкурентоспроможності.
Розвиток продовольчого сектору України в сучасних умовах відбувається
на фоні посилення інтеграції країни у світове співтовариство. Відповідно до
існуючих європейських традицій необхідним для продовольчої сфери є
розробка концептуальних основ формування такої структурної політики в
аграрному секторі, яка б з одного боку відповідала рівню стандартів
розвинених країн, а з іншого – гарантувала регіонам право на формування
власної структури аграрного виробництва. З такої точки зору доцільно
представити аграрно-продовольчу сферу економіки України як сукупність
галузей національного господарства, зв’язаних між собою економічними
відносинами з приводу виробництва, обміну, переробки і споживання
сільськогосподарської продукції.
Вітчизняний аграрно-продовольчий сектор є слабо підготовленим до
інтеграції з Європейським Союзом і має недостатню кількість спроектованих
моделей розвитку. Новітні стандарти європейських країн передбачають
постійний контроль якості на всіх етапах життєвого циклу виробництва
продуктів харчування, починаючи з насіння та обробки землі та завершуючи
вже готовими продуктами харчування. Так званий рух «від поля – до столу»,
що відповідає світовим стандартам агробізнесу.
У вітчизняній економічній науці сфера продовольчого виробництва
концентрується в понятті «агропромисловий комплекс», що, на нашу думку, є
більш широким і комплексним поняттям, і, в повній мірі не дає можливості
впровадити стратегічні методи управління на всіх етапах життєвого циклу
агровиробництва. Тому, більш функціональним поняттям є використання
терміну «продовольчий сектор економіки», який в Україні займає одну з
головних позицій в національній економічній системі, що підтверджують
показники його питомої ваги в структурі валового внутрішнього продукту: 1212,5 % у 2007-2008 рр., 14-16,4 % у 2009-2011 рр. [6]. Навіть в період
фінансово-економічної
кризи
2008-2009
рр.
агросфера
України
продемонструвала найкращі показники виробництва порівняно з іншими
галузями. Так, в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. спостерігається зростання
валової продукції на 17,1%. Навіть показники кризового 2009 р. були
найкращими серед інших сфер економіки, хоч і характеризувалися спадом на
1,8% порівняно з попереднім роком. Сучасний розвиток агропродовольчого
комплексу в Україні характеризується нестабільними коливаннями. Так, в 2011
р. був зафіксований серйозний показник зростання (17,6% порівняно з даними
2010 р.), а вже в 2012 р. спостерігається спад виробництва на 4,3%. Значною
мірою негативна динаміка стала наслідком впливу складних погодних умов,
загального уповільнення економічного розвитку, посилення грошово-кредитної
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політики уряду [2]. Ці чинники не дозволяють використати конкурентний
потенціал продовольчого сектора в Україні повною мірою. За таких умов
обґрунтування економічного механізму управління конкурентоспроможністю
продовольчого комплексу має важливе значення для досягнення його
стабільного розвитку.
Незважаючи на зростання обсягів виробництва в продовольчому секторі
України спостерігається погіршення його основних фінансово-економічних
показників, що мають безпосередній вплив на його економічну безпеку. Так, за
даними управління статистики, фінансові результати аграрного комплексу за
2013 р. в два рази гірші, ніж роком раніше. За даними відомства, прибуток
сільгосппідприємств від профільної діяльності становить 12,5 млрд. грн. у
порівнянні з 24,1 млрд. грн. в 2012 р. Рентабельність знизилася з 20,2% у 2012.
до 11,5% у 2013 р. (даний показник не враховує бюджетні дотації та суми
державної підтримки) [4].
Особливістю конкуренції в агропродовольчому комплексі є концентрація
економічного суперництва не в самій галузі, а в середині ланцюга створення
споживчої цінності. Ланцюг утворюється суб’єктами: постачальник ресурсіввиробник-посередник-споживач
цінності
(товару).
За
визначенням
Н.П. Тарнавської конкуренція всередині такого ланцюга ведеться між його
суб’єктами за досягнення максимальної частки тієї винагороди, яку одержує
весь ланцюг [8, с. 37].
Таким чином, можна зробити висновок, що дослідження окремих
критеріїв конкурентоспроможності не дає цілісного уявлення про її фактичний
рівень. Така оцінка повинна здійснюватись комплексно та системно, тобто з
урахуванням усіх факторів конкурентоспроможності які ув’язані з основними
показниками діяльності, які визначають рівень економічної безпеки
підприємства. Пропонуємо оцінювати конкурентні переваги продовольчого
комплексу як системи, що має внутрішні зв’язки та закономірності розвитку.
Необхідно також мати на увазі те, що всі критерії конкурентоспроможності
взаємопов’язані та взаємообумовлені, що передбачає наявність синергетичного
ефекту від їх взаємодії. Отже, ефективно управляючи складовими
конкурентного
потенціалу
можна
досягти
високого
рівня
конкурентоспроможності підприємства та забезпечити його економічну
безпеку.
Забезпечення конкурентоспроможності та економічної безпеки
підприємств продовольчого сектору економіки, можливе за рахунок подолання
структурних перекосів на внутрішньому ринку через випереджаючий розвиток і
модернізацію виробництв для внутрішніх потреб, активізації інвестиційної
динаміки та спрямування у пріоритетні сфери масштабних інвестиційних
ресурсів. Тому проблема розширення існуючих і пошуку нових внутрішніх
резервів та залучення їх з закордону є вкрай важливим і актуальним завданням
держави [6, с. 224].
Досягнення позитивних зрушень у сфері інвестиційного розвитку
продовольчого сектору України можна визначити у двох площинах: реалізація
внутрішнього потенціалу господарюючих суб’єктів на основі проведення
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високоефективної рентабельної діяльності та впровадження ефективних засобів
державного регулювання. Активізація інвестиційної діяльності в продовольчій
сфері повинна бути спрямована на оновлення матеріально-технічної бази
підприємств
та
запровадження
новітніх
технологій
виробництва
сільськогосподарської продукції на інноваційній основі, поліпшення
інфраструктури аграрного виробництва.
У зв'язку зі складною ситуацією на ринку сировини, а також
нестабільною політичною та економічною ситуацією в країні, першочерговими
напрямами державної політики мають бути:
− запровадження іпотечного кредитування сільськогосподарських
виробників
(після
скасування
мораторію
на
продаж
земель
сільськогосподарського призначення);
− створення сприятливих умов для залучення інвестицій для виробництва
біопалива, екологічно чистої та органічної продукції, формування системи
сільськогосподарських і обслуговуючих кооперативів;
− розвиток мережі закладів, які надають консультаційні послуги щодо
можливостей вкладення капіталів в АПК;
− забезпечення контролю за виконанням державних цільових програм у
сільському господарстві та використанням бюджетних коштів на їх реалізацію;
− розробка інвестиційних проектів з розбудови оптових ринків
сільськогосподарської продукції та логістичної інфраструктури (звіт).
− розробка інвестиційних проектів з розбудови оптових ринків
сільськогосподарської продукції та логістичної інфраструктури.
Отже, дослідження впливу конкурентоспроможності на економічну
безпеку продовольчого сектору дозволило визначити основні фактори, що
забезпечують економічну безпеку підприємств агропродовольчого сектору, в
основу яких покладаються інноваційні засади розвитку в поєднанні з
ефективним механізмом державної підтримки.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК В АВТОМАТИЗОВАНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ
ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ АУДИТОРІВ
Безперервне підвищення рівня знань аудиторів є дуже важливим питанням, як для кожного аудитора
зокрема, так і для аудиторських фірм загалом. Відповідно до законодавчих вимог кожен сертифікований
аудитор повинен проходити курси підвищення кваліфікації щороку, а також кожні п’ять прозрів здавати
кваліфікаційний іспит на сертифікат аудитора. Для цього аудиторові необхідно постійно підтримувати свої
знання, уміння та навики на високому кваліфікаційному рівні, а також покращувати їх. Це непросте завдання
запропоновано вирішувати з використанням автоматизованої системи компетентнісних характеристик та
підвищення рівня знань аудиторів. В роботі розглянемо модель підвищення компетентнісних характеристик
аудитора, що дозволить аудиторові здійснювати оцінку та підвищення знань, умінь та навиків в
автоматизованому режимі, що сприятиме навчанню аудитора коли і де він матиме можливість.
Ключові слова: компетентність аудиторів, автоматизована інформаційна система, підвищення рівня
знань, підвищення кваліфікації, самонавчання.
Lifelong improving knowledge of auditors is a very important question for each particular auditor and audit
firms as a whole. According to regulatory requirements, each certified auditor should take refresher courses every year,
and every five to take a qualifying exam for the certificate of the auditor. To do this, the auditor must constantly
maintain their ability and knowledge skills at a high qualification level and improve them. This difficult task is proposed
to solve using automated systems competence characteristics and improving knowledge auditors. In this paper we
consider a model of increasing competence characteristics of auditor, which allowing to evaluate and improve
knowledge and skills of auditor in the automatic mode, allowing the auditor to study when and where he has the
opportunity.
Key words: competence of auditors, automated information system, improving knowledge, skills, self-learning.

Метою безперервного підвищення кваліфікації аудиторів є забезпечення
високого рівня якості аудиторських та супутніх йому послуг. Аудитори
зобов’язані проходити підвищення кваліфікації що року на основі “Положення
про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України”, що було
затверджено рішенням Аудиторської палати України 31.05.2007р. №178/5 [1, с.
1].
Безперервна освіта, чи освіта впродовж усього життя, змінює основні
погляди на класичну систему освіти. Безперервна освіта передбачає значну
індивідуалізацію освіти та базується, в основному, на самостійній освіті, що
може здійснюватись з використанням системи Internet та за допомогою
автоматизованих навчальних Web-систем, чи корпоративних навчальних
систем [2, c. 108].
Систематичне самостійне навчання фахівців різних ланок та керівників є
одною з найважливіших форм підвищення кваліфікаційних характеристик
305

персоналу з вищою освітою, воно забезпечує безперервне покращення знань,
умінь та навичок працівників [3, с. 255].
Самонавчання фахівців та керівників повинно бути пов’язаним з іншими
формами та видами навчання, що відображаються в індивідуальних навчальних
планах розвитку персоналу. В першу чергу це стосується гнучкого навчання [3,
с. 255].
Підвищення компетентнісних характеристик аудитора вирішено
розділити на два етапи. На першому етапі, аудиторові рекомендується вивчення
тем, рівень знань за якими є недостатнім, з використанням підручників,
методичних матеріалів, нормативних документів та інших навчальних
матеріалів. На другому етапі, рекомендується проходити тестування для само
навчання. Проте, якщо знання аудитора є посередніми, аудиторові зразу
рекомендується проходити тестування для само навчання.
Завдяки практиці та теорії навчання виділено наступні педагогічні
вимоги, що висуваються до організації контролю навчальної діяльності [4, c.
236-237]:
 індивідуальний характер контролю. Контроль повинен здійснюватись
в залежності від особистих характеристик аудитора, за його індивідуальною
навчальною програмою. Результати навчання кожного аудитора не
порівнюються з результатами навчання інших співробітників;
 систематичність та регулярність контролю. Контроль повинен
відбуватись на всіх етапах, а також поєднуватись з іншими видами навчальної
діяльності;
 різноманітність форм проведення контролю, дозволяє реалізувати
виховну та навчальну функцію контролю, підвищує інтерес до його проведення
та результатів;
 всебічність, означає, що контролювати необхідно всі пункти
навчального плану, та здійснювати перевірку не лише навчальних знань, а й
практичних та інтелектуальних умінь і навичок аудитора;
 об’єктивність
контролю.
Визначає
необхідність
усунення
суб’єктивних та помилкових висновків, що можуть бути сформовані завдяки
упередженому ставленню, чи випадковій помилці;
 диференційований підхід, забезпечує урахування специфіки вивчення
напрямків навчання та окремих їх тем, а також індивідуальних особливостей
аудиторів та вимагає використання різних методик контролю, в залежності від
цих особливостей;
 єдність вимог педагогів, що здійснюють контроль над навчанням
групи аудиторів.
Тестування для само навчання будується автоматично, в залежності від
знань аудитора, його особливість базується на використанні питань з різними
рівнями складності, який обирається системою, залежно від відповідей, які дає
аудитор на попередні питання. Алгоритм побудови тестування для
самонавчання представимо скінченим автоматом Мура (рис. 1.) [5, c. 5-8].
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Рис. 1. Автомат Мура, для автоматичної генерації тестування для самонавчання
аудитора
Формальне представлення автомата Мура матиме вигляд (1) [5, c. 5-8]:
GT   X , S , Y , s 0 , P, R  (1),
де X – вхідна абетка автомата, складається з відповідей аудитора на
поточне питання (2):
X  R,W  (2),
де R – відповідь аудитора правильна, W – відповідь не правильна;
Y – вихідна абетка, яка складається з переміщення рівня складності до
більшого, меншого, чи залишаємо поточний рівень (3):
Y  U , D, St (3),
де U – перехід до питання з вищим рівнем складності, D – перехід до
питання з нижчим рівнем складності, St – рівень складності залишається
незмінним;
S – множина внутрішніх станів системи, визначимо як (4):
S  Q  Y (4),
де Q – відповідає рівню складності поточного питання (5):
Q  L1 , L2 ,..., Ln  (5),
де n – кількість рівнів складності, L1 – найнижчий рівень складності, Ln –
найвищий рівень складності;
s0 – початковий стан;
P : X  S  S – функція переходів між станами, що визначається за
формулою (6):
P s, x   s   F q, x   q , y  (6);
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R : S  Y – функція виходів системи Мура, що описується формулою (7):
Rs   y  F q, x   q , y  (7).

Результат тестування розраховуємо за формулою (8):
N

RST   bi (8).
i 1

Для уточнення результатів тестування для само навчання, введемо в
оцінку результатів тестування функцію  t  , що залежить від часу, затраченого
аудитором на відповіді на кожне питання (9):
 1, якщо t i  t adv ,
(9),
1 2 , якщо t i > t adv

 t   

де t i – час, витрачений аудитором для відповіді на i -те завдання;
t adv –час, що рекомендується витратити аудиторові на i -те завдання.
Отже, результат тестування для само навчання визначимо за формулою
(10):
N

RST   bi  t  (10).
i 1

Тестування генерується автоматично,
задовольняється наступна нерівність (11):

та

триває

доти,

доки

не

RST  RSTopt (11),

де RSTopt – оптимальний результат, якого повинен досягнути аудитор,
щоб завершити тестування для само навчання.
Таким чином, кількість питань, що будуть задіяні в тестуванні, залежить
від поточних знань аудитора. Якщо рівень знань аудитора достатньо високий,
тестування буде формуватись з питань високих рівнів складності та, при
вчасних правильних відповідях на питання, аудитор пройде тестування за
відносно короткий термін, давши відповідь на невелику кількість питань. Якщо
ж рівень знань не достатньо високий, аудитор буде помилятись, отже,
тестування буде формуватись з питань низьких рівнів складності та, як
наслідок, аудиторові доведеться відповідати на більшу кількість питань та час
затрачений на тестування зросте. Ця особливість спроектована для збільшення
навчального ефекту, адже, чим більше питань прогляне аудитор, тим більше
корисної інформації отримає завдяки проходженню тестування для само
навчання.
Оцінка компетентнісних характеристик аудитора, в даному випадку, не
може визначатись результатами тестування. Тому, для визначення рівня знань
аудитора, використаємо формули (12):
QQLL  LQQ (12),
де QQLL – значення, що визначається кількістю питань, які належать до
низьких рівнів складності, вимірюється у відсотках і визначається за формулою
(13):
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QQ LL 

Q LL
 100% (13),
GQQ

де QLL – кількість питань, що належать до низьких рівнів складності, з
яких було сформоване тестування для само навчання,
GQQ – загальна кількість питань, з яких було сформоване тестування для
само навчання;
LQQ – гранична кількість питань, що визначає межу успішності
аудитора, задається у відсотках.
Якщо дана нерівність задовольняється, компетентність аудитора за
поточною темою є не задовільними, тому надалі рекомендується повторно
вивчити дану тему. У протилежному випадку розглядаємо нерівність (14):
QQHL  LQQ (14),
де QQHL – значення, що визначається кількістю питань, які належать до
високих рівнів складності, вимірюється у відсотках і визначається за формулою
(15):
QQHL 

QHL
 100% (15),
GQQ

де QHL – кількість питань, що належать до високих рівнів складності, з
яких було сформоване тестування для само навчання,
GQQ – загальна кількість питань, з яких було сформоване тестування для
само навчання.
Якщо дана нерівність не задовольняється, це означає, що компетентність
аудитора за даною темою є посередньою, отже, аудиторові рекомендується
повторно пройти тестування для само навчання. В протилежному випадку
знання аудитора є достатніми, поточна тема вивченою, тому система повинна
рекомендувати перехід до вивчення наступної теми.
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СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ФАКТОРІВ
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В АГРОСФЕРІ
Досліджено процеси використання земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах,
принципи і закономірності екологобезпечного використання й охорони земель, здійснена економічна та
екологічна оцінка екологобезпечної системи землеробства.
Ключові слова: екологізація, біологізація, система землеробства землекористування, екологічно чиста
продукція, родючість ґрунту, моделювання розміщення посівів, оптимізація ґрунтового живлення.
Conceptual provisions of systemic interaction of ecological and economic factors in the optimization of
modern system of land use are specified. The processes of agricultural land use under current conditions, principles
and regularities of environmentally sound use and protection of lands are investigated; economic and environmental
assessment of ecologically safe farming system is made.
Keywords: ecologization, biologization, farming system, land use, environmentally friendly products, soil
fertility, crop allocation modelling, optimization of soil nutrition.

The problem of environmentally sound use of land in recent years is of
particular relevance, as the irrational use of agricultural land in Ukraine led to soil
fertility fall, spread of erosion processes, increasing the area of contaminated and
degraded land. This requires the development, justification and implementation of
measures to ensure their effective and environmentally sound use.
One of the essential and objective properties of the soil, causing its
extraordinary usefulness and indispensability for human life and activities, is its
fertility. The problem of soil conservation, yields gain, agriculture intensification or
ecologization, search and implementation of economic and mathematical methods to
study land-use factors were always of scientific interest, since their solution allows
for ecological and economic interactions in field husbandry and, finally, improve
living standards, human wellbeing [5]. Therefore this problem remains relevant to
this day: the economic crisis is reflected primarily on the quantity and quality of
products manufactured in agriculture, reduction of product range, deterioration of
quality.
The subject relevance attracts attention of researchers of different branches of
human knowledge: soil scientists who study the nature of soil and plant properties as
well as experts in applied mathematics, cybernetics, trying to offer directions of
optimal use of soil resources by application of mathematical methods, modern
information technologies to solve such problems. One of the component parts of
economic reform in Ukraine aimed at the market relations is land reform, its strategic
goal is to provide the most rational and highly effective land-use, comprehensive
protection and extended reproduction of soil fertility, ecologically balanced farming
and promptly solution on this basis to food problem, creation of national
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agroindustrial complex, competitive on the European and world agrofood markets [4,
6, 10].
The achievements of science and best practice testify that increase of soil
fertility, which in turn is closely associated with the reproduction of humus, its
accumulation in soils, is the basis of sustained growth in agriculture productivity.
Only it is necessary to realize the potential productivity of crops not by high
doses of fertilizers, but through optimization of all the properties and life processes in
the soil that will ensure its fertility recovery - creation of nutrient, water and air
regimes in the soil, meeting the biological requirements of plants and optimization of
biotic soil activity level. Although the effect of environmental conditions on the
production is not adequately investigated, these conditions are beginning to play ever
increasing role in the planning system of agricultural production and investment flow
priority [9]. The objective of ecological and economic planning is to ensure balance
between the production and the environment, where the prime importance should be
given to the land. Based on the study and analysis of the general concepts of
ecoentrepreneurship [1-2] a scheme of model of ecological and economic planning in
agriculture is proposed (Figure 1). Mathematical modelling of land management is a
complex economic and environmental target.
The purpose of soil fertility models development is regulation of knowledge
about fertility, the impact assessment on the state of land use and the possibility of
optimal crops allocation within farms on soils of different fertility.
Soil quality

Agricultural production

Complex of agrotechnical and
agrochemical
measures

Decision making
concerning optimization
of production resources
allocation

Figure 1. Model of ecological and economic planning of agricultural production
Developed by the authors

Ecologo-ensuring direction of modern agricultural production requires high
yields along with land friendliness, maintenance and restoration of soil fertility.
Fertility models are an approximate reflection of soil properties to meet the needs of
crops under certain environmental and socioeconomic conditions. Developed as part
of the study, a scheme of system of soil fertility models on the basis of the model of
optimization of crop allocation makes it possible to optimize the basic processes of
soil fertility (Figure 2).
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The proposed system of models compared to other environmental models is
characterized by its compactness, takes into account all agronomic conditions and
requirements of soils and crops sufficiently complete.
Calculation procedure is that first they determine the part of the crop for which
there will be enough nutrients from the soil by specially designed production
functions. A number of methods are developed helping to solve this problem, but the
real value of fertilizers in the process of agricultural production can be properly
understood only in conjunction with other factors forming the level of crop yields
within the same period.
Forecasting of yield indices of certain cultures is taking into account non-linear
character of cause-effect relationship in the system “soil fertility - fertilizer – yield”.
Soil fertility models

Soil fertility information
models

Soil fertility control
models

Process models

Fertility status
models

Gradation of certain
fertility indices
Complex static
productivity models

Continuous and balance
models of stationary system
“soil  plant  environment”

Biological
processes control
models

Soil ecological
processes
control models

Models of crop
allocation
optimization

Figure 2. The system of mathematical models of soil fertility
Developed by the authors

Application of environmentally sound land-use technologies provides not only
increasing of soil fertility, rational land use and positive impact on the environment,
but also allows to receive ecologically clean products, the demand for which is
growing annually. Yield cultivated using environmentally sound practice will
probably be smaller and will require more time and strength than the yield cultivated
using modern intensive technologies. But demand for environmentally friendly
products is growing every year. And that is why there is an urgent need to expand
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environmentally friendly food production. Therefore every country that cares about
the future needs to develop a network of such technologies and enterprises.
Prerequisites for the creation of market of environmentally friendly products
should be: the development of the legal groundwork, regulation of environmentally
safe agricultural production; creation of appropriate infrastructure, which should be
understood as introducing a system of accreditation of farms that carry on
ecologically safe agriculture, standardization, certification and labelling of
environmentally friendly products, information provision; state support of
development of such farm units in the form of grants, subsidies, benefits and
incentive system of manufacturers for the production of environmentally friendly
products, including its pricing mechanism [1,8].
The economic efficiency of the use of pesticides is confirmed by the following
facts: in the USA one person employed in agriculture could, except himself, provide
4 city residents with farm products in 1850, 11 residents – in 1940, 55 residents – in
1974, 104 residents – in 1990, 160 residents – in 2010. Calculations, carried out by
experts in the USA [11-12], demonstrate that without large-scale use of pesticides
crop yield would decrease by 50% and the quantity of animal products (meat, milk,
wool) – by 25%. All this suggests that humanity at the present stage of its
development is not able to refuse from chemicals in agriculture. This is especially
noticeable during the period of population “explosion”, when the problem of food
resources is extremely acute.
Taking into consideration all the features of modern land-use, simulation of this process and
the specific formulation of our problem, ecological and economic model of optimization of soil
nutrition of crops will be as follows:

Let us maximize total yield per unit:
Z    t ij X ij  max

field;

(1),

i M1 jM2
where
М1 –set of land plots (і = n);
М2 – set of crops (j = m);
tij – economic efficiency of production cultivation of the j-th crop on the i-th

Xij – the desired planting acreage of the j-th crop on the i-th field;
Si – the area of each of n land plots;
Sj – the area of each of m crops in the cropping pattern;
ij –logical factor, which provides for possible allocation of the j-th crop on the
soil of the i-th plot;
Optimal allocation of crops must meet the following conditions:
1. According to the use of arable land:
(2),
  ij X ij  S i , ( iM1)
jM2
2. According to the cropping pattern:
(3),
  ij X ij  S j (jM2;)
iM1
3. According to acceptable region of the variables:
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Sij

min

 X ij  Sij

max

;

(4),

where Sij min, Sij max – minimum and maximum acceptable values of
variables.
4. Natural conditions of non-negativity of variables:
X ij  0 , (i M1 jM2)

Conclusions. The analysis performed and results testing confirm the efficiency
of optimization of crop allocation. The practical importance of the results obtained is
that the proposed and adapted to the conditions of farm model can be used to plan the
structure of crop rotation and the spatial crop allocation in fields of different fertility
to ensure ecological and economic requirements in agricultural production.
In the market conditions an effective use of land resources for organic or
ecologically balanced farming is of high priority. One of the ways to solve assigned
tasks on harmonization of ecological and economic requirements of modern land use
is the proposed system of mathematical models that includes rational organization of
cropping patterns, optimizing mineral and organic fertilizers usage, programming of
crop yields, based on the use of mathematical optimization methods, application
software programs and information systems.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ НАХОЖДЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
БАНКОВСКИМ МЕТАЛЛАМ
В статье анализируются экономические результаты математического эксперимента по
формированию случайных наборов слитков банковских металлов и применению к этим наборам методики
нахождения оптимальной структуры инвестирования денежных средств в ценные металлы.
Ключевые слова: банковские металлы, золото, серебро, платина, палладий, доля финансовых потерь
The article analyzes the economic results of mathematical experiment on formation of random sets of ingots of
banking metals and application of these sets of methods of finding the optimal structure of investment of funds in bank
metals.
Keywords: bank metals, gold, silver, platinum, palladium, the share of financial losses

Высокая ликвидность и стабильность банковских драгоценных металлов
обуславливает их инвестиционную привлекательность в условиях
современного финансовго рынка.
Целью данной работы является исследование экономических показателей
применения методики нахождения оптимальной структуры инвестирования
денежных средств в ценные металлы.
Банковскими металлами называют драгоценные металлы (золото,
серебро, платина, палладий) высочайших проб соответственно мировым
стандартам. На рынке банковских металлов к продаже предлагаются слитки
драгоценных металлов весом (номиналом) 1 г, 2 г, 2,5 г, 5 г, 10 г, 20 г, 1
тройская унция (31,1 г), 50 г, 100 г, 200 г, 500 г и 1000 г. Здесь и далее будем
использовать общепринятые обозначения драгоценных металлов: золото –
XAU, серебро – XAG, платина – XPT, палладий – XPD. Пары значений «вид
металла – номинал», характеризующие конкретный слиток, будем именовать
позицией.
Для исследования эффективности предложенной в [5] модели был
проведен математический эксперимент, в ходе которого было сформировано
1000 случайных наборов банковских слитков четырех видов драгоценных
металлов, причем вероятность вхождения конкретной позиции вида «металлноминал» снижалась с увеличением стоимости слитка данной позиции. Эти
позиции были определены в работе [5] и представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Оптимальные с точки зрения привлекательности инвестирования позиции для
разных стоимостных категорий
№
1
2
3
4
5
6

Категория, грн
0 - 1 000
1 000 - 5 000
5 000 - 20 000
20 000 - 50 000
50 000 - 200 000
200 000 - 500 000

Позиция

Доля фин. потерь

XAU – 2
XAU - 2,5
XAU - 31,1
XAU – 50
XAU – 250
XAU – 500

9,1%
9,1%
4,6%
5,1%
6,8%
5,5%

Средняя стоимость
слитка, грн
959,25
1 196,72
13 914,58
22 382,02
111 125,80
221 295,24

Методика поиска оптимизированного набора заключалась в следующем.
В произвольный набор Li может входить некоторое количество слитков m
видов. В проведенном эксперименте рассматривались m=29 видов слитков, из
которых золотых – 12, серебряных – 9, платиновых – 7, палладиевых – 1.
Соответственно, набор
неотрицательных чисел:

Li можно представить в виде вектора целых

Li  l1i , l2i ,..., lmi  ,

(1)

где l ki - количество слитков k-го типа в данном наборе.
Стоимость данного набора рассчитывается в формуле:

M Li  

m

 lki ASK k N k ,
k 1

(2)

ASKk – цена продажи банком, грн/г;
Nk – номинал слитка, г.
Сумма финансовых потерь данного набора может быть рассчитана как:

S Li  

m

 lki sk ASK k N k ,
k 1

где

sk

(3)

- доля финансовых потерь слитка k-го вида.

Для данного набора Li производился подбор оптимизированного набора

из позиций табл. 1 xi  x1i , x 2i ,..., x6i  с учетом модели нахождения
оптимальной структуры инвестирования денежных средств в ценные металлы
[6].
Ограничение на расхождение стоимостей при нахождении решения:

где M x i  - стоимость набора

M xi   M Li   D

xi .
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(4)

В данном эксперименте значение D было принято в размере 100 грн.
Нахождение решений осуществлялось с помощью инструмента «Поиск
решения» Microsoft Excel. Было получено 1000 «оптимальных» наборов для
исходных 1000 случайных наборов, при этом относительное отклонение
стоимости для каждой пары не превышает 0,1%.
Например, случайный набор L8 состоит из 46 слитков 25 видов. Его
стоимость

M L8   1 110 874 грн. ,

S L8   146 002 грн.

Найденное для него решение

сумма

финансовых

x8  2,1, 78,1, 0, 0 

потерь

имеет стоимость

M x8   1 110 955 грн. и сумму финансовых потерь F x8   51 692 грн.

Соответственно, экономический эффект составит
E 8  146 002  51 692  94 310 , а относительный показатель эффективности
94310
i 
 8,5% .
1110874
Результаты по средним величинам экономической эффективности
решений и средние доли четырех металлов в исходных наборах сгруппированы
по нескольким категориям стоимости и приведены в табл. 2.
Таблица 2
Средние значения показателя экономической эффективности по категориям
стоимости наборов Li
Стоимостная категория

Среднее значение
показателя
эффективности,

до 200 000
200 000 - 400 000
400 000 - 600 000
600 000 - 800 000
800 000-1 000 000
свыше 1 000 000
всего

i

14,3%
13,9%
10,4%
9,9%
10,5%
10,3%
10,9%

Средняя доля ценных металлов в наборе
XAU
47,1%
48,4%
62,1%
65,3%
64,4%
65,2%
58,1%

XAG
18,3%
11,3%
6,8%
4,7%
3,2%
2,9%
8,2%

XPT
28,3%
36,2%
28,8%
28,3%
31,2%
30,8%
30,8%

XPD
6,3%
4,0%
2,3%
1,7%
1,2%
1,1%
2,9%

Как мы видим из табл. 2, среднее значение эффективности составляет,
10,9%, что является весьма значительной величиной.
Проанализируем также структуру решений x i . Рассчитаем значения
вероятности вхождения слитка каждой «оптимальной» позиции в полученное
решение как отношение количества решений, содержащих слитки данной
позиции к общему количеству решений. Результаты приведены в табл. 4.
Таким образом, можно видеть, что золотые слитки номиналом «1 унция»
самые востребованные для снижения финансовых потерь, а слитки номиналом
250 и 500 граммов можно не рассматривать для решения задач нахождения
оптимальной структуры инвестирования.
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Таблица 4
Значения вероятности вхождения слитка в решение для каждой «оптимальной»
позиции
№
1
2
3
4
5
6

Категория, грн
0 - 1 000
1 000 - 5 000
5 000 - 20 000
20 000 - 50 000
50 000 - 200 000
200 000 - 500 000

Позиция
XAU – 2
XAU - 2,5
XAU - 31,1
XAU – 50
XAU – 250
XAU – 500

Значение вероятности
0,78
0,75
1,00
0,48
0,00
0,00

Выводы
В статье приведен экономический анализ эффективности применения
методики, основанной на математической модели задачи нахождения
оптимальной структуры инвестирования денежных средств в банковские
металлы, на основании результатов которого можно сделать вывод о
практической целесообразности использования данной модели при финансовых
сделках данного вида.
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MANAGEMENT OF TARIFFS AND SOCIAL AFFORDABILITY FOR THE
POPULATION AT THE CASE OF A REGULATED MARKET / ON THE
BASIS OF THE INTEGRATED WATER CYCLE PROJECT FOR PLEVEN
AND DOLNA MITROPOLIYA, BULGARIA
A Training Model of a Microprogramming Unit for Operation Control:
The financial analysis has resulted in detailed financial projections (operating income and expenses,
applicable tariffs for water services)and the conclusions related to the implementation of the following indicators:
1 ) performance of financial profitability of the project - financial net present value of capital (FNPV/C), the
financial internal rate of return (FRR/C), financial net present value of the investment (FNPV/K), financial internal rate
of return on investment (FRR/K);
2) Affordability of tariffs for water and sewerage services;
3) Indicators of financial sustainability of the project (analysis of cumulative cash flow);
4 ) Identification of the sources of funding ( grants , municipal budget, loan
Key words: capital, investment, Internal rate of return; Net present value; аffordability,sustainable,
profitability, performance, social efficiency, terminal value, risk.

INTRODUCTION. After the accession of Bulgaria to the European Union
changes in financial reporting standards were adopted by Council of Ministers’
Decree 251 / 17.10.2007. The balance sheet of the municipality after the realization
of investments will grow concerning the tangible fixed assets. Amounts at the
balance sheet item reflects the rights to assets acquired free of charge. A correct
assessment of the rational management decision and clarification of the fair value
of the investment required financial analysis and socio - economic analysis,
resulting in output net present value of the investment.
The elements of this kind of analysis related to the development of financial
analysis, economic analysis, social analysis and analysis "cost benefits", which
aims to derive projected cash flows of the investment object. On this basis the
appropriate rates of return and, in particular, the financial internal rate of return on
investments and the financial net present value, output and factorcost / benefit have
been calculated.
The objective of the current article is to present the way for determination of
water supply tariffs at the case of a regulated market for Water supply and
sewerage companies. Despite the availability of the regulated market the water
supply tariff is socially affordable for the whole population. Besides the financial
benefits a lot of economical direct and indirect benefits have been generated.
1.
TARIFF
DETERMINATION,
PRICING
AND
SOCIAL
AFFORDABILITY OF PRICES
1.1 Basic approaches to the regulation of prices and tariffs of water and
sewerage services
A fundamental aspect of economic regulation is the pricing of water services
and determining future levels, taking into account future costs (e.g. costs associated
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with commitments of Bulgaria's accession to the EU, effective capital maintenance
requirements of customer service and other). Pursuant to Article 5, paragraph 3 of the
Water Supply and Sewerage Services Regulation Act, the State Energy and Water
Regularoty Commission shall regulate the prices and quality of water-supply and
sewerage services provided by the water supply and sewerage utilities. Currently,
water companies in Bulgaria or the owners of fixed assets price the water services.
Regulation on rate of return, also known as "cost-plus" (cost plus) or "cost of
service" (cost of service), is the traditional method of control in many countries,
including the United States. Tariffs are calculated so that the total revenues are equal
the total costs plus the cost of equity (fair rate of return). As a capital base the
"beneficial use" assets are considered calculated at historical value, ie purchase price
excluding depreciation (concept "beneficial use assets"). These revenues are
allocated to different categories of users. The rate of return can be determined
every year, so fixed by the regulator checks are frequent. However, this approach has
been criticized because it is difficult to define "fair" rate of return and because it does
not provide an incentive to minimize costs and to implement cost-saving innovations.
In the second approach, the regulator sets a maximum rate (marginal cost) for
a fixed period of time. The process of determining the marginal cost begins with an
assessment of the minimum rate of return on capital in the sector, which would
stimulate investors to invest in it. We use financial models and estimates of
investment. From the resulting rate of return and net assets, and profit
marginareobtained, which, together with estimated costs determined necessary
revenues, based on projected consumption - and cost. In the fixed period there are
interim updates the price in line with the inflation rate and the relative efficiency of
the company. As the costs of investment depend also on the risk, any uncertainty
associated with regulatory policies will increase the cost of borrowed capital.
Valuation of assets in the water supply and sewerage sector is complicated because
they have specific function and location and have very slow depreciation that is
directly related to their technical wear. A price cap regulation provides strong
incentives to improve efficiency and implement new technologies and allows for
the introduction of "reference" competition because companies receive revenue
from lowered costs and improved business carry most of the financial risk of loss
in return case of inefficient activity. The Water operators can calculate the
necessary investments for the next 5, 10 and more years, but they are not necessarily
ready to have specific engineering projects. In terms of operating costs of the water
operators, the regulator monitors trends in key parameters and ratios, using
econometric models to assess the relative effectiveness and pressed inefficient
companies to reduce costs. Thus, in the absence of market competition regulator
introduces comparative competition. Reduction in actual costs compared to those in
the marginal cost of a regulated 5-year period brings short-term benefits for water
companies and their owners and long-term benefits for consumers.
1.2 Methodology for determining the average rate of the regulatory
authority
The methodology uses the marginal price approach based of future costs,
reflected in 5 years term business plans with annual update for efficiency.
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The following formula is proposed:
Averagetariff = {[РДП +ПР +А) + О + В(С-НА+ОК)] + Д]} / ОВ

where:
РДП – Annual costs for operation and maintenance (operating costs);
ПР – costs for Annual program for major renovation and new lasting assets
(ДМА) during the viewed year (capital costs);
А – depreciation for assets, which are not subject in the Annual program for
major renovation;
О – debt service, payable in the year, consisting of principal and interest;
В – average rate of return of the own capital;
С – assets’ value at the end of the year , incl. the net value of investments
(costs for aquisition of lasting assetsДМА), made during the year after the deduction
of the due principal;
НА – accumulated depreciation for all existing activities in the past years;
ОК - working capital;
Д – tax levy, single payments and occasional costs;
ОВ - sold water volume;
The key issue in determining the tariff is evaluating the costs. There are two
basic methods for calculating costs - traditional accounting ("communal") and the
method of cash flows.
The time during which prices will increase to lead to full cost recovery will
depend on assessments of social affordability of fees and the ability of the state to
provide social protection and to finance capital investments. This expert forecasts
will take more than 10 years.
2. PRINCIPLES OF SETTING WATER TARIFFS FROM WATER
SUPPLY AND SEWERAGE /WSS/ companies to consumers
WSS operator may determine prices based on economic costs and the process
usually involves three stages. The first step is to assign costs to be covered by
monthly fees - calculation of annual revenue is based on the annual financial plan that
reflects the cost of operation and maintenance, depreciation, payments of principal
and interest, provisions for bad debts, tax charges, return on equity / investment.
The regulatory concept for Bulgaria uses the approach of an average increase in
consumption (average incremental cost), which reasonably approximates the
marginal cost. The cost estimates, which are obtained, avoid the large fluctuations in
prices that gives the fresh approach of marginal cost. As for wastewater, their
infrastructure once built, usually have mostly fixed costs rather than variable and
marginal cost depends more on the quality rather than the quantity of water.
According to Decision Ц-08 of 24.08.2012 of the State Energy and Water
Regularoty Commission (Annex 3) the approved tariffs for various services are:
Tariffs

Before the
project

After project
realization

Tariff for water supply for households

Lv/м3

1.41

1.41

Tariff for water discharge for households

Lv/м3

0.10

0.10

Tariff for water treatment for households

Lv/м3

0,17

0,17
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The present financial analysis is based on this approach - an average
increase in consumption (average incremental cost), as it is the approach
currently used by the water operator. For analysis purposes tariffs throughout
the reference period remain constant.
1.3 The third step is the water companies to design tariff structure to
recover all allocated costs. This principle is used by analysts to
determine the tariff of waste water treatment Structure of tariffs
From one side by usingthe tariffs the aim is at financial vitality of WSS
operator, from the other side the aim is to not allow the crossed subsidizing, and from
third side the aim is to consider the social affordability of users, which will receive
stimuli to water saving and to protect the environment. The choice of tariff’s structure
depends on the structure of costs, the profile of the consumer, on technological
aspects and public priorities regarding ecological and economical aspects. At the lack
of water metering device, a tax for the fixed water volume per inhabitant is charged
or on the size the dwelling etc. Some specificities of the rest 3 types of tariffs are
given below: Option 1 is a monostructural (proportional) tariff. Option 2is a tariff
structure from 2 parts (binomial).Option 3 is a gradual increasing block tariff.
Conclusion: In view of the above mentioned and the project specificity –we
recommend the monostructural (proportional without fixed rate) tariff at equity
charging of the population and business (for discharge and treatment of
domestic waste waters), which to be applied for the whole reference period and
the financial analysis to use it during the formation of project revenues.?
3. THE SOCIAL AFFORDABILITY
In regard to art.1, par,1 and point 4 of the additional provisions to the Law for
regulation of water supply and sewerage services, the socialaffordabilityof the prices
of water supply and sewerage services is in place in the cases, where their value,
determined on the basis of minimum monthly water consumption for drinking and
domestic purpose of 2.8 cubicмetersper inhabitant (73 litres per day), does not
exceed 4 % from the averagemonthly income of one household in the relevant
region”.
The following items are determined as WSS services: Water supply - 1.41
Leva excl. VAT for WSS Ltd Pleven, approved by the regulator to
24.08.2012;Discharge of domestic waters– 0.10 Leva excl. VAT;Treatment of waste
waters – 0,17 Leva excl. VAT.
The financial analysis pays serious attention to maintaining of the reasonable
and gradual level of waste water treatment fee (connected with the operation of the
WWTP), for which there is a list called „Social affordability”. There is a need to
point that the affordability limit of the fee for the submitted WSS services is 4% of
the average income of given household (according to the Law on WSS services). The
Consultants sticks to the limit of 2.32 % for consumers during the whole reference
period.
The data for the average incomes of the households for the region are given by
the NSI for 2011 and it is 795 leva.
The following methodology is applied at the determination of the social
affordability:
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1. Determination of an average income of a household for 2011 using the above
described methodology;
2. For the whole reference period 2012 – 2041, the income from the previous
point is indexed by the rate of growth of GIP according the Eurostat prognosis.
The assumption is based on the fact, that the inflation for sure decreases the
purchasing power of money, but the population remuneration almost never are
updated by 100% of the rate of GIP;
3. The determination by using the model of the full operational revenues of the
operator (covered by the population) – there the amount of revenues from the
population for services on water supply, discharge and treatment of domestic
waste waters;
4. Dividing the full operational revenues (incl.VAT) to the number of households
and determination of the average annual cost of a household for the service of
treatment of domestic waste water, storm waters, fountain and drainage waters.
Determination of the average annual costs for a household for WSS services
(incl.VAT) – The used water quantity form the inhabitants in м3is multiplied by the
approved price for delivery of the State Energy and Water Regulatory y Commission,
the VAT is added. The result is divided to the number of households for the relevant
year and the final value is received.
To the moment the WSS Pleven has no registered significant overdue
receivables from clients, which itself means that the fee is in bearable amount. Due to
this fact the financial model relies on 80% collectability of the fee. On this basis the
tariffs also remain at constant value because the fees in the frame of reasonable limits
and the probability for the willingness to pay to be decreased is insignificant.
4. FINANCIAL SUSTAINABILITY
This part of the analysis is to determine the viability of the project. Here the
real fix all cash inflows and outflows and determine the net cumulative flow for each
of the years of the time horizon. If while setting all output information in the financial
model a results in negative cumulative flow for a given year, then this is a sign of
poor liquidity of the project and the relevant corrective measures and proposals
should be provided by the consultants. The mainelements included in the analysis of
financial sustainability are the following:
Cash inflows: Community support (grant) with financing VAT - finance
source (sign +)Central level (government grant) with financing VAT - finance source
(sign +)Local funding by the Municipality with financing VAT - finance source (sign
+)Operational incomes excluding VAT (sign +)
1) Cash outflows:
 Total investment costs (eligible including VAT and reinvestments excluding
VATС 14 ) - (sign -);
 Total operational costs excluding depreciation and provisions excluding VAT
(sign -);
Conclusion

14

WSS operator uses the right for tax credit for investments, connected with the independent economic activities.
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The article presented theway for determination of water supply tariffs at the
case of a regulated market for Water supply and sewerage companies. Despite the
availability of the regulated market the water supply tariff is socially affordable for
the whole population. Besides the financial benefits a lot of economical direct and
indirect benefits have been generated.
4.1. SOCIO-ECONOMICANALYSIS OF COST-BENEFIT
The supply of public goods is associated with decision making not only for
current funding, but also for their more effective and qualitative implementation in
the next years. A top priority has funding of investment projects that contribute to the
growth of public well-being over the time. There is a need to consider alternatives for
costs and benefits, in order to choose which is the best option.
The first step in the evaluation of public projects is the determination of the
range of benefits and costs that they entail for members of the society. The costs and
benefits of a project are structured primarily in three categories: Direct
(primary)andIndirect (external). The reason for such phenomena isthe lack of
property rights, which allows to get benefits without having to pay for them, or to
cause losses without compensation for the victims. External benefits and losses
cannot remain out of sight in the evaluation of public projects as they change the
level of social well-being, and it is therefore essential to identify and calculate them
in the “cost-benefit”' analysis.
4.2. Environmental effect of the project
The environmental effect of the project consists in reducing pollution of soil, surface
water and groundwater. This will be reflected not only in the affected towns and
villages, but also throughout the territory, through which flows the River. The
environmental effect of the project implementation can be defined as intangible
benefit – cannot be measured quantitatively and financial, but is essential for the
environment in the long term.
4.3. Economic effects of the project
4.3.1. Health care costs savings
Costs saving of cleaning of septic tanks. The effect as a result of reduced costs
to consumers for cleaning of septic tanks may be determined through valuation of
costs saved.
It is set up in the analysis that all households that are not connected to the
sewerage network, use cesspools. The value of a single cesspool cleaning is in the
amount of 70 Lv. Trimming is on average three times a year, i.e. an annual cost per
household amounted to 210 Lv.
Provided that the sewers are built, the cost per household for disposal and
treatmentof waste water are calculated by multiplication of the average annual
consumption of a user by the sum of the approved by the State Energy and Water
Regularoty Commission price for disposal the price for treatmentreceived according
the methodology of the State Energy and Water Regularoty Commission (described
in the financial analysis)
As a result of the catching, discharging and treating waste water households
will significantly reduce the pollution of water bodies in the area. This will lead to a
reduction of the morbidity of the population of gastro-intestinal parasites. According
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to the National Statistics Institute for 2007, about 5% of the household expenses are
on health care.
A number of 10% of gastrointestinal diseases is set in general.
With regard to the population covered by the project, it is expected that the
total morbidity of gastro intestinal diseases is to decline by 60%. The benefit of
reducing the number of gastro-intestinal diseases in the territory of the group of
settlements is equivalent and increases over the years in proportion to population
growth.
4.3.2. Cost savings for hospitalization
Similarly to the above effect, in the implementation of the project there will be
savings of costs for hospitalization. It is calculated based on the average length of
stay of a person in a hospital as a result of gastrointestinal disease and the average of
his daily subsistence there. The savings of these costs are no less.
4.3.3. Creating new jobs during construction
Rehabilitation and construction of water and sewerage network and treatment
facilities in the group of settlements will lead to the creation of new jobs in the area.
During the years of construction and mounting works it is expected to employ 300
people.
4.3.4. Job creation resulted from opening of new productions
In accordance with the both Municipal Development Plans for Pleven and
Dolna Mitrpopliya, in which one of the priorities is to improve the infrastructure and
the potential of the municipalities for stable economic growth in the coming years, it
is expected a rise in investor interest in the region and the creation of new business
units. New jobs will berevealed as a result. Quite realistic are the projections for a
decline in the level of unemployment in the settlements at half, which in numerical
expression is the equivalent of 900-1000 people.
4.4. Social affordability
Based on multiple criteria the analysis examines simultaneously a number of
objectives and tasks in relation to the intervention assessed. It facilitates the review,
in the context of the investment assessment, the targets set by politicians, if the latest
in certain cases could not be included in the financial and economic analysis, for
example social equity (social affordability).
For the project, equity is a particularly important goal. As a result of the
implementation of the project, in addition to the benefits listed above in the report,
there will be benefits and social affordability, which is calculated and analyzed based
on of household income, consumption and social affordability.
The analysis shows that the project is socially affordable throughout the
period analyzed.
CONCLUSION
On the basis of the practicaluse of financialanalysisit is possible
toconcludethatat the case of water supply tariffs determination after the realization of
the investments and the implementation of cost plus approach the tariffs become
social affordable. Besides the generated economic benefits for the WSS company, the
social-economic benefits are generated as well.
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Theanalysisprovedthat in pricing, which does not include depreciation of the
investment, which is obtained as a result of the approved grant, the project is
financially sustainable and socially tolerable. Affordability is crucial for society as a
whole and the development of the industry.
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Відображено особливості державного регулювання кредитно-кооперативного сектору національної
економіки у період його відродження. Показано його вплив на розвиток кредитних спілок. Подано авторське
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Відродження кредитної кооперації в Україні після тривалої перерви
почалося лише на початку 1990-х років. Воно цілком закономірно співпало з
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першими кроками становлення її незалежності. При цьому слід зауважити, що
процес оформлення державного регулювання кредитно-кооперативного сектору
національної економіки можна умовно поділити на два важливих періоди – до
прийняття закону «Про кредитні спілки» (2001 р.) і створення державного
регулятора в особі Державної комісії з регулювання фінансових послуг
(Держфінпослуг) та після цього. Перший період можна охарактеризувати як
«відродження», бо у цей час в Україні лише закладалась основи нормативноправової бази для відродження кредитних спілок і державне регулювання їх
діяльності було обмеженим. Воно в основному полягало лише у створенні
певних «правил гри» в умовах практичного невтручання держави у цей процес.
Разом з тим, другий період, цілком справедливо можна вважати «етапом
активного розвитку». Він
характеризується формуванням повноцінного
законодавчого забезпечення, регулювання діяльності та суттєвого впливу
держави на розвиток кредитних спілок.
Відродження кредитно-кооперативного сектору в національній економіці
розпочалося після підписання Президентом України указу №377/93 від 20
вересня 1993 року, яким було затверджено «Тимчасове положення про кредитні
спілки в Україні» [4], що стало першим нормативно-правовим актом, після
якого з боку держави були створені умови для відродження та подальшого
розвитку кооперативних організацій у фінансово-кредитній сфері – тобто
кредитних спілок. Цей процес частково досліджено у роботах В.В. Гончаренка
[1, с. 137], який відзначав, що перша спроба створити законодавчу основу для
відродження і розвитку кредитних спілок в Україні відбулася ще у 1992 році
після відвідання першим Президентом України Л.Кравчуком кредитних спілок
української діаспори США та Канади. Зваживши на важливу соціальноекономічну роль, яку відіграли
кредитні спілки у покращенні життя
українських емігрантів за кордоном і могли відіграти в Україні, за дорученням
Президента фахівцями Міністерства економіки спільно з експертами
Всесвітньої Ради кредитних спілок, Централі українських кооперативів
Америки та Канадської кооперативної асоціації, було розроблено проект закону
України «Про кредитні спілки». Цей законопроект три рази розглядався у
комітетах Верховної Ради і був прийнятий у першому читанні, однак при
розгляді в лютому 1993 р. у друге він був відхилений через існуюче на той час
політичне протистояння у Верховній Раді України.
У зв’язку з тим, що з боку Верховної Ради не було достатнього розуміння
важливості процесу відродження кредитно-кооперативного сектору у
національній
економіці,
Президент України Л.Кравчук дав доручення
сформувати із основних положень законопроекту «Про кредитні спілки»
новий, скорочений документ, яким стало «Тимчасове Положення про кредитні
спілки в Україні. Президент затвердив його своїм указом 20 вересня 1993 року.
Цим нормативно-правовим актом встановлювалось, що відносини щодо
створення та діяльності кредитних спілок в Україні відтепер регулюються
законом «Про об’єднання громадян» з урахуванням особливостей,
встановлених вищезгаданим Тимчасовим положенням, в якому кредитна спілка
була визначена як громадська організація, головною метою якої визначався
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фінансовий та соціальний захист її членів шляхом залучення їхніх особистих
заощаджень для взаємного кредитування [4]. В умовах відсутності спеціального
закону, маючи унікальну неприбуткову кооперативну природу, кредитні спілки
«не вписувались» у систему існуючого на той час кооперативного
законодавства. Проте, вони повністю відповідали положенням прийнятого 16
червня 1992 р. закону «Про об’єднання громадян», згідно якого громадська
організація визначалась як об’єднання громадян для задоволення та захисту
своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національнокультурних, спортивних та інших спільних інтересів [2]. Тому кредитні
спілки за Положенням отримали юридичний статус громадської організації, а
не фінансового кооперативу, як це прийнято у більшості країн світу [1, с. 145].
Однак це дозволило відкрити шлях до проведення їх державної реєстрації, за
умови погодження статуту з НБУ.
Серед проблем, пов’язаних із державним регулюванням, з якими
зустрілись перші кредитні спілки на цьому етапі свого розвитку були:
відсутність повноцінного законодавства про кредитні спілки та чіткого
податкового статусу як неприбуткової організації, неоднозначність юридичного
статусу кредитної спілки (громадська організація, що надає кредити під
відсотки), складність процесу державної реєстрації, у зв’язку з необхідністю
погодження типового статуту, відсутність належної нормативної бази, системи
державного регулювання та контролю.
Актуальність цих питань була очевидною. Адже без їх вирішення
кредитні спілки, з одного боку, не могли повноцінно розвиватись, а з іншого,
могла скластись загрозлива ситуація із виникненням псевдо-спілок, що своєю
діяльністю могли дискредитувати молодий кредитно-кооперативний рух.
Із прийняттям у грудні 1994 р. закону України «Про оподаткування
прибутку підприємств» неприбутковий статус кредитних спілок був
законодавчо закріплений у п. 7.11., що врегульовував оподаткування
неприбуткових організацій. У підпункті 7.11.4 цього закону відзначалось, що
«від оподаткування звільняються доходи… отримані у вигляді… коштів, які
надходять до кредитних спілок у вигляді внесків…» [3, с. 3]. Слід зазначити,
що ця норма закону не встановлювала якісь пільги кредитним спілкам, а просто
фіксувала цілком логічний факт, що внески членів спілки не є її доходом.
Звільнення від оподаткування «пасивних доходів, отриманих з джерел,
визначених законодавством про кредитні спілки» було також цілком
справедливим, бо єдиним видом таких доходів є проценти, які отримує
кредитна спілка із членів-позичальників. А так, як ці відсотки отримуються від
членів, які є одночасно і власниками і клієнтами – ця норма закону є
абсолютно логічною. Крім цього, кредитні спілки як неприбуткові організації
мали спрощену систему звітності при повній відсутності системи державного
нагляду та контролю. Як зазначає В.В. Гончаренко, у зв’язку з цим, кредитна
спілка, як особлива організаційно-правова форма фінансово-кредитної
діяльності почала привертати до себе увагу багатьох людей [1, с. 142].
Проблеми, пов’язані з труднощами у реєстрації кредитних спілок, були
викликані не тільки недосконалістю тимчасового Положення про кредитні
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спілки та Типового статуту. Це явище мало більш глибоку причину – юристи
не могли чітко встановити приналежність кредитної спілки до існуючих в
українському законодавстві організаційно-правових форм. Вище відзначалось,
що відсутність в Україні цивілізованого кооперативного законодавства
призвела до того, що відродження в Україні кредитних спілок, як організацій
фінансової взаємодопомоги громадян, почало здійснюватися через юридичну
форму громадської організації, а не кооперативу, як це прийнято в інших
країнах.
Основні проблеми кредитних спілок в період 1993-2001 рр. згруповано у
табл. 1.
Таблиця 1
Основні проблеми кредитних спілок, пов’язані з недоліками державного
регулювання їх діяльності в період дії Тимчасового положення про кредитні
спілки (1993-2001 рр.)
№ п/п

Проблеми

Коментар

Суперечливість юридичного
статусу кредитної спілки

Громадська організація, що надає кредити під проценти, і у той
самий час має статус неприбуткової, викликала нерозуміння та
підозру контролюючих органів.

2.

Складність процесу створення
та державної реєстрації

Встановлення мінімальної кількості членів спілки у 50 осіб,
невизначеність поняття «засновники» та необхідності
нотаріального завірення їх підписів, подвійне погодження статуту
(з НБУ та державним реєстратором), погодження НБУ типового
статуту спілки та надання можливості включати до нього інших
положень, що не суперечать законодавству створювали
неоднозначність трактування та проблеми з реєстрацією КС

3.

Відсутність належної системи
державного регулювання та
контролю

4.

Відсутність достатньої
нормативної бази, чітко
регламентованих процедур
(стандартів) діяльності
кредитних спілок

5.

Поширення на КС обмежень по
роботі з готівкою

НБУ у Положенні про ведення касових операцій довгий час не
враховував особливості діяльності КС, що створювало для них
суттєві проблеми.

6.

Неможливість працювати з
юридичними особами та ФОП

Багато із членів КС здійснювали підприємницьку діяльність
шляхом створення юридичної особи чи реєстрації як ФОП. Однак,
вони могли отримати кредити в КС чи вкласти кошти лише як
фізичні особи, що не сприяло розвитку ні їх бізнесу, ні КС.

1.

Державний контроль здійснювався лише на етапі реєстрації
статуту КС. У подальшому не було механізму регулювання
діяльності та контролю за дотриманням кредитними спілками
статуту, нормативних показників та чинного законодавства.
Відсутність затверджених чи рекомендованих державою процедур
діяльності органів управління, порядку скликання загальних
зборів, стандартів документообігу, кредитної діяльності, операцій
із внесками членів тощо призводили до необхідності їх розробки
кожною спілкою при відсутності достатнього досвіду та
кваліфікованих кадрів.

Складено автором

Перша спроба покращення державного регулювання діяльності
кредитних спілок була закріплена Указом Президента № 701/99 від 22.06.1999
р., яким, згідно пункту 4 розділу XV «Перехідні положення» Конституції
України, на розгляд Верховної Ради вносився проект закону «Про кредитні
спілки». У цьому документі не тільки усувалось багато виявлених на той
момент проблем та недоліків у діяльності кредитних спілок, але й закладались
основні засади державного регулювання і контролю за діяльністю кредитних
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спілок та їх об’єднань, які мав здійснювати окремий орган державної
виконавчої
влади,
уповноважений
Кабінетом
Міністрів
України
(уповноважений орган).
Лише у 2001 р. відбулись радикальні зміни у державному регулюванні
діяльності кредитних спілок. Так, 12 червня 2001 р. був прийнятий Закон
№2664-III «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», що встановлював загальні правові засади у сфері надання фінансових
послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій з боку держави за
діяльністю з надання фінансових послуг фінансовими установами, до яких були
віднесені й кредитні спілки, а 20 грудня 2001 р. – Закон № 2908-ІІІ «Про
кредитні спілки». З цього моменту розпочався етап активного розвитку
кредитних спілок в Україні.
Серед найбільш важливих змін у державному регулюванні діяльності
кредитних спілок, що були запроваджені у 2001 році, доцільно виділити такі
моменти:
1. Створювалась Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг (Держфінпослуг) – спеціальний уповноважений державний орган, що
здійснював державне регулювання та нагляд за діяльністю не тільки кредитних
спілок (як це було передбачено у проекті закону «Про кредитні спілки» №
701/99 від 22.06.1999 р.), а всіх інших фінансових установ (крім банків). До
цього кредитні спілки працювали безконтрольно, лише погодивши свій статут
при реєстрації з НБУ.
2. Держфінпослуг мав створити Реєстр фінансових установ і всі існуючі
кредитні спілки повинні були пройти перереєстрацію та бути включеними до
цього реєстру, а новостворювані кредитні спілки мали реєструватися не тільки
як юридичні особи у місцевих державних реєстраторів, а й як фінансові
установи у Держфінпослуг.
3. Діяльність кредитних спілок з надання кредитів за рахунок залучених
коштів стала підлягати ліцензуванню. Спілка, окрім реєстрації у
Держфінпослуг в якості фінансової установи, мала отримати ще й ліцензію за
окремою процедурою.
4. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки змогли тепер
також деякі юридичні особи – селянські (фермерські) господарства та приватні
підприємства, які є їх власністю.
5. У кредитних спілках змінились назва та окремі функції органів
управління – мали бути створені такі органи управління, як спостережна рада
та ревізійна комісія.
6. Кредитні спілки тепер отримали право приймати внески у будь-яких
розмірах без вимоги підтвердження джерела походження коштів декларацією
про доходи. У законі не знайшла відображення норма, що існувала у
Тимчасовому положенні про кредитні спілки, згідно якої спілка була
зобов’язана «зажадати від платника декларацію про доходи», якщо розмір
вступного членського внеску, місячного внеску члена спілки на повернення
позики перевищує двадцятикратний розмір мінімальної заробітної плати.
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7. Кредитні спілки втратили право на заснування засобів масової
інформації, продаж пропагандистських матеріалів, виробів із власною
символікою. Можливість здійснення такої діяльності раніше була передбачена
для кредитних спілок, як громадських організацій.
Підводячи підсумок вищесказаному, можна зробити короткий висновок
про те, що процес становлення державного регулювання кредитної кооперації у
незалежній Україні має два яскраво виражені періоди, перший розпочався з
1993 (з часу затвердження «Тимчасового положення про кредитні спілки») і
тривав до 2001 року, тобто до прийняття закону «Про кредитні спілки» (2001
р.) і створення державного регулятора – Державної комісії з регулювання
фінансових послуг (Держфінпослуг). Сааме його й можна назвати періодом
«відродження», адже саме у цей час в Україні лише закладалась основи
нормативно-правової бази для відродження кредитних спілок і державне
регулювання їх діяльності було обмеженим. Воно в основному полягало лише у
створенні певних «правил гри» в умовах практичного невтручання держави у
цей процес. Разом з тим, другий період (умовно розпочався 2002 р.), що триває
й зараз, цілком справедливо можна вважати «етапом активного розвитку». Він
характеризується формуванням повноцінного законодавчого забезпечення,
регулювання діяльності та суттєвого впливу держави на розвиток вітчизняних
кредитних спілок.
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ПРАВ ГРОМАДЯН НА ПРИВАТНУ ВЛАСНІСТЬ
В статті проаналізовано політико - правовий механізм державного управління захистом прав
громадян на приватну власність в Україні. Проаналізовано основні політико-правові тенденції щодо захисту
прав громадян на приватну власність в Україні. Розглянуто практично-політичний процес прийняття рішень
та правові норми в сфері захисту прав громадян на приватну власність в Україні.
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The article analyzes the political and legal public administration mechanism protection of citizens' rights to
private property in Ukraine. The basic political and legal trends to protect the rights of citizens to private property in
Ukraine. Considered practical and political decision-making and law to protect rights of citizens to private property in
Ukraine.
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Політико-правовий механізм державного управління, варто визначати як
головний механізм регулювання захистом прав громадян на приватну власність.
Розглянемо кожний з них детальніше.
Головним механізмом державного управління в сфері захисту прав
громадян на приватну власність є політичний, оскільки демонструє конкретне
вироблення та реалізацію владно-управлінських рішень, тобто наявність
політичної волі щодо вирішення тих чи інших питань. Політичний механізм в
державному управління безпосередньо обумовлений реальним політичним
режимом країни (демократичний, тоталітарний, авторитарний), тому
розроблення механізмів в державному управління має опиратися на реальний
стан речей і перспективу розвитку. Отже політичний механізм можна
визначити як сукупність видів діяльності суб’єктів, гарантованих законом і
включених у динаміку практично-політичних відносин, які охоплюють усі
стадії розвитку та функціонування політичної системи [1].
Оскільки, Україна знаходиться в умовах трансформаційного суспільства
політична воля залишається головним елементом в процесі захисту прав
громадян на приватну власність. Ефективний захист приватної власності є
важливою складовою демократичних країн. Право на власність є гарантоване
Конституцією України право і виступає основою розвитку ринкових відносин і
громадянського суспільства [2].
На початку 90-х років в Україні відбувається перехід від адміністративнокомандної економіки до ринкової, що супроводжується низкою змін.
Конституція України закріплює принцип плюралізму форм власності. Таким
чином, формується новий клас власників, власників на засоби виробництва.
Формується нова якість споживача, інше мислення пов’язане зі встановленням
нової економічної системи. Проте, перехідний період в Україні затягнувся,
тому порушення прав власників відбувається постійно, і для держави
залишається актуальним випрацьовувати такі механізми захисту прав громадян
на приватну власність, щоб дало реальну змогу захистити свої права
громадянам в законний спосіб. Основною і критичною проблемою в
суспільствах, що розвиваються є неможливість відстояти свою позицію в
судовому порядку, внаслідок правових прогалин та корупційних схем в
правоохоронних та судових органах. Ця проблема носить системний характер і
як зазначалось вище, на пряму залежить від реального, а не декларативного
політичного режиму держави. Сьогодні, постійно спостерігаємо за
неправовими методами заволодіння власністю, це зокрема, рейдерські
захоплення, несанкціоновані обшуки, шахрайство, та неможливістю відновити
свої права в законному порядку. І як наслідок відчуття незахищеності та
незначущості в суспільстві. Це формує систему цінностей в суспільстві, в якій
єдина чеснота це гроші. Система цінностей суспільства також, безпосередньо,
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пов’язання з політичним механізмом державного управління, оскільки саме
представники публічної влади та політичних інститутів формують уявлення
про чесноти в суспільстві та створюють культурне середове для тих чи інших
явищ, процесів в суспільстві. Система цінностей не є абстракцією, а має свої
конкретні практичні втілення. Розвинуті суспільства тяжіють до розділення
загальнолюдських цінностей на складові частини більш «менших» чеснот, що
сприяє не тільки культурному, але й економічному розвитку суспільства [3].
Власність як цінність ліберальної демократії потребує постійного захисту
для економічного розвитку держави. Проте реальний захист приватної
власності державою можливий лише за умов коли довіра, чесність, законність є
пріоритетними чеснотами в суспільстві. Власність дає людині внутрішні
підстави бути вільною, відчувати свою значущість в суспільстві.
Політична воля має спрямовуючу дію в суспільстві задає темп і напрям
розвитку відносин в сфері захисту прав громадян на приватну власність.
Укріплення в українському суспільстві негативних оцінок і соціальних практик
в сфері захисту приватної власності теж є результатом цілеспрямованої
політичної волі найвищого керівництва країни. Тому ефективність та
удосконалення механізмів захисту прав громадян на приватну власність не
можливо без політичної волі. Доцільним є вироблення єдиної державної
політики в сфері захисту прав громадян на приватну власність. Варто,
сформувати конкретні державно-управлінські процедури, прийомів спрямовані
на захист приватної власності.
Удосконалення політичного механізму державного управління, створення
системного підходу в сфері захисту прав громадян на приватну власність є
обов’язково умовою економічного розвитку країн, що розвиваються. Як пише,
Сото, про країни, що розвиваються: «Проблема цих країн не в тому, чи
зможуть вони надрукувати додаткові гроші чи отримати їх у позику. Їм
необхідні правові інститути і політична воля, які дозволили б створити
систему приватної власності, доступну для бідних верств населення.
Французький історик Фернан Бродель вважав великою таємницею те, що на
зорі свого розвитку капіталізм на Заході, як і сьогодні в деяких районах світу,
служив інтересам тільки привілейованої меншості» [4].
Проблема не залучення всіх верст населення до системи приватної
власності створила систему, де найбідніші верстви населення навіть не знають
як зберегти те що вже є та готові погоджуватися з тим станом речей якій
склався. В такому стані речей державні органи навіть не намагаються захищати
навіть основне майно громадян.
Політична воля як гарантія виконання державної політики та створення
системи по захисту прав громадян на приватну власність ось основне джерело
прогресу у цій сфері. Практично - політична діяльність в сфері захисту прав
громадян на приватну власність має ґрунтуватися на таких принципах, як:
відповідальність, легітимність, законність, гласність, відкритість, науковість.
Також, до політичного механізму державного управління в сфері захисту
прав громадян на приватну власність, варто віднести, систему прийняття і
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реалізацію політичних рішень аналіз та оцінка результатів і наслідків
прийнятих рішень.
Дієвий політичний механізму державного управління в сфері захисту
прав громадян на приватну власність, дозволяє вчасно і ефективно
врегульовувати кризи та конфлікти та створювати систему балансу інтересів.
Виокремлюючи політичний механізм як головний, варто говорити і про
інші, не менш важливі механізмами державного управління щодо забезпечення
і захисту прав громадян на приватну власність.
Важливим механізмом державного управлінні у сфері захисту прав
громадян на приватну власність є правовий механізм.
Як зазначає, О. І. Нікітенко, правовий механізм державного управління в
сфері захисту прав громадян на приватну власність, передбачає встановлення
законодавцем відповідних правил, що захищають власника майна від осіб, які
заважають володіти, користуватися чи розпоряджатися своїм майном або
іншими цінностями [5].
На правовий механізм державного управління, покладена ціла низка
обов’язків серед них не тільки створення законодавчого поля для ефективної
роботи всіх державних органів, а й заповнення прогалини та суперечностей
деяких правових норм, щоб не давало можливості зловживати законодавством
в сфері захисту прав громадян на приватну власність.
Правовий механізм державного управління здійснюється безпосередньо
через прийняття законів та нормативно правових актів, що не суперечать
основному закону, тобто, конституції.
Отже, розглянемо основний закон України в сфері захисту прав громадян
на приватну власність.
Право на власність є гарантоване Конституцією України право і як
зазначає стаття 41 конституції України: «Кожен має право володіти,
користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї
інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в
порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб
можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності
відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права
власності. Право приватної власності є непорушним. Примусове відчуження
об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з
мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом,
та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове
відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості
допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Конфіскація
майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та
порядку, встановлених законом. Використання власності не може завдавати
шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства,
погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі» [2].
Отже, Конституція України створює сприятливі стратегічні умови і
можливості для держави в сфері захисту прав громадян на приватну власність.
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На сьогодні, право на приватну власність в Україні закріплене у
Цивільному кодексі в книзі третій - «Право власності та інші речові права», де
статтею 325 закріплено , що:
«1. Суб'єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.
2. Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна,
за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм
належати.
3. Склад, кількість та вартість майна, яке може бути у власності фізичних
та юридичних осіб, не є обмеженими.
Законом може бути встановлено обмеження розміру земельної ділянки,
яка може бути у власності фізичної та юридичної особи» [6].
Цивільний кодекс України регламентує і порядок набуття власності і
припинення, а також порядок захисту, зокрема глава 29 Цивільного кодексу
України визначає порядок захисту, а стаття 386 визначає засади захисту права
власності, зокрема:
«1. Держава забезпечує рівний захист прав усіх суб'єктів права власності.
2. Власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого
права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про
заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою
про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.
3. Власник, права якого порушені, має право на відшкодування завданої
йому майнової та моральної шкоди.» А також, статей 387 передбачено, що
«Власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без
відповідної правової підстави заволоділа ним» [6].
Крім, Цивільного кодексу України в інші закони і постанови прямо чи
опосередковано регулюють сферу приватної власності.
Отже, законодавство України можна, вважати достатньо вдалим, проте не
завжди виконуються прямі норми закону, тобто всебічна практика вибіркового
правосуддя.
Крім законів, також варто виокремити укази Президента, постанови
Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів
України, та інших органів влади, які також регламентують суспільне життя в
сфері захисту прав громадян на приватну власність. Всі нормативно-правові
акти не повинні суперечити основному закону. Також, варто звернути увагу на
технічні і службові інструкції, які в випадку їх невиконання чи порушення
передбачають відповідальність. Органи державної влади мають бути
поінформовані про відповідальність в разі бездіяльності в сфері захисту прав
громадян на приватну власність.
Щорічна доповідь Української гельсінської спілки про права людини в
Україні за 2013рік свідчить, що існує низка проблем в сфері захисту прав
громадян на приватну власність це, зокрема: непрозора система реєстрації
майна, незаконне заволодіння майном, невиконання виконавчою службою
судових рішень, незаконні рішення судів, бездіяльність місцевої і центральної
виконавчої влади, відсутність відшкодування підчас відчуження майна для
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суспільних потреб, незаконним заволодінням майном під час проведення
обшуків або інших слідчих дій правоохоронними органами [7].
Проблемою в сфері захисту прав громадян на приватну власність
залишаються судові та правоохоронні органи.
Як зазначає, Галунько В., правовий механізм державного управління в
сфері захисту прав громадян на приватну власність, це перш за все, створення
та організація державою відповідних інституцій, які мають на меті виявляти
можливість вчинення правопорушень, здійснювати їх профілактику та вживати
дієві заходи впливу на порушників власності, тобто забезпечити власнику
безперешкодне право володіти, користуватися, управляти майном, право
отримувати дохід та відчужувати майно, а також визначити конкретні додаткові
правомочності, відповідно до чинного законодавства [8].
Виокремлюючи політичний механізм як головний, варто говорити і про
інші, не менш важливі механізмами державного управління щодо забезпечення
і захисту прав громадян на приватну власність, зокрема, правовий.
На правовий механізм державного управління, покладена ціла низка
обов’язків серед них не тільки створення законодавчого поля для ефективної
роботи всіх державних органів, а й заповнення прогалини та суперечностей
деяких правових норм, щоб не давало можливості зловживати законодавством
в сфері захисту прав громадян на приватну власність.
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Освіта – це суспільне явище, яке впливає на всі сфери економічного
життя суспільства та є вагомим елементом на шляху досягнення високих темпів
економічного зростання та його добробуту. Успішне реформування вищої
освіти в умовах ринкових відносин, реалізація потреб особистості у вищій
професійній освіті, розвиток державної і недержавної освіти – все це потребує
удосконалення практичних форм і методів державного регулювання освітньої
сфери, підвищення ефективності управління вищою освітою на відповідній
науково-теоретичній основі.
Як зазначено в преамбулі Закону України «Про освіту», «освіта є
основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного
розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як
особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і
фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування
громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі
інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення
освітнього
рівня
народу,
забезпечення
народного
господарства
кваліфікованими фахівцями» [1, с. 18]. Вища освіта демонструє свою
життєздатність і здібність до змін, до сприяння перетворенням та прогресу в
суспільстві. Сучасне суспільство все більше тримається на інформації, знаннях,
і вища освіта разом з наукою в теперішній час виступають у якості
найважливіших компонентів культурного, соціально-економічного, екологічно
захищеного розвитку людини і суспільства. В останні роки в Україні, як і в
усьому світі, все більше росте потреба у вищій освіті, і, як наслідок, не стихає
дискусія про її роль і місце в системі загальнокультурних цінностей, ведеться
певна нормотворча діяльність з метою пов’язати вимоги держави, очікування
суспільства, декларовану автономію вищих навчальних закладів та потреби
окремої особистості.
Мета написання цієї статті полягає у проведенні аналізу між поняттями
«державне регулювання» та «державне управління» системою вищої освіти,
визначенні чіткого розмежування між ними.
Важливим з точки зору теоретико-методологічного аналізу проблеми
державного регулювання та управління системою вищої освіти є визначення
основних понять, зокрема при розгляді даного питання вбачається необхідним
визначити сучасне співвідношення понять «державного управління» і
«державного регулювання».
Дослідженням визначення цих понять займалися українські та зарубіжні
науковці, зокрема Г. Атаманчук, Ю. Бабанський, В. Бобров, О. Висоцький,
О. Висоцька, Д. Дзвінчук, О. Жабенко, О. Зайченко, О. Званицька, І. Каленюк,
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В. Князєв, В. Козубняк, В. Крижко, В. Кремень, Т. Лукіна, В. Лутай, В.
Луговий, О. Мінаєв, А. Мерзляк, В. Огаренко, В. Ожегова, Н. Нижник,
О. Подольчак, Р. Шакуров, Ю. Шаров та інші.
До цього часу не існує чіткого розмежування між цими поняттями,
більшість науковців об’єднують їх як одне ціле або ж існує думка, що термін
«державне управління» включає в себе характеристики, які відносяться до
поняття «державне регулювання».
Проведемо оцінку трактування понять, які подано науковцями,
наведених у табл. 1.
Таблиця 1
Визначення державного регулювання та управління у науковій літературі
Визначення
Розглядаючи категорію “управління” в контексті державного
управління, припускає доцільність визначення управління через
термін “вплив”.
Державне управління є видом діяльності держави, здійснення
управлінського організуючого впливу шляхом використання
повноважень виконавчої влади через організацію виконання
законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного
соціально-економічного та культурного розвитку держави, її
окремих територій, а також забезпечення реалізації державної
політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов
для реалізації громадянами їх прав і свобод.
Визначає
державне
управління
як
“цілеспрямований
організаційний та регулюючий вплив держави на стан і розвиток
суспільних процесів, свідомість, поведінку та діяльність особи і
громадянина з метою досягнення цілей та реалізації функцій
держави, відображених у Конституції та законодавчих актах,
шляхом запровадження державної політики, виробленої
політичною системою та законодавчо закріпленої, через діяльність
органів державної влади, наділених необхідною компетенцією”.
Регулювання – означає упорядковувати, налагоджувати;
направляти розвиток, рух будь-чого з метою привести в порядок, в
систему; “управління”, у свою чергу, означає направляти хід руху,
керувати діями (діяльністю).
Управління – це процес цілеспрямованого впливу керуючої
підсистеми або органу управління на керовану підсистему або
об’єкт управління з метою забезпечення його ефективного
функціонування та розвитку.
Зазначає, що в широкому розумінні «управління» являє собою
регулювання стану будь-якої системи (матеріально-речової,
соціальної) з метою отримання потрібного результату.
Поняття «регулювання» в системі визначається як вироблення
управляючого впливу у відповідності до відхилення параметру, що
регулюється, від заданої величини для приведення системи до
нормального робочого стану.

Автор
Атаманчук Г. [2]

Висоцький О.Ю. [3, с. 35]

Крижко В. [6, с. 79]

Ожегов С. [7, с. 585, 726]

Тлумачний словник з управління
[8, с. 180]

Шакуров Р. [9, с. 381]

Як бачимо, чіткого розмежування між поняттями «державне
регулювання» та «державне управління» не існує. На нашу думку, ці поняття у
системі вищої освіти потрібно розглядати відокремлено, так як, на
сьогоднішній день існує багато вищих навчальних закладів приватної форми
власності, на які держава не може мати такого ж впливу, як на навчальні
заклади державної форми власності, але зобов’язана контролювати їх
діяльність. Виходячи з вище сказаного доцільно ввести поняття «державне
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регулювання системи вищої освіти» та «державне управління вищої освіти», в
яких буде чітко визначено межі державного втручання, впливу та контролю на
діяльність вищих навальних закладів.
Отже, на нашу думку, державне регулювання системи вищої освіти - це
сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги
до вищих навчальних закладів державної та приватної форми власності та
контролює їх діяльність.
Державне управління системою вищої освіти – це забезпечення реалізації
державної політики у системі вищої освіти шляхом здійснення управлінського
організуючого впливу на вищі навчальні заклади державної форми власності
через діяльність органів державної влади, наділених необхідною компетенцією.
Таким чином, зважаючи на ці визначення, можна узагальнити, що держава
може регулювати вищі навчальні заклади різної форми власності, а управляти
лише державними ВНЗ.
Теоретичними засадами державного управління та державного
регулювання освітою виступає синергетичний підхід, центральним поняттям
якого є система. Система розглядається як стійка сукупність залежних одне від
одного елементів та їх взаємопов’язаних дій, спільне функціонування яких
спрямоване на досягнення мети. Важливою характеристикою соціальних
систем є поняття цілеспрямованості системи. Розкриваючи поняття “система”,
зазначимо, що в теорії систем виділяється ціла низка ознак, що дозволяють
описати системи як цілісні утворення: об’єкт як система характеризується,
насамперед, наявністю сукупності елементів; системний об’єкт має визначені
зв’язки і відносини. Крім того, поряд із загальними для всіх систем ознак
виділяється така ознака, як наявність цілей. Усі соціальні системи (включаючи
систему освіти) – цілеспрямовані. Можна виділити ще ряд властивостей:
складна система має ієрархічну структуру (під складністю системи розуміють
різноманітність, множину її елементів, функцій та взаємозв’язок між ними); це
відкрита система, оскільки лише подібна система має здатність до розвитку (під
відкритою системою розуміють самопідтримувану систему, яка регулює власне
існування через вхід та вихід у довкілля); складна система має автономну
просторово-часову кваліметрію, що відображає специфіку її функціонального
простору; складна система може бути представлена певною кількістю моделей,
кожна з яких відображає деяку частину її суті, а тому можна говорити про
моделювання складної системи.
Таким чином, сьогодні держава в галузі вищої освіти виконує роль
законодавця, частково фінансиста і перевіряючого, що зовсім недостатньо для
виконання освітою своєї високої місії — забезпечення суспільства
високоосвіченими людьми. Дослідники освітянської проблематики доходять
висновку, що в Україні ще й досі в освітніх реформах вбачають засіб
вдосконалення адміністрування, а не підмурівок стратегій суспільної і
державної розбудови. Держава продовжує керувати освітою, нерідко
застосовуючи методи планово-адміністративного розподілу ресурсів.
Керівництво держави, крім адміністративного контролю за навчальними
програмами, інших засобів для збереження високого загального рівня освіти не
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використовує. Тим часом світовий досвід вказує на те, що контролювати треба
процедури, а не зміст освіти. Політика держави в цій галузі повинна бути
максимально узгодженою з інтересами всіх суб’єктів ринку освітніх послуг.
Держава повинна бути гарантом виконання освітою її високої місії –
формування інтелектуального капіталу нації.
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В межах даної статті здійснено концептуальний аналіз державної комунікативної політики як засобу
оптимізації інститутів публічної влади, ідентифіковано її функціональний зміст у напрямку формування та
реалізації комунікативних стратегій взаємодії з громадськістю, які б забезпечували ефективність
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Within the limits of this article the conceptual analysis of public communicative policy is carried out as to the
means of optimization of institutes of public power, she is identified functional maintenance in direction of forming and
realization of communicative strategies co-operating with public, that would provide efficiency of domestic and
external policy of the state.
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Важливим інструментом розбудови сучасної держави, результативності
реформ, забезпечення їх належної підтримки з боку громадськості та
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утвердження ефективних форм її співпраці з органами публічної влади є
державна комунікативна політика. Доцільність її запровадження у контексті
сучасних державно-управлінських та суспільно-реформаційних процесів
ставить питання про розбудову ефективної системи суспільних комунікацій, які
б забезпечували оперативний та якісний зворотній зв'язок між органами
публічної влади та громадськістю.
Такий контекст аналізу даної проблематики вказує на те, що держава є
головним власником, носієм та розпорядником публічної влади, а відтак
важливою та необхідною умовою функціонування влади є отримання, аналіз,
надання та ефективне використання інформації. Це свідчить про те, що
діяльність інститутів публічної влади безпосередньо пов’язане з прийняттям та
реалізацією рішень базованих на сучасних інформаційно-комунікативних
технологіях, однак головним фактором при цьому, залишається те, аби ці
технології сприяли налагодженню зворотної комунікативної взаємодії між
ними та громадянським суспільством. За різними експертними даними у
процесі своєї діяльності керівники інститутів публічної влади на роботу з
інформацією та налагодженням комунікативної взаємодії всіх рівнів як
управлінської, так і громадської вертикалі в середньому затрачають від 30 до 80
% свого часу. Це свідчить про те, що отримання своєчасної та обмін
достовірною інформацією між інститутами публічної влади є важливим
інструментом забезпечення ефективності системи управління в цілому.
На думку А.В. Бахмєтьєва «державна комунікативна політика базується
на застосуванні концептуально-дискурсивних систем і є інструментом
комунікативного способу публічного управління, який належить до групи
методів управління базованих на переконанні» [1, с.207]. Відтак, її
визначальною рисою є використання когнітивних механізмів формування
певного сприйняття змісту публічної політики та курсу розвитку держави, який
в межах сучасної України спрямований передусім на вдосконалення її
модернізаційного потенціалу.
Аналізуючи державну комунікативну політику як засіб оптимізації
інститутів публічної влади варто виходити із її функціонального призначення, а
саме із функцій які вона виконує. На думку Т.М.Громової «з функціональної
точки зору державна комунікативна політика виступає регулюючим та
координуючим механізмом у взаємовідносинах держави та суспільства,
забезпечує стабільність та ефективність функціонування суспільного механізму
в цілому» [2, с. 50]. Відповідно до цього, державна комунікативна політика є
допоміжною функцією, яка забезпечує активну участь громадськості в
процесах публічного управління, визначає параметри діяльності інститутів
публічної влади, «управляє політичною свідомістю громадськості та
сприйняттям політичної дійсності» [2, с.51]. У підтвердження цього,
функціональний зміст державної комунікативної політики як засіб оптимізації
інститутів публічної влади України проявляється в тому, що вона встановлює
принципи їх комунікативної діяльності, визначає критерії її ефективності та
оптимальності.
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Саме тому, варто поставити питання про те, що стратегічно, державна
комунікативна політика реалізуючи передусім, свою інформаційну функцію
має бути спрямована на те, аби сформувати вільний та прозорий
комунікативний простір для діяльності інститутів публічної влади. Такий
простір має забезпечити їм можливість передавати громадськості відповідні
комунікативні повідомлення про певні державно-управлінські рішення,
інформувати громадян про відповідні політичні події, стратегічні напрямки
розвитку держави. У контексті такого підходу, державна комунікативна
політика повинна проводити роз’яснювальну роботу не лише із стратегічних,
але й тактичних питань державної політики, а саме питань безробіття,
зайнятості, інфляційної політики, розвитку самоуправління. З огляду на це,
сьогодні в Україні першочерговим питанням є вироблення ефективних
інструментів «урядової комунікації» здатної посилити взаємодію інститутів
публічної влади із суспільством.
Аби гарантувати оптимізацію інститутів публічної влади в Україні на її
первинному рівні, державна комунікативна політика має здійснюватись
«знизу», що у такий спосіб, передбачало б налагодження ефективного
інформаційного обміну між органами державної влади, органами місцевого
самоврядування та інститутами громадянського суспільства. Сьогодні нажаль в
українському суспільстві й досі спостерігається надзвичайно низький кредит
довіри до органів публічної влади. Відтак, не дивлячись на постреволюційний
характер розвитку українського суспільства, який привів до зміни політичних
еліт у лютому 2014 року, громадськість й надалі залишається невдоволеною
своєю участю у процесах державного управління. Так, за результатами
соціологічного опитування проведеного фондом «Демократичні ініціативи» у
березні 2014 року, 76 % респондентів вважають, що вони зовсім не мають
змоги впливати на процеси формування та реалізації державної політики в
Україні, 12 %, що лише опосередковано впливають і лише 3 %, що впливають
сповна [3]. Як і у попередні роки на думку громадян, основними проблемами,
які перешкоджають громадськості ефективно впливати на відповідні процеси є
непрозора діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування,
відсутність об’єктивної, своєчасної та прозорої інформації про відповідні
управлінські рішення та пасивна байдужість громадськості. Такі тенденції
переважною мірою дослідники пов’язують із поширенням у суспільстві
феномену «навченого безсилля» – громадяни переконані, що вони ні на що не
впливають і нічого змінити не можуть».
З огляду на це, сьогодні особливої доцільності набуває запровадження
державної комунікативної політики як одного із інструментів активізації участі
громадськості, реалізації системних реформ, шляхом налагодження
інтерактивного партнерського діалогу громадськості з інститутами державної
влади. У даному відношенні, мова має йти про запровадження нової
методології реалізації державної комунікативної політики. Така методологія
передусім, повинна виходити із ведення роз’яснювальної роботи з боку органів
державної влади щодо стратегічного курсу держави, реалізації системних
реформ, принципів, шляхів та напрямків соціально-економічного та
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політичного розвитку держави. У підтвердження доцільності запровадження
таких механізмів Н.М. Котько наголошує на «потребі удосконалення
механізмів, які забезпечували б змогу перетворення доволі таких
декларативних на даний час інструментів діалогу з владою (створення дорадчоконсультативних органів, громадські слухання, громадська експертиза,
консультації з громадськістю тощо) у важелі солідарного впливу на зростання
як результативності державної економічної політики загалом, так і її
програмного сегменту» [4].
З огляду на це, державна комунікативна політика має бути спрямована на
те, щоб будь-які нормативні акти, концепції чи стратегії, які сьогодні
ініціюються державою і стосуються інтересів відповідних груп громадськості
розроблялись та приймались базуючись на попередньому їх вивченні. Такий
підхід мінімізуватиме протестні настрої у суспільстві щодо окремих питань
державної політики, а відтак консолідуватиме його потенціал у напрямку
конструктивної взаємодії з органами державної влади. Особливу увагу, тут
варто акцентувати на просвітницько-роз’яснювальній діяльності органів
публічної влади, яка б системно блокувала певний інформаційний вакуум у
громадській думці щодо певних питань державної політики, що тим самим
сприяло б оптимізації відповідних державних стратегій.
Керуючись саме такими міркуваннями, більшість вітчизняних експертів
сьогодні наголошують на доцільності розроблення та прийняття Закону
України «Про державну комунікативну політику». Цей закон має забезпечити
чітке «встановлення зворотного зв’язку з громадськістю, публічного діалогу,
партнерських стосунків органів влади та інститутів громадянського
суспільства, підвищення ефективності механізму залучення громадськості до
розроблення та реалізації державної політики, налагодження системності у
здійсненні політичних комунікацій».
У даному контексті, постає питання щодо чіткого розмежування змісту
державної комунікативної політики та державної інформаційної політики,
оскільки кожна із них включає власні засоби оптимізації інститутів публічної
влади в Україні. Комунікативна політика на відміну від інформаційної
забезпечує «симетричну двобічну суб’єкт-суб’єктну взаємодію, зворотний
зв’язок» між органами державної влади та громадськістю. Тоді коли
інформаційна «регламентує лише процеси збереження та однобічної передачі
інформації між органами державної влади та громадськістю» [5, с. 117].
Варто відзначити, що саме державна комунікативна політика стратегічно
заточена на розвиток громадянського суспільства, реалізацію демократичного
врядування та розширення потенціалу інститутів публічного управління.
Модернізація державного управління, запровадження новітніх моделей
реалізації системних реформ стають можливими завдяки активізації участі
громадськості,
яка
забезпечується
відповідними
комунікативними
інструментами. У даному відношенні, особливої ваги набувають питання
нормативно-правового забезпечення принципів та механізмів реалізації
державної комунікативної політики. На сьогодні вони регламентуються 20-мю
законами України та 3-мя указами Президента.
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В межах даного дослідження, також доцільно виходити із розуміння
державної комунікативної політики як інструменту публічного управління,
оскільки вона являє собою сукупність інструментів інформаційного впливу
сфокусованих у конкретних офіційно-ділових текстах, месиджах, які
презентуються інститутами публічної влади. Це, вказує на те, що
оптимізаційний потенціал державної комунікативної політики саме полягає в її
регулятивному та стабілізаційному забезпеченні життєдіяльності суспільства,
шляхом забезпечення відкритого дискурсу в середині між інститутами
публічної влади, а також між ними та громадянським суспільством.
В межах сучасної комунікативної практики діяльності інститутів
публічної влади необхідно виходити із доцільності запровадження новітньомодернових технологій та інструментів комунікативного управління. Важливу
увагу у даному контексті слід приділити політиці «запровадження
комунікативних повідомлень з багаторівневою концептуально-дискурсивною
структурою», які нададуть інститутам публічної влади можливість донести
стратегічно значиму для них інформацію до якомога більшої кількості
громадян.
На нашу думку, державна комунікативна політика в Україні реалізуючи
комунікативні прийоми та стратегії щодо позиціонування держави на
міжнародній арені повинна бути сконцентрована навколо ідеї посилення
комунікативного впливу держави, який у кінцевому підсумку визначатиме її
геополітичний потенціал у сучасному світі. Більшість сучасних держав при
розробленні комунікативних механізмів впливу держави на міжнародній арені
виходять із концепцій «hard power» (економічної та військової могутності) та
«soft power» («м’якої могутності»). На думку засновника даної концепції,
американського дослідника Д.Ная «soft power» характеризується трьома
основними компонентами: культурою (набір значимих для суспільства
цінностей); політичною ідеологією; зовнішньою політикою (у значенні
дипломатії у широкому розумінні). Перші два компоненти з позиції вченого
являють собою історично сформовану спадщину нації, третій привноситься
відповідними суб’єктивними факторами [6].
Так, до прикладу, в США, державна комунікативна політика спрямована
на забезпечення її лідерства у світі, яке визначається за відповідними
показниками, серед яких: кількість мігрантів, яких приймає до себе держава і
створює для них комфортні умови життєдіяльності, обсяг телепродукції, яка
випускається державою, чисельність іноземних студентів, кількість лауреатів
нобелевської премії у сфері фізики, хімії та економіки. Така інструментальна
технологія державної комунікативної політики у напрямку оптимізації
інститутів публічної влади у США є достатньо результативною, що
підтверджується відповідними оціночними даними. Так, за даними Світового
банку майже 80% респондентів із 43 країн світу високо оцінюють досягнення
США у сфері науки і технологій (висока культура), і біля 60 % захоплюються
американською музикою та телебаченням, 50 % повною мірою симпатизують
американській політичній ідеології [7].
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Виходячи із цього, варто відзначити, що комунікативний принцип та
технологія «soft power», як стратегічний ресурс державної комунікативної
політики України має працювати на її визнання у сучасному світі, ставлення до
неї як до повноправного геополітичного гравця з боку США, Європейського
Союзу, Японії та Китаю. Саме тому, державна комунікативна політика України
сьогодні передусім, має бути спрямована на стратегічне посилення
комунікативних механізмів, зростання ролі та впливу держави на розвиток
глобального світу. Вже майже традиційно у ХХІ ст. ступінь впливу держави
визначається не лише її рівнем соціально-економічного розвитку, реагуванням
на його глобальні тренди, але й рівнем включення у глобальний інформаційний
простір.
Зміна політичних еліт, традиційно супроводжується радикальним
оновленням комунікативних стратегій взаємодії із суспільством. Більше того,
кожен новий Президент в Україні розпочинає свою політичну діяльність із
побудови нової комунікативної стратегії, яка чітко синхронізується із
програмними засадами його діяльності. Однак, надзвичайно важливо аби ці
стратегії як і власне сама програма дій чітко синхронізувались із інтересами та
потребами суспільства, що тим самим, забезпечувало б їм відповідний рівень
ефективності та адекватності сприйняття суспільством.
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У добу інформаційного суспільства одним з найважливіших чинників
успішного економічного розвитку та ефективного державотворення є
впровадження технологічних інновацій та автоматизація управлінських
процесів. Технології електронного урядування успішно функціонують у
багатьох зарубіжних країнах (Велика Британія, Естонія, ОАЕ, Катар, Латвія,
Данія, Норвегія, Сінгапур, Чехія, Швеція тощо). ООН провела дослідження та
визначила рейтинг рівня розвитку електронного уряду в світі. Метою цього
дослідження була оцінка готовності органів державного управління в 193
країнах світу для використання інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) у наданні державних послуг [1, 1]. Рівень розвитку ІКТ-інфраструктури
оцінювався з урахуванням таких показників, як кількість Інтернеткористувачів на 100 мешканців, число постійних абонентів проводового
Інтернету, число одиниць обладнання широкосмуговим доступом до Інтернету
(ШПД) на 100 осіб, а також число користувачів фіксованого телефонного
зв‘язку та мобільного зв’язку на 100 мешканців. При оцінці людського
капіталу в розрахунок приймалися такі показники, як рівень грамотності
населення та сукупний відсоток учнів на різних ступенях отримання освіти [1,
1]. Лідером нового рейтингу вдруге поспіль стала Південна Корея, за нею
йдуть Нідерланди, Велика Британія та Данія, а 5 місце посіли США. Україна в
цьому рейтингу займає 68 місце.
Серед складових ефективності роботи системи державного управління
можна зазначити ефективність взаємодії з громадянами і підприємствами,
ефективність внутрішньої роботи кожної установи окремо, ефективність
взаємодії органів влади між собою. При цьому варто зазначити, що дуже
поширена нині «паперова» технологія діловодства часто означає великі затрати
часу і ресурсів, які не завжди є виправданими. Автоматизація
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діловодства базується на тому, що при реєстрації паперового документа він
цілком або частково переводиться в електронну форму, і подальша робота
ведеться в основному з електронними реєстраційними картками і документами,
а впровадження такої технології дозволяє:
 прискорити рух документів по організації;
 гарантувати своєчасний розгляд документів;
 забезпечити ефективний контроль виконання документів і прийняття
управлінських рішень;
 підвищити ефективність роботи як окремих чиновників, так і організації
в цілому;
 знизити витрати на розмноження, передачу і збереження безлічі копій
паперових документів;
 при прийнятті рішень підвищити їхню обґрунтованість і якість за рахунок
надання виконавцю максимально повної документаційної бази [3, 3].
Впровадження технологій автоматизованого діловодства вже зараз
створює гарні можливості для переходу до електронного документообігу, адже
у такому випадку обіг паперів переважно концентрується на архіві
та експедиції, а працівники поступово звикають до електронних форм роботи з
документами (підготовка листів, спільне редагування документів, онлайнкореспонденція, отримання зворотнього зв'язку через електронну пошту,
електронний підпис тощо).
За даними дослідження, проведеного Siemens Business Services у низці
компаній, було визначено, що
 30% часу робочих груп витрачається на пошуки та погодження
документів;
 6% документів безповоротно губляться;
 кожний внутрішній документ копіюється до 20 разів;
 на 20—25% зростає продуктивність праці персоналу при використанні
електронного документообігу;
 вартість архівного збереження електронних документів на 80% нижче
в порівнянні з їхніми паперовими копіями [3, 5].
Водночас за оцінками експертів, не більше 50% органів державної влади
використовують будь-які системи автоматизації діловодства, причому значна
частина цих систем морально застаріла щодо програмних платформ та
виконуваних функцій, отже перед великою кількістю органів державної влади
(до 70%) зараз стоїть проблема впровадження системи електронного
документообігу [3, 5].
В Україні впровадження механізмів електронного урядування було
закладено прийняттям законів України «Про Національну програму
інформатизації» та «Про Основні засади розбудови інформаційного суспільства
в Україні на 2007-2015 роки». З метою визначення основних засад розвитку
електронного урядування в Україні відповідно до Закону України «Про основні
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» було
схвалено Концепцію розвитку електронного урядування в Україні, крім того,
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було розроблено Програму економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [6, 1].
У вересні 2014 року на засіданні Уряду прийнято постанову, що оновлює
склад Координаційної ради Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». Ця
ініціатива є глобальним міжнародним проектом, учасниками якого на сьогодні
вже стали 65 країн світу, а його засновниками виступили 8 країн (Бразилія,
Велика Британія, Індонезія, Мексика, Норвегія, Південно-Африканська
Республіка, Сполучені Штати Америки, Філіппіни), підписавши відповідну
декларацію 20 вересня 2011 року на сесії Генеральної Асамблеї ООН [4, 1]. При
цьому Україна однією з перших приєдналася до міжнародного проекту,
зобов’язавшись забезпечити виконання основних завдань Декларації
Партнерства, зокрема, щодо впровадження високих стандартів чесності в
державному управлінні, а також застосування нових інформаційних технологій.
Так, Дніпропетровська область стала першим регіоном України, де створено
власний регіональний акредитований центр сертифікації електронних ключів.
Сьогодні в мережі Інтернет оприлюднені веб-сайти всіх 22 районів
Дніпропетровської області з можливістю звернутися до кожної сільської й
селищної ради, окрім того, близько 68% навчальних закладів сільської
місцевості Дніпропетровщини мають доступ до Інтернету, і подальший процес
інтернетизації триває [2, 2].
З огляду на нинішні загальні тенденції до міжнародної економічної
інтеграції, подальшої інформатизації та науково-технічного прогресу [5] можна
прогнозувати, що автоматизація управлінських процесів стане нагальною
потребою для будь-якого органу влади. Інформаційно-комунікаційні технології
дозволяють підвищити ефективність діяльності органів державної влади,
поліпшити взаємодію держави з громадянами, бізнесом та неурядовим
сектором, а відповідно сприяти успішному суспільно-економічному розвитку та
підвищенню добробуту населення.
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З метою пошуку шляхів удосконалення механізму фінансового контролю,
спрямованих на підвищення бюджетної дисципліни, було проведено аналіз
робіт у сфері загальних питань теорії контролю за різними рівнями, а також
існуючих трактувань понять механізму і процесу контролю.
Загальновідомим є те, що контроль розглядається як окремий випадок або
функція управління, тому механізм і процес контролю також є окремими
випадками механізму або процесу управління. Спорідненість контролю та
управління обумовлена тим, що практично в будь-якому випадку контролю
контролююча система чинить певний вплив на контрольовану систему або в
процесі контролю, або перед ним, або після його закінчення. Винятком може
бути тільки гіпотетичний випадок, коли контроль здійснюється негласно і за
його результатами не робиться ніяких висновків або дій. Якщо ж система
поінформована про факт контролю, то вже наявність подібної інформації
робить на неї певний вплив.
У разі істотного ослаблення керуючого впливу контроль перетворюється
на облік, для якого характерна кількісна оцінка. Однак облік, у разі
інформованості його об'єкта і використанні відповідних механізмів, може
перетворитися на різновид контролю і управління. Таким чином, контроль має
двоїсту природу, він одночасно є і однією з функцій управління, і сам по собі
має керуючий вплив на контрольовану систему.
Облік і контроль, що належать до сфери управління, отримали назви
управлінського обліку й управлінського контролю. У разі фінансового обліку
його керуючий вплив особливо характерний для етапу поточного контролю,
коли контроль безпосередньо спрямований на управління виконанням
видаткової частини бюджету.
349

Розробці основ теорії управлінського контролю присвячена робота
Є. Кочеріна [1], де детально розглянуто зв‘язок контролю з іншими функціями
управління – плануванням, обліком, аналізом, оперативним управлінням. Там
же розглядається механізм і процес контролю. Відзначається, що механізм
контролю нерозривно пов‘язаний з механізмом управління, під яким розуміють
систему процедур управління, формують управлінське рішення або правила
його прийняття та реалізації.
Процес контролю це діяльність об'єднаних у певну структуру суб'єктів
контролю. У цьому процесі виділяють кілька стадій: формулювання цілей,
встановлення норм функціонування, збір даних по фактичних результатах
виконання, порівняння і оцінка фактичного і очікуваного результатів
виконання, вироблення і здійснення коригуючої дії. Остання стадія є
проміжною між сферою контролю та сферою управління.
Більш загальний підхід розвинений в роботі М. Круглова [2], де
розглядається теорія механізму стратегічного управління, який також є більш
загальним поняттям по відношенню до механізму контролю. Механізм
управління – складова, найбільш активна частина системи управління, що
забезпечує вплив на фактори, від стану яких залежить результат діяльності
керованого об'єкта. При цьому фактори управління можуть бути як
внутрішніми, так і зовнішніми.
Механізм управління включає в себе: цілі управління (ЦУ); кількісний
аналог цілей – критерії управління (КУ); фактори управління (ФкУ) – елементи
об'єкта управління та їх зв'язку, на які здійснюється вплив в інтересах
досягнення поставлених цілей, методи впливу на дані фактори управління
(МУ); ресурси управління (РУ) – матеріальні та фінансові ресурси, соціальний
та організаційний потенціали, при використанні яких реалізується обраний
метод управління та забезпечується досягнення поставленої мети. Для даного
об'єкту управління (ОУ) механізм управління формується із зазначених
елементів (формула 1):

МехУ = (ЦУ, КУ, ФкУ, МУ, РУ)

(1)

Тут слід зазначити, що в наведеному трактуванні механізму управління
слід було б виділити з методів управління необхідну для державного
управління інформацію, що ґрунтується на системі контрольованих параметрів,
тоді подібний підхід цілком можна використовувати і для формування поняття
“механізм контролю”. Там же зазначається, що механізм управління являє
собою складну комплексну категорію, яка включає в себе цілий ряд локальних
мотиваційні механізми; організаційні
механізмів: економічні механізми;
механізми; правові механізми; політичні механізми.
За темпоральним впливом механізми управління діляться на: стратегічні;
оперативні; тактичні; універсальні.
У роботі Н. Ефімової [3] узагальнено деякі питання теорії і практики
державного фінансового контролю, який розглядається як спосіб дотримання
економічними суб'єктами законодавчих норм у фінансовій сфері.
Відзначається, що в завдання контролю входить не тільки виявлення недоліків,
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але і запобігання їх повторних виявлень у даного, або в інших економічних
суб'єктів. Відповідно до завдань виділяються дві фази контролю: на першій
недоліки виявляються, на другій проводяться заходи щодо запобігання їх
повторній появі. Також розглядається поняття механізму контролю, в якій
автор включає принципи, цілі, методи і технологію. Ресурси контролю при
цьому виділяються з механізму в групу «структур контролю».
Такий підхід дещо суперечить підходу М. Круглова, який включає
ресурси управління (контролю) у його механізм. Ми погоджуємось з підходом
М. Круглова, так як наявні ресурси для здійснення контролю в значній мірі
визначають стан інших елементів механізму, і виступають основою для всього
контрольного механізму.
У роботах А. Крикунова [4] детально розглядається нормативна база, що
визначає механізм фінансового контролю на сучасному етапі, і відзначається
доцільність прийняття цільової програми перспективного розвитку контрольноревізійних органів. Основними завданнями даної програми є:
1. Розробка законодавчої бази, інструктивних та методичних документів,
що підвищують ефективність державного фінансового контролю.
2. Визначення нових стратегічних напрямів контрольно-ревізійної роботи
та вдосконалення структури контрольно-ревізійних органів, включаючи
створення аналітичного центру.
3. Створення умов для реалізації заходів з оптимізації бюджетних
видатків та забезпечення їх ефективного і цільового використання.
4. Впровадження на базі комплексного та системного аналізу
контрольних матеріалів і тенденцій минулих років системи прогнозних оцінок
пропозицій щодо вдосконалення законодавства, елементів економічної
політики і можливого запобігання фінансовим порушенням.
5. Вироблення ефективного механізму взаємодії органів державного
фінансового контролю.
6. Проведення заходів щодо вдосконалення відомчого та внутрішнього
фінансового контролю.
7. Удосконалення державного фінансового контролю в рамках
реформування міжбюджетних відносин.
Спроба урахування «людського фактору» в процесі фінансового
контролю була зроблена Н. Эфімовою [3]. Зокрема зазначається, що при оцінці
ефективності контрольних заходів з виявленням порушень необхідно
враховувати наступні результати контролю:
1. Виникає надія на відсутність повторення подібних порушень у
майбутньому.
2. Ефективний контроль надає стримуючий вплив на посадових осіб
інших економічних суб'єктів, інформованих про жорсткі заходи впливу на
порушників.
3. Будь-який ефективний контрольний захід – прекрасний засіб для
підвищення кваліфікації та дисципліни кадрів.
Все це вимагає додаткових досліджень, які враховують вплив «людського
фактору» на процес державного фінансового контролю.
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Таким чином, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок про
необхідність проведення робіт з удосконалення механізму державного
фінансового контролю в напрямі врахування мотиваційних та соціальних
факторів процесу контролю («людського фактору») і оптимізації множини
контрольованих показників і параметрів. Державний фінансовий контроль
повинен володіти таким керуючим впливом на об'єкти контролю, щоб
забезпечити їхню економічну поведінку, спрямовану на «автоматичне»
виконання норм бюджетної дисципліни, і зробити цей процес незворотним та
самоналагоджуваним.
Як було показано раніше, підвищення результативності фінансового
контролю пов'язане зі збільшенням кількості контрольних операцій, в першу
чергу в напрямку посилення поточного контролю. Це, природно, спричинить за
собою збільшення кількості контрольованих документів і параметрів, що може
призвести до виникнення обмежень щодо кадрових, інформаційних і
матеріальних ресурсів контролюючої організації. Тому виникає необхідність
пошуку шляхів скорочення кількості контрольних операцій при збереженні
необхідної якості контролю.
Це може бути здійснено шляхом об'єднання локальних об'єктів контролю
у різні групи і класи як за їх атрибутивними класифікаційними параметрами
(типу організації або підприємства, відомчої приналежності і т.д.), так і за
результатами попередніх контрольних операцій з даними або аналогічними
об'єктами. Тоді для об'єктів контролю, що входять в одну групу, можна
застосувати однакові методики контролю, при яких перевіряється тільки певна
група параметрів. При цьому встановлюється відповідність груп
контрольованих параметрів і груп об'єктів контролю.
Розділення об'єктів контролю на групи може бути здійснено на основі
використання відомої методики кластерного аналізу [5, 6]. Кожен локальний
об'єкт фінансового контролю представляється точкою в просторі параметрів,
узагальненими координатами якого є атрибутивні параметри об'єкта А і
параметри виявлених порушень бюджетної дисципліни Е.
Кластери являють собою множину близько розташованих точок у
просторі параметрів. Для кожного кластера визначаються координати його
центру. Для визначення приналежності точки до одного з кластерів
визначаються відстані від неї до інших точок, ще не включені до кластерів, і до
центрів всіх вже сформованих кластерів. При цьому, якщо мінімальним
виявиться відстань до кластеру, то точка вважається такою, що належить
даному кластеру, і координати його центру перераховуються. Якщо ж
мінімальною виявилась відстань до іншої точки, ще не увійшла в кластер, то
формується новий кластер з цих двох точок. Подібний процес триває, поки всі
точки не будуть розподілені по кластерах. Для більш коректного формування
кластерів рекомендується подібну процедуру повторити кілька разів при
різному чергуванні точок, і, якщо при цьому будуть формуватися однакові
кластери, то рішення задачі можливо вважати досягнутим.
При проведенні кластерного аналізу виникає також задача формування
шкал (ранжування) якісних параметрів. Після проведення групування
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здійснюється встановлення відповідності підмножини типів порушень, що
належать даному кластеру EwеUw і підмножин необхідної для виявлення
зазначених порушень контрольованої інформації на різних етапах контролю.
Іншими словами, встановлюється відповідність потенційно можливих
порушень і набору документів, а також присутніх у них показників для
виявлення порушень. Крім інформації для здійснення операції контролю
необхідні також певні матеріально-технічні (М), тимчасові (Т) і фінансові
ресурси (F), а також підмножина методик (алгоритмів) обробки інформації для
виявлення порушень (AL).
Таким чином, можна ввести поняття контрольного модуля відповідно
даного типу порушень Ер як деякої множини (формула 2):
КМ(Ер) = {I(PO)(Ep),I(ROXEp),M(Ep),T(Ep),F(Ep),AL(Ep)}

(2)

def

Аналогічно
операціям,
контрольний
модуль
також
містить
документовану і не документовану складові. Документована складова модуля є
ядром, що розробляється перед кожною перевіркою програми перевірки, яка
складається на основі «Методичних вказівок з організації проведення
перевірок», що затверджуються Міністерством фінансів. Ці вказівки
встановлюють загальні принципи і забезпечують уніфікацію дій органів
державного фінансового контролю щодо здійснення своїх повноважень. У них
формулюються єдині вимоги до організації контрольних перевірок, до методів
оцінки фактів нецільового використання коштів, до оформлення матеріалів
перевірок і до порядку реалізації санкцій за нецільове використання коштів.
Програма проведення контрольної перевірки розробляється керівником
групи перевірки або окремим перевіряючим у відповідності з метою перевірки і
з урахуванням умов і напрямків бюджетного фінансування організації, а потім
затверджується керівником органу державного фінансового контролю.
Програма перевірки повинна включати в себе такі обов'язкові розділи: тему
перевірки; перелік основних об'єктів і питань, що підлягають перевірці та метод
перевірки, який може бути суцільним або вибірковим. При вибірковому методі
визначаються періоди, документи та об'єкти, що піддаються вибіркової
перевірки.
Таким чином, у документовану частину контрольного модуля входять,
перелік основних об'єктів і питань, що підлягають перевірці, метод перевірки та
підмножина документів і об'єктів, що підлягають перевірці за певні періоди.
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VOLUNTEER TOURISM IN BULGARIA
Thе cоncеpt оf vоluntееr wоrk hаs еxistеd fоr sеvеrаl dеcаdеs, but thе idеа оf cоmbining this аctivity with
tоurism is rеlаtivеly nеw аnd hаs аlreаdy chаnged cоnsidеrаbly оvеr а vеry shоrt pеriоd. Vоluntееr tоurism fоcusеs оn
thе аltruistic аnd sеlf-dеvеlоpmеntаl еxpеriеncеs thаt pаrticipаnts cаn gаin during thеir timе wоrking оn such prоjеcts.
It is еssеntiаlly thе prаcticе оf individuаls gоing оn а wоrking hоlidаy аnd vоluntееring thеir lаbоur fоr wоrthy cаusеs.
Several volunteer work projects and programs in Bulgaria are featured in the article. Some of the more important
problems arising in the process of their realization have been outlined.
Key words: volunteer tourism; features; projects in Bulgaria; problems.

Volunteer tourism or Voluntourism is the point of intersection of
volunteering and charity as conscious activities of the individual, on the one hand,
and tourism as a socio-economic phenomenon, on the other. Its origin/genesis is
closely related to the “deeply inherent in human nature desire and strife to help either
close relations or even complete strangers as well as the need for mutual
understanding and aid” 1, p. 147. This expression of humanity is a specific form of
altruism, manifested in undertaking socially-responsible travel with the purpose of
selfless volunteering for a charitable cause without putting your self-interest first.
Volunteer tourism has taken a highly promising market niche, having opened
as a result of intensive social processes and the mass tourism market being
oversaturated with homogeneous products. 2, p. 183. Volunteer travel is with the
purpose of seeking alternative, meaningful, tourism experiences filled with worthy
social activities during a stay/holiday in untraditional, dynamic environment.
Behind the motivation for these trips, connected with volunteer work
initiatives, are the needs of the individual to voluntarily take part in completing a
definite task. Volunteering is interpreted in different ways in the European Union
member states, which presents the difficulty of not having a unified, officially
accepted definition of the term. Nevertheless, some of its characteristics (common to
the different states) can be outlined. Volunteering is an activity taken by the
individual on their own free will, with no motive of financial benefit for the volunteer
but for the local community or the society as a whole. It does not replace paid labor
but is related to formal and informal activities/work for the benefit of non-profit
making organizations or separate communities 3, p. 2.
The above mentioned characteristics of volunteering form the motivation for
volunteer tourism, which, for the purposes of this research, can be defined as:
socially responsible travel and temporary stay, away from the permanent residence,
with the purpose of taking part in volunteer work or charitable activities for the
benefit of other people, local communities or the society, without the obligatory
financial remuneration.
An essential feature of voluntourism is doing volunteer work during the stay.
This type of work is regulated by the law only in Germany and the USA. In other
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countries (Spain, Argentina, Romania and France), certain sections of special laws
devoted to volunteering regulate the relevant volunteer activities, they are “of general
nature without the counter consideration” what is expected to be received in return;
4, p. 3. Reviewing definitions of volunteer work in the different countries allows
pointing out some of its major characteristics, closely related to the nature of
voluntourism:
 In general, volunteer work is unpaid activity, which, however, can be
rewarded through various forms of awards, training, etc. In the USA, Ireland and the
UK volunteers may receive minimum financial resources. In Australia there is the
practice of volunteers getting approved and paid for qualification courses (having
done volunteer work for a definite number of hours). In Belgium students under 25
doing volunteer work get paid € 409 a month, and in France volunteers may receive
funding to cover expenses for food, lodging, transportation.
 Volunteer work is done for the benefit of the community or a single
individual outside the family or the household. It involves social care, defending
human rights activities, benefits for the environment, health care, culture, education,
science, religion, etc.
 Volunteer work is done on one’s free will without being forced (Ireland,
Holland, Scotland, Denmark, USA, Belgium, France). In Germany volunteer work is
accompanied by educational support aiming to promote and enhance conscious
responsibility for the general welfare of society as well as social and intercultural
experience.
As a whole, the policy in the various countries is towards promoting volunteer
work, including such during tourism travel. Most countries don’t have legal
requirements for reimbursing expenses of volunteer workers, undertaking these trips,
except Argentina, Spain, The Czech Republic, Lithuania, Poland, Germany, Holland.
In the cases where the expenses are covered, funding is usually provided by the
respective state or the organizations providing the opportunity for volunteer work. In
a number of countries (Lithuania, USA, Germany, Holland, Ireland, Denmark,
Belgium, etc.) tax relief is envisaged for the organizations and/or the volunteer
workers. If the latter are students, they can use their student rights in getting
reductions for travel cards or when attending cultural or sports events. All countries
provide travel insurance for the volunteer worker, but in most cases it is not
compulsory excluding Australia, Argentina, Italy and Spain. For volunteer workers
on European Youth Programs, expenses are covered by the European Commission,
which is to sign a contract with an insurance company.
Travelling for Volunteer work is an untraditional, special-interest tourism type
of travel with the purpose of education or exploration, it is a product of touroperator’s business, which can be defined as having the following major
characteristics 5, p. 45:
 Raising an awareness of and exploring the local community, country and
people;
 Personal commitment to social work/activities;
 Developing individual abilities, skills, and competences;
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 Fixed time frame (social projects from 6 to 8 weeks, shorter trips for
volunteer work extending to 2 to 3 weeks).
The type of projects, involving volunteer work during those trips can be
classified in the following groups: for the welfare of the local community, education
and training, environment and environmental issues, medicine and healthcare, culture
and arts, developing business, construction work, scientific research, etc. 6, p. 97.
Bulgaria is the only European country without a Law, to regulate volunteer
work and define the rules for its development. A bill for a future law has been worked
out defining the terms “volunteer organization”, “volunteer work/activities” и
“volunteer”, which has not been accepted yet. Regulation of volunteer work is
necessary because of “the established social relations concerning carrying out
volunteer activities in all fields of social life.”
The lack of regulation on volunteer work/activities is an obstacle for NGO
(non-governmental organizations) working with volunteers and developing
voluntourism. There is no legislation on the successful development of volunteer
work in social care, healthcare, education, culture, sports, etc. The duties and
responsibilities of those organizations assigning the work as well as volunteers,
themselves have not been differentiated. The mechanisms of accounting for the
volunteer work done are not clear, nor have the ways of stimulating it been regulated.
Especially important is the problem of organizations whose activities involve taking
huge risks. In these cases the employer organizations cannot ensure protection for the
volunteer worker against possible accidents. Insurance companies do not offer
insurance to volunteers, but only to employees carrying out work within the
framework of the European Voluntary Service program. The lack of legal contracting
between the organization and the volunteer causes difficulty for the sending
organization, which cannot legally send the volunteer on a business trip and be able
to account for the costs incurred 7, p. 20.
Despite the lack of regulatory laws, over the last few years a number of
volunteer work projects and programs have been implemented in Bulgaria, related
to 8:
 Support the efforts for developing small organic and bio-production farms
 Volunteering campaign “Shared Harvest for Agriculture in Solidarity”
(reaping and harvesting einkorn wheat in the traditional Bulgarian methods);
 Solidarity Tourism campaign in Vitosha Nature Park;
 Designating adventure nature trails (with the support of Vision du monde);
 Organising world youth activity days – Solidarity Tourism campaign (for
young people with disabilities);
 A spring edition of the traditional Days of Volunteering (May, 2012, Ninth
edition of the initiative) etc.
In 2011 a new Centre for Volunteer and Educational Tourism was opened in
the village of Momchilovtsi, called ‘The Norway House’ within the framework of a
Norwegian program. It was opened as a result of a project involving establishing a
specialized Tourism Centre for the development of Smolyan District. – DANO (Bg.
abbreviation for Volunteer, Academic, Scientific, Educational) 9.
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The goal of the project is to contribute to the sustainable development in this
area of the Rhodopes as a cross-border region in Southeastern Europe through
management and promotion of local natural, cultural, and human resources and
infrastructure. The project supports the social and economic development of the
region and has a positive effect on the tourism industry on a local and national scale.
Volunteer Tourism at DANO Centre offers opportunities for guests from France,
Germany, Italy and other countries to do volunteer work in forestry planting in the
mountains, work in local farms or participate in historical, ethnographical or
archaeological expeditions 10.
Within a project of the Bulgarian Tourist Chamber (BTC) “Voluntary Service
in Tourism Animation” (Activity 2 – European Voluntary Service working on the
program “Youth in Action”) they organized informal practical training in 2012 11.
They provided participation of volunteers in the organization, preparation and
carrying out animation/entertainment activities in selected Bulgarian tourism
companies and sites in the resort of Bansko. Young people from disadvantaged
social groups also took part in the training. Involving volunteer work in the field of
tourism was promoted and introduced within a previous project of the Bulgarian
Tourist Chamber under the heading: “Voluntary Service in the Field of Tourism
(hotels, restaurants, travel agent’s, NGOs)”.
Volunteer work initiatives are being undertaken by the non-profit making
organization WWOOF Bulgaria (World Wide Opportunities on Organic Farms),
which is part of the international network of promoting bio-farming 12. One of its
main goals is supporting bio-farming through establishing contacts between farms
and volunteers who are interested in bio-farming and organic foods. The organic
farms offer various accommodation possibilities (luxury facilities, camping space or
putting up a tent) to tourists from the country or abroad.
Apart from the above mentioned achievements concerning the research matter,
certain problems, which limit the opportunities of development volunteer tourism in
Bulgaria, should be outlined. The lack of regulation on volunteers’ rights and
responsibilities limits the scope and nature of social activities – social services,
healthcare, education, culture, sports, etc. One of the reasons for not being able to
hold major, large-scale sports events in Bulgaria is the lack of substantial number of
volunteers either from the country or abroad 13. The country remains in isolation
from world communication in the field of Volunteer tourism, which leads to missing
important socio-economic benefits and dehumanization of public services.
Volunteer work trips have been recognized as social practice beneficial to the
local community and the state, which has grown worldwide over the years. In EU
countries volunteer labour accounts for 6 % of the Gross Domestic Product. The
major directions for development of Volunteer Tourism in Bulgaria are to do with:
taking actions towards finalizing the process of regulating Volunteer work/activities;
strengthening the role of NGO and their participation in volunteer projects and
programs; offering special-interest vountourism trips on the domestic and
international tourism market; stimulating the development of nature-based, cultural
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and educational or alternative tourism trips through the various forms and types of
Volunteer Tourism, etc.
Owing to the efforts of non-government organizations, voluntourism has been
gaining popularity. Today it is regarded as a market niche with a lot of potential, an
alternative to traditional mass tourism, realized in the form of responsible, socially
engaged tourism travel. Stimulating and promoting Voluntourism as a priority
activity is the source of beneficial and sustainable development with various effects
as a result of volunteer work contributing to socially worthy causes.
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Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди України
ПРИРОДНІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ: СТАН ВИКОРИСТАННЯ ТА
ПОТЕНЦІАЛ
Проаналізовано існуючий стан використання природних рекреаційних ресурсів України та їх
потенціал. З’ясовано, що потенціал природних рекреаційних ресурсів використовується тільки на одній
десятій частині площі країни.
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Ключові слова. Природні рекреаційні ресурси, рекреаційне землекористування, рекреаційна діяльність,
рекреаційний потенціал.
It is analysed present state of use of natural recreation resources of Ukraine and their potential. It is clarified
that potential of natural recreation resources are utilizing only on the tenth part of country area.
Key words: natural recreation resources, recreation land use, recreation activity, recreation potential.

Рекреація як специфічна сфера людської діяльності і відповідна
інфраструктура склалася історично недавно разом із зростанням
продуктивності суспільної праці, з розвитком транспорту, здешевленням і
прискоренням поїздок, з соціальними завоюваннями - правом на оплачувану
відпустку. Велике зростання рекреаційних потреб і разом з тим можливостей
для їх задоволення відбулося в 20 ст. Якщо виходити з того, що рекреація
(відпочинок), є будь-яка діяльність, спрямована на відновлення сил людини, яка
може здійснюватися як на території постійного проживання людини, так і за її
межами, то першими за значимістю серед умов і факторів рекреаційної
спеціалізації системи землекористування потрібно вважати природноекологічні характеристики, оскільки саме вони визначають можливості і
доцільність організації ефективного рекреаційного процесу. Такий висновок
можна зробити на основі аналізу участі різних факторів природного
середовища в організації ефективної рекреації за результатами медичних
досліджень [1], зокрема: видове різноманіття ландшафту впливає на
нормалізацію реакцій центральної нервової системи, сприяє відновленню
духовних і фізичних сил людини; комфортні характеристики клімату є
факторами відновлення працездатності та нормалізації стану всього організму
людини; купання у водоймах; природні джерела мінеральних вод
використовуються людиною вже значний період для лікування і відновлення
здоров'я; фітолікувальні ресурси території.
При цьому екологічний стан навколишнього середовища є
найважливішим чинником підтримки здоров'я і рівня працездатності
суспільства. На тлі наростання екологічних проблем все більш серйозним
питанням стає взаємозалежність «економічний стан земельної території екологічний стан земельної території». Дана проблематика особливо важлива
для регіонів, в діяльності яких чистота навколишнього природного середовища
є об'єктивною умовою господарювання щодо земельно-рекреаційних ресурсів.
Адже, відповідно до статті 1 закону України «Про охорону земель» - земельні
ресурси це сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового базису
розселення і господарської діяльності [2].
Отже, щодо земель рекреаційного призначення екологічні аспекти стають
першорядними і вимагають дослідження, як в частині визначення екологічних
факторів, так і рівня їх впливу на діяльність та відпочинок людини. Кількість
літератури, присвяченої екологічним та частково економічним аспектам
рекреації, величезна [4, 5, 6, 7]. Проблема дослідження полягає в тому, щоб
використовувати рекреаційні природні ресурси, не завдаючи їм ні якого
екологічного збитку або ж завдаючи незначний екологічний збиток, при цьому
використовуючи їх.
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Відповідно до статті 50 «Визначення земель рекреаційного призначення»
Земельного кодексу України до земель рекреаційного призначення належать
землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та
проведення спортивних заходів [3]. Отже, рекреаційне землекористування є
традиційним типом природокористування. Головною умовою його виникнення
є наявність на даній земельній ділянці природних рекреаційних властивостей і
придатність земельної ділянки для організації певного напряму рекреаційної
діяльності.
Таким чином можна констатувати, що рекреаційне землекористування –
це частина земної поверхні з визначеними межами в натурі (на місцевості), на
якій розміщені компоненти природного середовища та феномени
соціокультурного характеру, які можуть бути використані як ресурси для
організації рекреаційної діяльності щодо використання природнорекреаційного потенціалу території [9].
Організацію
використання
земель
рекреаційного
призначення
(рекреаційних земельних угідь) проводять на ландшафтно-екологічній основі
[10], що дозволяє створювати оптимальне співвідношення земельних угідь з
метою стабілізації ландшафтно-екологічних умов; встановлювати збалансоване
співвідношення між експлуатацією, поліпшенням і консервацією угідь;
створювати умови для попередження і стабілізації негативних природних і
антропогенних процесів. Система організації використання землі та інших
природних ресурсів як засобу рекреації має такі елементи: рекреаційні ділянки,
населені пункти, території землекористування національних природних парків
та інших територій природно-заповідного фонду, маршрути зв’язку і руху,
характер використання ділянок. Всі ці елементи в залежності від виду
природних ресурсів та напряму рекреаційної діяльності створюють свою
систему.
Природні рекреаційні ресурси являють собою комплекс фізичних,
біологічних і енергоінформаційних елементів і сил природи, які
використовуються в процесі відновлення і розвитку фізичних і духовних сил
людини, її працездатності та здоров'я. Всі природні ресурси мають
рекреаційний і туристичний потенціал, але ступінь використання його різна і
залежить від рекреаційного попиту і спеціалізації території землекористування
регіону.
В останні роки зростає увага до природних ресурсів з точки зору
використання їх для активного відпочинку населення та лікувальнооздоровчих, профілактичних і медичних заходів. В Україні є райони, де
рекреаційна діяльність виступає визначальною галуззю в структурі їх
суспільного відтворення. До складу її входить мережа рекреаційних
підприємств та організації, що за даними державного земельного кадастру
станом на 2013 р. [8] займали 34,9 тис. га земель рекреаційного
призначення. Разом із тим, за напрями їх використання можна виділити такі
підтипи землекористування: лісова рекреація – 12,9 тис. га, із яких лісопаркові
зони для відпочинку – 0,9 тис. га; кемпінги та будинки відпочинку – 15,4 тис.
га; науково-пізнавальна рекреація – 1,3 тис.га; водна рекреація внутрішніх вод
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(річки, озера, лимани тощо) – 0,2 тис. га. Одночасно, для рекреаційних цілей
використовуються землі інших категорій. Таких земель за даними державного
земельного кадастру станом на 2013 р. нараховувалось – 73,6 тис.га, в тому
числі: сільськогосподарські землі – 17,1 тис. га, дачні ділянки громадян – 1,1
тис. га, водні об’єкти, зелені насадження, будинки відпочинку тощо інших
підприємств та організацій – 4,7 тис. га, лісогосподарські підприємства – 46,0
тис. га. Як видно із приведених даних, облік фактичного використання земель
рекреаційного призначення та з рекреаційними ресурсами не відображає їх
рекреаційного потенціалу та фактичного його використання.
Для виявлення стану і встановлення перспектив розвитку рекреаційного
землекористування проведемо аналіз стану організації рекреаційної діяльності і
оцінку природно-ресурсного потенціалу на прикладі національного природного
парку «Подільські Товтри». Природні та рекреаційні цінності виражаються
природно-ресурсним потенціалом (ПРП) території, який характеризується
сукупною продуктивністю її природних ресурсів як засобів виробництва і
предметів споживання, що виражається в їхній суспільній споживчій вартості.
Розрізняють сучасну (фактично досягнуту) і потенційну продуктивність
природних ресурсів, а отже сучасний (досягнутий, реальний) і перспективний
ПРП. Потенційна продуктивність природних ресурсів характеризує
максимально можливу ефективність використання їх з точки зору народного
господарства в цілому.
Серцевину природно-ресурсного комплексу України становить потенціал
земельних та мінеральних ресурсів – 44,4% і 28,3% (табл. 1), а національного
природного парку земельних, водних та рекреаційних відповідно – 73,2%, 9,7%
та 9,2%. В межах території національного природного парку «Подільські
Товтри» потенціал природно-рекреаційних ресурсів зростає до 10,2 % в
Кам’янець-Подільському районі займає друге місце після земельних (68,3 %).
В межах загальної території природного парку проектом організації
території НПП «Подільські Товтри» (існуючий стан на 2012 р.) рахувалося в
зонах стаціонарної та регульованої рекреації 11625,7 га або 4,4% від загальної
площі парку, в тому числі у користуванні адміністрації парку – 3004 га або
1,1% від загальної площі парку (табл. 2).
Таблиця 1
Видова структура природно-ресурсного потенціалу в межах адміністративних
утворень розміщення НПП «Подільські Товтри»
Адміністративнотериторіальні одиниці
Україна
Хмельницька обл.
Городоцький район
Кам’янецьПодільський район
НПП в цілому

Мінерал
ьних
28,3
3,5
0,1

Потенціал ресурсів, %
ЗемельЛісоФауністичВодних
них
вих
них
13,1
44,4
4,2
0,5
13,8
72,6
3,8
0,4
В тому числі на території НПП
10,8
78,1
2,6
0,2

Природних
рекреаційних
9,5
5,9
8,2

9,1

8,6

68,3

3,6

0,2

10,2

4,6

9,7

73,2

3,1

0,2

9,2
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Таблиця 2
Характеристика існуючого використання земельно-рекреаційних ресурсів в
межах НПП «Подільські Товтри»
№
з/п

га

%

Землі, закріплені
за адміністрацією
НПП у
постійному
користуванні
га
%

11450,4

4,4

2968,7

25,9

8481,7

74,1

175,3

0,0

35,3

20,1

140,0

78,8

261316,0

100,0

3081,5

1,2

258234,5

98,8

Назва
функціональних зон

Зона регульованої
1
рекреації
Зона стаціонарної
2
рекреації
Загальна площа НПП

Площа

Землі інших
землекористувачів, що
включенні до складу
НПП без вилучення їх у
користування
га
%

Таким чином, існуючий потенціал природних рекреаційних ресурсів в
межах парку не достатньо використовується.
Характеристика існуючого стану використання та ймовірного потенціалу
рекреаційного землекористування за його підтипами використання в межах
НПП «Подільські Товтри» та по Україні наведена в табл. 3. Як показують дані
табл. 3 рекреаційне землекористування займає 4,4% від загальної площі парку.
В той же час потенціально можлива площа рекреаційного землекористування
НПП складає 52986 га або 20,2%. Про наявні та не використовувані площі
земель рекреаційно потенціальних підтверджують дані обстежень при розробці
проекту організації території парку. Зокрема, площа рекреаційної зони по
проекту збільшена до 20167 га або 7,7% від загальної площі.
Таблиця 3
Характеристика існуючого стану та ймовірного потенціалу рекреаційного
землекористування за його підтипами використання
№
з/п
1
2
3
4

Підтипи
рекреаційного
землекористуванн
я
Рекреаційнолікувальний
Рекреаційно оздоровчий
Рекреаційноспортивний
Рекреаційнопізнавальний
Всього
в % до загальної
площі

Україна,
за даними
кадастру
станом на
2013 р.,
тис. га

Досліджуваний об’єкт НПП
«Подільські Товтри»
площа з
існуюч дані по
ий стан, проекту ймовірним
2012 р., потенціало
тис. га
м, га
га

Площа з
ймовірним
потенціалом
України, тис. га

+, потенці
ал в %
до
існуючо
го стану

15,4

43

58

120

43,0

44,2

64,3

10963

13321

35200

206,4

68,9

0,6

-

132

650

390,0

99,8

18,4

620

6656

18500

549,0

96,6

108,5

11626

20167

54470

1188,4

90,9

0,2

4,4

7,7

20,8

2,0

-

В той же час рекреаційний потенціал розміщений на площі 54470 га або
20,8% від загальної площі парку. Така ж ситуація склалася і по Україні в
цілому. Використовуючи застосований підхід розрахунку розміщення
ймовірного потенціалу на території НПП «Подільські Товтри», визначено, що
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рекреаційний потенціал країни складає 2,0% від загальної площі, а
використовується для рекреаційної діяльності тільки на 0,2 відсотка площі.
Отже, для вирішення проблем розвитку територіально-рекреаційного
потенціалу України необхідно провести територіальне планування (складання
схем землеустрою) розвитку рекреаційного землекористування, за результатами
якого розробити проекти землеустрою щодо організації територій
рекреаційного призначення.
Висновки. Існуючий потенціал природних рекреаційних ресурсів
України використовується тільки на одній десятій частині площі країни.
Ефективне використання та збереження потенціалу земельно-рекреаційних
природних ресурсів буде досягнуто, якщо кожна людина: усвідомить
значимість природних рекреаційних ресурсів; зрозуміє структуру рекреаційних
ресурсів та біологічну цінність і умовність відновлення рекреаційних ресурсів;
зрозуміє, які і де розміщені рекреаційні природні ресурси. Для вирішення
проблеми ефективного розвитку територіально-рекреаційного потенціалу
України необхідно здійснити територіальне планування розвитку рекреаційного
землекористування в складі землеустрою, за результатами якого розробити
проекти землеустрою щодо організації територій рекреаційного призначення.
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Незважаючи на значне падіння попиту на туристичні послуги зважаючи
світової економічної та політичної ситуації, Німеччина – залишається країною
що привертає туристів. Метою статті є вивчення особливостей туристичного
бізнесу Німеччини.
Курорти Німеччини приймають відвідувачів з різних країн. Високий рівень
сервісу в місцях відпочинку, приємна і затишна атмосфера, гостинний і
культурний народ. Відпочинок в Германії – це приємне комфортне проведення
часу тому багато людей вибирають саме тури до Німеччини. Поїздки до
Німеччини організовують як спеціалізовані компанії так і самостійні
подорожуючі. У 2013 році в країні було зареєстровано 31545000 міжнародних
туристських прибуттів і, відповідно 71919000 ночівель [7].
Туризм в Німеччині забезпечує 8 відсотків внутрішнього валового
продукту країни. Безпосередньо в туристичній сфері майже 3 мільйони
робочих місць. Поряд з торгівлею це – найбільший сектор у сфері послуг. Тут
діють як великі підприємства так малий і середній бізнес.
Офіційний орган туризму в Німеччині Національний комітет Німеччини з
туризму представлений Національними туристичними офісами в 29 країнах.
Дослідження Комітету показали наступні причини для відпочинку в
Німеччині: культура (75%), відпочинок на відкритому повітрі/у сільській
місцевості (59%), міста (59%), чистота (47%), безпека (41%), сучасність (36 %),
сертифіковані готелі (35%), кулінарія / кухня (34%), добра доступність (30%),
космополітизм / телекомунікації (27%), можливості для покупок (21%),
захоплююче нічне життя (17%) і цінова доступність для різного прошарку
суспільства (10%).
Можна підкреслити наступні основні чинники, які спокушають туристів
до подорожі в цю країну [5]:
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1. Наявність історичних і культурних пам'яток.
2. Високий рівень сервісу.
3. Багата наявність бізнес форумів и виставок (бізнес туризм).
4. Наявність висококласної медицини (медичний туризм).
5. Наявність багато вищих учбових заходів (учбовий туризм, обмін).
6. Одна із самих потужних економік Європи.
7. Подорожі до родичів які мешкають на території Німеччини (родинні
зв'язки).
Концепція розвитку національної туристичної галузі базується на таких
китах як: «Культурний туризм», «Агротуризм», «Подієвий туризм»,
«Медичний туризм», «Бізнес туризм».
У Німеччині не існує окремого міністерства або департаменту по
туризму, оскільки це не та країна, яка стільки охоче відвідується туристами, як
Італія або Іспанія. Більшою мірою тут розвинений виїзний туризм. Це
підтверджується тим, що по витратах на закордонні поїздки ФРН знаходиться
на першому місці у світі:
1) Німці залишили за межею 72 млрд. євро.
2) По даним Евростата, в 2011 році німці провели за межами ФРН 655,6
млн. ночівель.
З) Найпопулярнішими напрямами для них є Іспанія, Італія, Австрія і
Туреччина. Ця четвірка лідерів не змінюється вже досить довгий час [2].
Німеччина сильно залучена в міжнародний туризм. Громадяни
Німеччини – найзавзятіші мандрівники у світі. Так, за підсумками
Всесвітнього економічного форуму, що відбувся в 2013 році, Німеччина
займає друге місце з 140 по конкурентоспроможності сектора подорожей і
туризму після Швейцарії. Індекс конкурентоспроможності складається на
основі груп показників, а саме: нормативно-правова база туристичного бізнесу,
фінансова стабільність і спроможність, екологія. Таким чином, можна зробити
висновок, що у Німеччини є усі шанси і надалі розвивати туристичний бізнес і
приваблювати туристів.
Так, за даними на 2011 рік, 76% ночівель припадає на гостей з Європи,
що пояснюється тим, що в цьому регіоні всі країни розташовані досить
близько о дин до одного, а, отже, транспортні витрати на переїзди не настільки
великі. Найбільше туристів прибуває до Німеччини з Нідерландів (16,7%
ночівель), Швейцари (7,5%), Великобританії (6,7%), Італії (5,1%), Австрії
(4,8%), Франції (4,6%), Бельгії (4,3%) та Данії (4,1%). За межами Європи
найактивнішими відвідувачами Німеччині є американці: вони забезпечують
7,6% ночівель. 9,6% припадає на азіатські країни, а інші розподіляються між
Африкою, Австралією і Океанією [1]. На ріс.1 наведено розподіл туристів
(кількості ночівель) по федеральним землям.
У 2012 році Федеральна служба статистики Німеччини зафіксувала
збільшення числа ночівель, скоєних іноземними туристами в готельних
об'єктах на більш, ніж 10 місць, на 68.8 млн., Це приблизно на 8% більше
відносно попереднього року. «Ми перевищили із чистим маржею
прогнозовану цифру в 400 млн. ночівель, що припадають на туристів з
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Німеччини і зарубіжних країн. Це говорить про величезну популярності
Німеччини як турнапрямами, яка росте серед іноземних туристів», - сказав
Ернст Бургбахер (Ernst Burgbacher), член парламенту Німеччини,
парламентський стат-секретар Федерального міністерства економіки та
технологій, спеціальний уповноважений Федерального уряду з питань малого
та середнього бізнесу і туризму [3].

Рис. 1. Частки федеральних земель у загальній кількості ночівель в Німеччині в
2012 році, % [6]
По діаграмі можна відразу помітити, що туристи розподіляються на землі
вкрай нерівномірно. Незаперечним лідером у списку є вільна держава Бав арія.
Столиця Баварії – Мюнхен – це другий по відвідуваності місто Німеччини після
Берлина. У цій же землі знаходяться такі популярні серед туристів міста
Нюрнбергг, Аугсбург і Вюрцбург, замок Нойшванштайн і багато інших
захоплюючих об’єктів. Тут поширений відпочинок на озерах, а взимку
Баварські Альпи відвідують ті хто захоплюються лижним спортом . До послуг
туристів в Баварії представлені 12737 підприємств, що надають послуги з
розміщення гостей. 2 69% з них – це готелі різних типів, а 31% – хостели,
будинки відпочинку, пансіони, кемпінги, реабілітаційні клініки і т.п. в цілому
ці підприємства забезпечують 552960 спальних місць. Згідно зі статистики,
найбільшою популярністю користуються готелі. На майже 2200 готелі в, тобто
17% від загального числа підприємств, припадає 49% прибутків і 39% ночівель.
Коефіцієнт завантаження готелів становить 45%, вище тільки у клінік та
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реабілітаційних центрів (76%). Однак висока відвідуваність готелів
компенсується тим, що в подібних місцях туристи зупиняються в середньому
на більш короткий термін, ніж у будинках відпочинку, кемпінгах [4].
За Баварією слідують з невеликою різницею відразу три федеральні землі
Баден-Вюртемберг, Північний Рейн-Вестфалія та Нижня Саксонія, в кожній з
яких туристи проводять більше 40 млн. ночівель. У відсотковому
співвідношенні кількість підприємств різних типів приблизно таке ж, як в
Баварії: понад 70% – це готелі, на частку яких припадає близько 80% прибутків
по над 80% прибутків і 60% ночовок.
З деяким відставанням потім йде Гессен. Далі йдуть дві приморські землі
Німеччини – Мекленбургу-Передньої Померанії і Шлезвіг-Гольштейну. Схожа
ситуація простежується і в землі Шлезвіг-Гольштейн. У 2012 році іноземці
провели тут близько 1,5 млн. ночей - це 6,29% ночівель в цій землі. Окремо
необхідно виділити столицю Німеччини - Берлін. За останні десять років
кількість туристських прибуттів в столицю Німеччини збільшилося більш ніж у
два рази, і середній темп приросту за період склав 9,03%. У Берліні
спостерігалося збільшення прибуттів навіть під час кризи, хоч і не такими
швидкими темпами. А в 2010 році знову продовжився активне зростання.
Що стосується нових федеративних земель – Саксонії, Саксонії-Ангальт,
Бранденбургу і Тюрінгії. Всі вони характеризуються невисокою часткою
іноземців серед прибуваючих гостей, вона коливається від 6,12 до 9,89%. Це,
швидше за все, пов'язано з тим, що за часів існування НДР контакт із зовнішнім
світом для цих земель був обмежений. Більшість гостей у всіх чотирьох землях
розміщується у готелях (від 50 до 80%) [5].
Динаміка туристських прибуттів і ночівель за останні роки показує, що і
міжнародний, і внутрішній туризм в Німеччині зростає швидкими темпами.
Завдяки комбінації різних зовнішніх і внутрішніх факторів у ФРН існують
передумови для успішного розвитку туристичного бізнесу. Поряд з у ж е давно
розвиненими видами туризму є можливість розвитку туризму в сільській
місцевості (еко-туризм). Такий вид відпочинку стає зараз все більш
популярним, тому потрібно вчасно встигнути утвердитися в цьому новому
сегменті ринку. На шляху до цього існують певні перешкоди, проте є й шляхи
їх подолання, в тому числі з підтримкою держави. Допомоги потребують малі
та середні підприємства туристичного бізнесу, які протистоять великим
концернам.
Для згладжування диспропорцій між землями за рівнем розвитку
туристичного бізнесу існують програми підтримки і стимулювання. Так що в
майбутньому можна очікувати меншої нерівності в даній сфері між регіонами.
Нарешті, важливою темою в економіці Німеччини і в туристичному бізнесі
зокрема є сталий розвиток. Принципи сталого розвитку впроваджуються в
Німеччині через участь в екологічних і соціальних ініціативах і через про
ходження добровільної сертифікації.
Для підвищення привабливості Німеччини як туристичної дестинації
приймаються стимулюючі заходи у вигляді програм, націлених на підтримку
підприємств в регіонах, де рівень розвитку туристичного бізнесу ще не
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достатньо високий. Через ці програми надається інформаційна підтримка,
надаються консультаційні послуги і т.п.
Особлива увага приділяється впровадженню принципів сталого розвитку,
які ґрунтуються на поєднанні економічних вигод для бізнесу з мінімізацією
негативного впливу на навколишнє середовище і з підвищенням добробуту
місцевого населення. Ця концепція лежить в основі майбутнього розвитку не
тільки індустрії туризму, але й інших галузей німецької економіки.
Таким чином, ефективність стратегії розвитку рекреації і туризму в
Німеччині визначається, перш за все, спрямованістю зусиль на розвиток і
модернізації туристсько-рекреаційної інфраструктури, формування нових
робочих місць і створення позитивного іміджу країни.
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This paper focuses on the theoretical study of hotel service delivery. Its nature and characteristics are reviewid
using a system approach. For this purpose the structure of hotel service delivery system is examined and its constituents
are displayed . Attention is drawn to the role of the customer as co-producer and actor in the production and provision
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Данная статья посвящена теоретическому изучению гостиничного обслуживания. Сделан обзор его
характера и особенностей, используя системный подход. Рассмотрена структура системы гостиничных
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актера в производстве и предоставлении гостиничных услуг.
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Гостиничное дело – это социально-экономическая деятельность, которая
развивается исключительно быстрыми темпами. По этой причине за последние
десятилетия
наблюдается
возрастающий
интерес
к
гостиничному
обслуживанию, стратегиям его усовершенствования и пониманию того, как
воспринимают его клиенты. Эти проблемы широко дискутируются как
исследователями, так и гостиничными менеджерами. Развитие гостиничного
дела в настоящее время характеризуется доминированием глобальной
тенденции к значительному количественному превышению предложения над
спросом, вследствие чего гостиничное дело развивается в условиях сильной
конкурентной бизнес-среды. Конкуренция между отдельными субъектами
рынка ведется не столько по отношению к тому, что предлагается (поскольку в
большинстве случаев предлагаемые услуги и товары имеют сходные
характеристики по одним и тем же категориям отелей), а по отношению к тому,
как предлагается. Это заставляет гостиничные организации концентрироваться
на проектировании эффективной системы обслуживания с целью создания
ценности для клиента и долгосрочного успеха для организации. В связи с этим
считаем, что вопрос, связанный с проблемами гостиничного обслуживания,
исключительно актуален и имеет особое значение для современного развития
гостиничного бизнеса. Знание особенностей гостиничного обслуживания
создает фундамент для проектирования и развития продуктов, в максимальной
степени удовлетворяющих потребности и желания клиентов. Вот почему в
настоящей разработке в рамках, ограниченных объемом изложения, мы
попытаемся исследовать теоретические аспекты содержания и структуры
гостиничного обслуживания.
Сущность гостиничного обслуживания
Гостиничное дело – это социально-экономическая деятельность,
подчиняющаяся в
своем развитии общеэкономическим законам. В
гостиничном деле как экономической организации создается и реализуется
продукт. В этом процессе трансформируются туристические, материальные,
финансовые и людские ресурсы [1, с. 180]. Конкретным результатом является
создание готовности к обслуживанию. Обслуживание в гостиничном деле
можно рассматривать как совокупность видов деятельности и технологических
процессов, обеспечивающих туристам необходимые условия для покупки и
потребления гостиничного продукта. Dumoulin и Flipo [2, p. 20] рассматривают
обслуживание, как процесс предоставления услуг с определенной
продолжительностью и в определенном месте, осуществляемый людскими и
материальными ресурсами в пользу клиента.
Chase и Hayes [3, p. 238]
рассматривают обслуживание как систему, основными элементами которой
являются персонал, клиент и материальная среда. При их взаимодействии
осуществляется процесс «производства», предоставления и потребления
гостиничных услуг. Jones и Lockwood [4, p. 28-30] определяют гостиничное
обслуживание, как совокупность операций. Они различают три главных
элемента обслуживания – клиентов, персонал и физическую среду (здания,
оборудование, финансовые средства). По мнению авторов, многие проблемы в
сфере гостиничного обслуживания возникают из-за отсутствия баланса между
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названными тремя элементами. Обобщая рассмотренные точки зрения, мы
можем определить гостиничное обслуживание как систему предоставления
гостиничных услуг, в которой люди, материя и информация организованы и
приведены в движение определенным образом с целью создания ценности для
клиента и выгод для гостиничной организации.
Из предложенного определения можно вывести основные ресурсы,
называемые входящими величинами. К ним относятся материальные,
финансовые, людские и информационные ресурсы. Клиент также может
рассматриваться как особый вид ресурсов в гостиничной системе
обслуживания. Ресурсы приводятся в движение и сочетаются в пространстве и
во времени определенным, уникальным в каждый данный момент, образом.
Таким образом осуществляется процесс предоставления/потребления услуг,
который дает конкретный результат.
Для клиента конечный результат
соизмерим с нематериальными ценностями социально-психологического
характера. Для гостиничной организации конечные эффекты могут быть
экономическими (увеличение продаж, выручки и прибыли, рост занятости
материальной базы, увеличение рыночной доли и пр.) и неэкономическими
(улучшение имиджа гостиничной организации, закрепление образа данной
торговой марки в сознании потребителя, рост числа довольных клиентов,
создание лояльных клиентов, привличение новых и т.д.).
Одна из важнейших характеристик гостиничного дела, отличающих его
от большинства видов экономической деятельности, состоит в том, что
необходимым условием реального осуществления процесса обслуживания
является присутствие клиента. Гостиничная деятельность не может быть
осуществлена без физического присутствия клиента [5, p. 138]. Процесс
гостиничного обслуживания напрямую направлен на клиента и при этом
изменяет его первоначальное состояние потребности на состояние
удовлетворенности.
С организационной точки зрения система обслуживаниядолжна быть
спланирована таким образом, чтобы облегчить клиенту не только возможность
участвовать в процессе обслуживания, но и внести осязаемый вклад в конечный
результат путем предоставления информации и осуществления различных
видов деятельности процесса обслуживания. Однако, участие клиента в
процессе обслуживания делает среду взаимодействия относительно
неустойчивой, превращает качество в переменную и субъективную величину и
снижает возможности контроля.
Данное обстоятельство является серьезным вызовом отельерам, заставляя
их организовать обслуживание таким образом, чтобы одновременно обеспечить
и выгоды для организации, и максимально удовлетворить клиентов.
Указанная особенность требует выделения структуры обслуживания и
выяснения ее элементов.
Элементы системы обслуживания
В
специализированной литературе не наблюдается существенных
различий в предложенных постановках вопроса относительно системы
гостиничного сервиса. Авторы выделяют четыре элемента обслуживания:
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материальную среду, обслуживающий персонал, внутреннюю организацию,
клиента [2, 6 7, 8].
Гостиничное обслуживание осуществляется в конкретной материальной
среде. Она является важным компонентом системы, поскольку оказывает
влияние на клиентов и персонал своими качественными и количественными
характеристиками, воспринимаемыми субъективно участниками процесса
обслуживания. Данное влияние носит двоякий характер, так как способно
сделать обслуживание возможным и облегчить или же затруднить его в случае,
если оно не приводится в соответствие с прочими элементами системы и не
воспринимается участниками процесса обслуживания.
Вторым элементом обслуживания, выделяемым исследователями,
является персонал в контакте. Этот тип обслуживающего персонала
рассматривается в качестве представителей организации, сущность работы
которых требует установления прямых взаимоотношений с клиентами.
Обслуживающий персонал в прямом контакте имеет три основные функции,
называемые авторами «триада»: (1) он выполняет операции; (2) продает услуги;
(3) отождествляется клиентами с самой услугой [9, 10, 11].
В качестве третьего элемента авторы однозначно указывают клиента.
Некоторые исследователи ограничивают роль клиента до «пользователя», чье
участие в процессе обслуживания может быть в большей или меньшей мере
активным и присутствие которого необходимо для потребления гостиничных
услуг [2, p. 118]. По мнению других [7, 12], к которым присоединяется и автор
доклада, клиент может рассматриваться как «совместный производитель»
(«сопроизводитель») в процессе производства услуг путем предоставления
информации и осуществления различных видов деятельности процесса
обслуживания.
Внутренняя организация – четвертый важный элемент системы
обслуживания в гостиничном деле. Для клиента материальные условия и
персонал в контакте составляют видимую часть организации, предоставляющей
услуги. По мнению Dumoulin и Flipo [2, p. 118] внутренняя организация
группирует операции, которые в процессе обслуживания остаются вне поле
зрения клиента. Другая группа авторов рассматривает организацию в более
широком смысле, связывая ее не только с операциями и видами деятельности,
которые находятся вне поле зрения клиента, но и с операциями,
осуществляемыми клиентом, с его участием или без его участия. В этой связи
Steward [13, p. 249] использует понятие технология, определяя его как способ,
которым входящие величины трансформируются в исходящие. Чаще всего
технология связана с процессами, процедурами, предписаниями и алгоритмами.
Для осуществления процесса обслуживания, вне зависимости от вида операций,
их следует определенным образом расположить в пространстве и во времени.
С точки зрения внутренней организации позиции менеджмента могут
рассматриваться как непрерывный процесс, в котором реализуются основные
функции управления: планирование, организация, координация и контроль.
Автор доклада считает, что существует возможность введения еще
одного элемента системы, который можно назвать атмосферой
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обслуживания. Это психологический элемент, являющийся результатом
специфического сочетания всех остальных элементов – функциональных и
качественных характеристик материальной среды, отношений обслуживающего
персонала, организации операций и клиентов. Атмосфера обслуживания в
каждом отдельном процессе уникальна и неповторима. В этом смысле ее
можно воспринимать как элемент, отличающий одну систему обслуживания от
другой и являющийся важным показателем конкурентоспособности
организации, предоставляющей услуги.
В заключение можно сделать вывод, что обслуживание в гостиничном
деле является сложной и динамичной совокупностью взаимосвязанных
элементов и взаимоотношений. Его роль в выборе отеля все более возрастает.
Чтобы гостиничное обслуживание было успешным, недостаточно только
определить ожидания гостей и адекватно реагировать на них. Путем
предоставления требуемых параметров элементов в системе достигается
«нормальное обслуживание» [14, с. 271], при котором клиенты удовлетворены
и вновь посещают гостиницу. Кроме требуемых характеристик, для повышения
уровня обслуживания в гостиничном деле необходимо обеспечить
привлекательные элементы, гарантирующие «отличное обслужвание» [14, с.
271]. Следовательно, возможности усовершенствования гостиничного сервиса
следует искать во включении таких новых элементов, которые превзойдут
ожидания клиентов и не только удовлетворят их, но и очаруют и вызовут
восхищение. Усовершенствование гостиничного обслуживания лежит в основе
создания успешных продуктовых концепций, улучшения имиджа и
максимализации выгод для гостиничной организации.
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Современная рыночная экономика все более отчетливо приобретает
черты постиндустриальной, основу которой составляют знания, информация,
интеллект. Значительную часть продукта новой экономики знаний, или
инновационной экономики составляют высокие технологии, инновации,
знания, которые коренным образом меняют и образ, и качество жизни.
Американский социолог и футуролог Э. Тоффлер называет ее третьей волной
развития человеческой цивилизации (первая волна – сельскохозяйственная
цивилизация, вторая – индустриальная, третья – постиндустриальная). Третья
волна, в рамках парадигмы Э. Тоффлера, несет с собой присущий ей новый
строй жизни, основанный на разнообразных возобновляемых источниках
энергии; методах производства, делающих ненужными большинство
фабричных сборочных конвейеров; новой структуре, которую можно назвать
«электронным коттеджем»; радикально измененных школах и объединениях
будущего. Возникающая цивилизация пишет новые правила поведения и ведет
за пределы стандартизации, синхронизации и централизации, за пределы
стремлений к накоплению энергии, денег или власти [1, 34-35].
Коренным образом изменяется конфигурация экономики. Возрастает
роль науки, в первую очередь фундаментальной, как источника нововведений,
наукоемных интеллектуальных технологий и т.п. Образование переходит в
разряд важнейших видов деятельности, поскольку растет спрос на хорошо
подготовленных профессионалов. По мнению Д. Белла, выдающегося
американского социолога, постиндустриальное общество представляет собой
общество знания в двояком смысле: во-первых, источником инноваций во все
большей мере становятся исследования и разработки (более того, возникают
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новые отношения между наукой и технологией ввиду центрального места
теоретического знания); во-вторых, прогресс общества, измеряемый
возрастающей долей ВНП и возрастающей частью занятой рабочей силы, все
более однозначно определяется успехами в области знания [2, 288].
Таким образом, важнейшей компонентой инновационной модели
развития экономики, построенной на знаниях и информации, а также ее
основным фактором роста выступает человеческий капитал и в первую очередь
та его часть, которая является инновационной, созидающей, креативной. Если в
традиционных неоклассических теориях экономический рост рассматривается
как следствие накопления физического капитала, увеличения затрат труда и
технологического прогресса, который является фактором повышения
производительности труда и продуктивности капитала, то в новых теориях
важное место уделяется внутренним источникам роста и, прежде всего,
человеческому капиталу. При этом под человеческим капиталом понимают
интеллект, знания, которые имеют свойство накапливаться в процессе
образования и опыта работы, а также качественный и производительный труд.
На сегодня существует множество теорий, которые рассматривают
человеческий капитал как один из основных факторов роста и развития
экономики еще и в связи с тем, что его качество напрямую связано с научнотехническим прогрессом. В частности, теория эндогенного экономического
роста американского экономиста Пола Ромера основывается на гипотезе, что
новая экономика в большей степени основана на идеях, нежели на предметах.
При этом изобретения и открытия становятся доступными всему обществу, что
в перспективе ведет к повышению уровня жизни и улучшению ее качества. По
мнению П. Ромера, если человечество перестанет искать новые идеи, то и
способность к росту будет серьезно ограничена. Идеи, инновации, весь процесс
открывания нового является фактором и основой экономического развития [3].
По теории П. Ромера, объем человеческого капитала определяет темпы
экономического роста. В его модели распространения знаний, чем больше
величина человеческого капитала, сосредоточенного в сфере получения нового
знания, тем более высокими будут темпы экономического роста. Исходя из
этого, страны с большим объемом человеческого капитала будут иметь более
высокие темпы экономического роста. Однако, этот тезис, на наш взгляд,
является довольно спорным и не всегда может быть подтвержден эмпирически.
Теория Р. Лукаса обосновывает прямую связь между человеческим
капиталом, который измеряется временем, затраченным на обучение, и ростом
экономики. В модели Р. Лукаса накопление человеческого капитала, его рост
приводит к увеличению национального дохода, тогда как высокий уровень
человеческого капитала объясняет высокий уровень дохода. В теории Р. Лукаса
его подход к рассмотрению категории человеческий капитал созвучен
определению С. Фишера, Р. Дорнбуша, Р. Шмалензи, которые рассматривают
человеческий капитал не только, как врожденные способности и талант, а
также образование и приобретенную квалификацию, но и как меру
воплощенной в человеке способности приносить доход [4, с. 303].
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Однако важным есть то, что теоретическая модель Р. Лукаса
подтверждается эмпирическими данными. Уровень образования прямо
пропорционален уровню человеческого развития. Чем больше средняя
продолжительность обучения в стране, тем больше ее человеческий капитал. И,
чем больше человеческий капитал страны, тем более развита ее экономика. В
странах с очень высоким уровнем человеческого развития по сравнению со
странами, где уровень развития высокий, средний и низкий, валовой
национальный доход на одну особу населения больше соответственно в 3; 7 и
14 раз (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние человеческого капитала на экономическое развитие стран
Источник: Human Development Report 2014 [5]

В модели Р. Лукаса человеческий капитал является ключевым фактором
экономического роста, что позволяет предположить: экономика восстановится
быстрее, если в результате войны будет уничтожена значительная часть
физического капитала, чем после эпидемии, которая уничтожит значительную
часть человеческого капитала [6, с. 328].
Итак, такие продуктивные качества и характеристики человека как
интеллект, талант, способности, приобретают форму капитала в виде знаний,
образования, профессиональной подготовки только в результате определенных
материальных и временных затрат, что в дальнейшем обеспечивает доход их
владельцу. Вместе с тем человеческий капитал становится не только основным
элементом научно-технического прогресса и источником экономического
роста, но и главной движущей силой экономического развития и смены
технологических укладов. Развитие человеческой цивилизации всегда
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осуществлялось вследствие накопления и передачи знаний, носителями
которых были преимущественно люди образованные, интеллектуалы и
профессионалы, элита общества.
Ныне инвестиции в человеческий капитал являются главным фактором
формирования и развития инновационной экономики, или экономики знаний, в
которой физический и природный капитал объективно все в большей степени
замещаются человеческим капиталом. Примером этого процесса могут быть
развитые страны, где еще в конце 1990-х годов в человеческий капитал
вкладывалось около 70 % всех средств, а в физический капитал – только около
30 %. При этом основная часть инвестиций в человеческий капитал в развитых
странах осуществляется государством [7].
Качество человеческого капитала, напрямую зависящее от инвестиций в
развитие человека, обеспечивает конкурентные преимущества экономике и
перспективы для дальнейшего экономического развития. Поэтому инвестиции,
направленные на развитие таких видов деятельности как наука, образование,
культура, медицина, которые непосредственно влияют на уровень
человеческого развития и соответственно на качество человеческого капитала,
являются необходимым условием структурных изменений экономики
повышения национальной конкурентоспособности и экономического развития
страны.
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СОВРЕМЕННЫЙ ТУРИЗМ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
В данной статье рассмотрено экономическое явление туризма. В настоящее время туризм
превратился в уникальную крупномасштабную мировую индустрию, и составляет значительную часть ВВП

377

многих стран мира. В статье даны отличительные черты туризма как экономического явления. К тому же,
данная статья рассматривает экономический эффект туризма.
Ключевые слова: туризм, экономика, менеджмент туризма, экономический эффект, туристическая
индустрия, туристические ресурсы, мировое хозяйство.
The economic phenomenon of tourism is considered in the article. Currently, tourism has become a unique
large-scale global industry, and is a significant part of the GDP of many countries. This article presents the distinctive
features of tourism as an economic phenomenon. In addition, this article describes the economic impact of tourism.
Key words: tourism, economy, tourism management, economic effect, the industry of tourism, tourism
resources, the world economy.

Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей
мировой экономики. За быстрые темпы роста он признан экономическим
феноменом столетия [1, с.10]. В последние годы все более усиливается
значение туризма в жизни современного общества. Повышение уровня жизни
населения и расширение возможностей свободного передвижения по миру
способствовали появлению миллионов новых путешественников [2, с.5].
Туризм стал играть такую роль в жизни общества, что превратился в
уникальную крупномасштабную мировую индустрию, а туристические ресурсы
становятся важнейшей частью национального богатства многих стран. По
эффективности инвестиционных вложений туристическая отрасль сравнима с
нефтедобывающей промышленностью. На ее долю приходится более 12 %
мирового совокупного продукта, почти 8 % мировых инвестиций, также каждое
шестнадцатое рабочее место [3, с. 35].
Казахстан стоит на рубеже нового этапа развития страны. Важнейшей
стратегической задачей государства на сегодняшний день является вхождение в
30 наиболее конкурентоспособных стран мира до 2050 года. Для решения
поставленной задачи целесообразно развивать несырьевой сектор экономики.
В данном ключе туризм может стать катализатором развития национальной
экономики. Туризм является тем инструментом развития, благодаря которому
Казахстан имеет хорошие шансы выйти на международный рынок с
конкурентоспособным конечным продуктом.
Согласно прогнозам Всемирной туристской организации, общее число
туристов по всему миру удвоится с нынешних 842 миллионов до 1,6 млрд. к
2020 году [4]. Мировая индустрия туризма входит в период постоянно
увеличивающегося объема путешествий и экскурсий, увеличивающейся
конкуренции среди регионов и стран пребывания. Значимость расширения и
развития туризма усиливается теми преимуществами, которые отрасль имеет
перед другими экспортными отраслями и обладанием различных особенностей,
выполняя
одновременно
экономические,
социальные,
политические,
гуманитарные и другие функции [5].
Туристская
индустрия
располагает
солидной
материально технической базой, обеспечивает занятость большого числа людей и (прямо
или косвенно) взаимодействует со всеми отраслями экономического
комплекса [6, с.31]. Туризм сегодня не только крупнейшая, но и наиболее
быстроразвивающаяся отрасль мирового хозяйства, темпы роста которой почти
в 2 раза превосходят темпы роста других отраслей экономики.
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Международный туризм входит в число трех крупнейших экспортных
отраслей, уступая нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению.
По другим источникам
туризм является самой рентабельной сферой
мирового хозяйства.
Именно экономические выгоды являются основной движущей силой
туристского развития.
Международное потребление туристского продукта можно считать
невидимым экспортом из принимающей страны, тогда как внутренний туризм
может быть рассмотрен как экспорт между регионами страны и даже как
заменитель импорта в национальную экономику.
В последние годы в экономике многих стран наблюдался рост сферы
услуг, тогда как более традиционные сельскохозяйственные и промышленные
сектора переживали спад. Поскольку индустрия туризма базируется на сфере
услуг и таким образом причастна к ее росту, значение туризма в мире
постоянно возрастает, что связано с увеличением его влияния на экономику
отдельных стран.
В странах ЕС и других, промышленно развитых странах доходы от
туризма составляют примерно 5,5% от внутреннего валового продукта
(ВВП).
Экономическое значение туризма зависит не только от уровня туристской
деятельности, но и от типа и характера рассматриваемой экономики.
Экономическое значение туристской деятельности (например, для
развивающейся страны) может быть оценено с точки зрения ее способности
генерировать приток иностранных туристов или предоставлять средства для
обеспечения более гибких цен в ее экспортной промышленности. В
развитой же или индустриальной стране можно отметить способность
туристской индустрии содействовать разнообразию национальной экономики
и противостоять неустойчивости региональной экономики.
Туризм, так или иначе, оказывает воздействие на экономику
практически по всем аспектам фундаментального определения этой сферы
жизни общества.
Современный туризм как экономическое явление:
• имеет индустриальную форму;
• выступает в виде турпродукта и услуг, которые не могут
накапливаться и транспортироваться;
• создает новые рабочие места и выступает зачастую пионером освоения
новых районов и катализатором ускоренного развития национальной
экономики;
• представляет собой механизм перераспределения национального
дохода в пользу стран, специализирующихся на туризме;
• является мультипликатором роста национального дохода, занятости и
развития местной инфраструктуры и роста уровня жизни местного
населения;
• характеризуется высоким уровнем эффективности и быстрой
окупаемостью инвестиций;
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• возникает как эффективное средство охраны природы и культурного
наследия, поскольку именно эти элементы составляют основу его ресурсной
базы;
• совместим практически со всеми отраслями хозяйства и видами
деятельности
человека,
поскольку
именно
их дифференциация и
дискретность создают ту разность потенциалов рекреационной среды, которая
вызывает потребность людей к познанию и перемене мест своего пребывания.
Приведенные выше данные о вкладе туризма в мировую экономику
создают представление об эффективности туризма только в самом общем
виде. К сожалению, все еще не существует единой методики по оценке
вклада туризма в национальное и мировое хозяйства, и пока для
иллюстрации вклада туризма в экономику (его экономического эффекта)
используют следующие переменные:
• вклад туризма в создание национального дохода;
• туризм и платежный баланс;
• туризм и налоговые поступления в бюджет;
• туризм и рост числа рабочих мест;
• влияние туризма на региональное развитие.
Значимость каждой из этих составляющих для оценки эффекта от
туризма известна, хотя теоретическая разработка оценки каждой из них
требует дальнейших исследований. Особенно слабо обстоит дело с оценкой
роли туризма в национальном доходе.
Таким образом, туризм способен оказывать влияние на экономику
региона (или страны), в которых он развивается, на их хозяйственную,
социальную и гуманитарную основы [7, с.4].
Следует заметить, что современный туризм является феноменом, так как
его развитие приводит к развитию экономики государства, способствует
повышению уровня жизни населения, грамотной организации досуга,
открытию новых рабочих мест и, следовательно, улучшению эффективности
менеджмента туризма.
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БЕЗПЕКА ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
Стаття присвячена обґрунтуванню теоретичних та прикладних засад підвищення соціальноекономічної безпеки туризму на прикладі України як суб’єкта міжнародного туристичного бізнесу.
Досліджено сучасний стан та тенденції розвитку вітчизняної туристичної індустрії. Ідентифіковано
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The article is devoted to the substantiation of theoretical and applied principles of increasing social and
economic security on the example of Ukraine as a subject of international tourist business. The current state and
progress of domestic tourist industry trends are investigated. The social and economic factors of safety tourism industry
are identified.
Keywords: tourism, tourist services, tourist industry, social and economic safety.

Туризм є однією з найдинамічніших галузей світової економіки, що
забезпечує значний внесок у соціально-економічний розвиток країн. Україна
має значні передумови для розвитку туристичної галузі: вигідне геополітичне
розташування, значний рекреаційний потенціал, сприятливі кліматичні умови,
транспортне сполучення, пам’ятки культурної спадщини. За умови ефективного
використання туристично-рекреаційного потенціалу Україна може увійти до
числа найбільш розвинених країн світу щодо туризму. Проте, за розрахунками
Всесвітнього економічного форуму, за індексом конкурентоспроможності у
сфері туризму і подорожей Україна на початок 2014 р. посідала 77 місце [1].
Туристичний потенціал України нині розкрито не повною мірою, про що також
свідчить 1,5-2,5 % частка туристичної галузі в структурі ВВП країни.
Наслідком такого результату є низький рівень соціально-економічної безпеки
розвитку вітчизняної галузі туризму.
Особливості
розвитку
туристичної
індустрії
та
її
конкурентоспроможності досить глибоко досліджено в працях вітчизняних
вчених А. М. Близнюка, Л. Г. Богуша, Л. І. Давиденко, В. Ф. Данильчука, В.
Ф. Кифяка, Н. Й. Коніщевої, М. П. Мальської, Т. М. Ореховської,
Ф. Е. Поклонського, І. В. Смаля, Т. І. Ткаченко, В. І. Цибуха, І. М. Школи та ін.
Водночас додаткового вивчення потребують питання соціально-економічної
безпеки туризму на міжнародному ринку туристичних послуг. Метою
дослідження є обґрунтування теоретичних і прикладних засад підвищення
соціально-економічної безпеки туризму на прикладі України як суб’єкта
міжнародного туристичного бізнесу.
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Вітчизняна туристична галузь завдяки наявності сприятливих природнокліматичних умов у поєднанні з багатою історико-культурною спадщиною має
значний потенціал розвитку, реалізація якого дозволила б Україні стати
повноцінним суб’єктом міжнародного ринку туристичних послуг. Однак, за
оцінками експертів потужності національної туристичної індустрії
використовується лише на одну третину. Хоча тенденції її розвитку є
позитивними. Зокрема, впродовж останнього десятиліття спостерігалося
суттєве підвищення інтенсивності туристичних потоків (табл. 1). Це призвело
до підвищення у 2012 р. доходу суб’єктів туристичної діяльності до рівня
6,99 млрд. грн. Найбільший дохід від надання туристичних послуг
зареєстрований у Києві (4,8 млрд. грн.), АР Крим (571,73 млн. грн.),
Севастополі (307,95 млн. грн.), Івано-Франківській (234,68 млн. грн.),
Львівській (180,14 млн. грн.) і Одеській (125,19 млн. грн.) областях.
Водночас, збільшилася чисельність суб'єктів туристичної індустрії. Так, у
2012 р. на національному ринку турпослуг було представлено продукти
5347 тис. юридичних та фізичних осіб-підприємців, що на 11,6 % більше
порівняно з 2011 р.
Таблиця 1
Туристичні потоки України за 2003-2012 рр., тис. осіб

Рік

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012 р. до
2003 р., %

Кількість
громадян
України, які
виїжджали
за кордон

Кількість
іноземних
громадян,
які відвідали
Україну

14794,9
15487,6
16453,7
16875,3
17334,7
15498,6
15333,9
17180,0
19773,1
21432,8

12513,9
15629,2
17630,8
18935,8
23122,2
25449,1
20798,3
21203,3
21415,3
23012,8

Кількість
туристів,
обслугованих
суб'єктами
туристичної
діяльності
України
2857,0
1890,4
1825,7
2206,5
2863,8
3041,7
2290,1
2280,8
2199,9
3033,6

144,9

183,9

106,2

Із загальної кількості туристів:
іноземні
туристи

туристигромадяни
України, які
виїжджали
за кордон

590,6
436,3
326,4
299,1
372,5
372,7
282,3
335,8
234,3
269,9

344,3
441,8
566,9
868,3
336,0
1282,0
913,6
1295,6
1250,1
1956,5

1922,0
1012,3
932,3
1039,1
2155,3
1386,9
1094,2
649,3
715,6
807,2

45,7

у 5 разів

42,0

внутрішні
туристи

Структура мережі по видах туристичної діяльності представлена
найбільш численною категорією – турагентами – 74,2 % від загальної кількості
суб'єктів, найменша категорія – суб'єкти, що здійснюють екскурсійну діяльність
– 8,4 %. Суб'єкти, що здійснювали туристичну діяльність як туроператори,
складали 32,2 % від загальної кількості юридичних осіб [2].
Однією з головних подій, що вплинула на підвищення туристичних
показників в 2012 р. стало проведення Чемпіонату Європи з футболу. На
підготовку України до Євро-2012 було залучено 29,27 млрд грн інвестицій. З
держбюджету на проведення чемпіонату було витрачено 3,6 млрд євро. При
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цьому кожен турист під час Євро-2012 залишав в Україні в середньому 200400 євро. Проте, експерти визнали, що проведення Євро-2012 для України
стало формуванням позитивного іміджу країни, а не джерелом отримання
доходів [3].
Негативною тенденцією розвитку туристичного бізнесу України є
переорієнтація внутрішніх туристичних потоків на виїзні, що за даними НБУ
призвело до від’ємного торгово-економічного балансу за статтею подорожі
(табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка торгово-економічного балансу послуг, млн дол. США
Статті платіжного балансу

Рік
2003

Баланс послуг
770
Експорт послуг
5214
Імпорт послуг
-4444
у т.ч. за статтею «подорожі» 146
Експорт (в’їзний туризм)
935
Імпорт (виїзний туризм)
-789

2005

2007

2009

2011

1806 2420 2354 6095
9354 14161 13859 19426
-7548 -11741 -11505 -13331
320
1028
246
-167
3125 4597 3576 4294
-2805 -3569 -3330 -4461

2012

2012 р. до
2003 р., +/-

5720
19956
-14236
-262
4842
-5104

4950
14742
-9792
-408
3907
-4315

У 2012 р. в порівняння з попереднім спостерігається значне зростання
обсягів виїзного туризму на 643 млн. дол. та в’їзного туризму на 548 млн. дол.
США. В результаті зазначених тенденцій починаючи з 2011 р. зафіксовано
від’ємне сальдо за операціями міжнародного туризму, що у 2012 р. становило
262 млн. дол. Слід звернути увагу на те, що вартість послуг, наданих
закордоном для українців, поступається вартістю послуг наданих для іноземців
в Україні на 202,4 дол. США на одну особу.
Тенденції розвитку туристичної галузі визначаються кон’юнктурою
ринку туристичних послуг, що формуються під впливом сукупності чинників
макроекономічного та міжнародного середовища і впливають на безпеку
туризму. Згідно Закону України «Про туризм» поняття «безпека в галузі
туризму» визначається як сукупність чинників, що характеризують соціальний,
економічний, правовий та інший стани забезпечення прав і законних інтересів
громадян, юридичних осіб та держави в галузі туризму [4]. Відповідно існують
окремі рівні безпеки туристичної індустрії, зокрема особи (туриста),
підприємств туристичної галузі, туристично-рекреаційного комплексу та країни
в цілому. Безпека туризму є складною соціально-економічною системою, що
забезпечується через призму комплексної дії безпеки на всіх рівнях та
направлена на стійкий розвиток та інтеграцію таких компонент як економічна і
соціальна безпека.
До соціально-економічних чинників, що безпосередньо впливають на
безпеку туризму належать політична та економічна стабільність держави, її
зовнішньоекономічна діяльність та ступінь інтегрованості в світового
співтовариство,
якість
життя
населення,
зокрема
його
реальна
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платоспроможність, та туристична активність, рівень розвитку туристичної
індустрії, зокрема інфраструктури.
Необхідною умовою функціонування туристичної індустрії є стабільна
політична ситуація в країні, оскільки внутрішня політична криза, загострення
міжнаціональних питань негативно впливають на інтенсивність туристичних
потоків, особливо зовнішніх. Натомість розвитку туризму сприяють активна
зовнішньоекономічна діяльність держави, глобалізаційні та інтеграційні
процеси, що відбуваються в усіх галузях економіки.
Вагомим стимулюючим чинником підвищення туристичної активності є
стійкий розвиток економіки, що формує соціально-економічні передумови
туризму. Економічне зростання країн сприяє підвищенню добробуту населення,
зміні структури його видатків на користь витрат на відпочинок та подорожі.
Водночас соціальним проявом підвищення якості життя є скорочення робочого
тижня, збільшення періоду відпусток, гнучкий графік роботи, що сприяє
збільшенню вільного часу людей на дозвілля. На зростання об’єму туристичних
потоків також позитивно впливають підвищення культурно-освітнього рівня та
естетичних потреб населення (ознайомлення з побутом, історією, культурою,
умовами життя в країнах світу).
Водночас, стримуючими чинниками розвитку туристичної індустрії, що
виступають потенційним джерелом загроз її безпеці, є недосконалість
нормативно-правового забезпечення, одним із проявів якого є складність
митних процедур та формальностей, що унеможливлює чи ускладнює
ефективне ведення туристичного бізнесу; економічна, зокрема, фінансова
нестабільність (інфляція) в державі; наявність екологічних проблеми;
занедбаність пам’яток культурної спадщини; нерозвиненість туристичної
інфраструктури; нестача високопрофесійних кадрів сфери туризму; відсутність
реклами та інформації про туристично-рекреаційний потенціал країни тощо. За
більшістю зазначених критеріїв Україна займає останні позиції у рейтингу
Всесвітнього економічного форуму конкурентоспроможних країн у галузі
туризму і подорожей. Так, за станом доріг Україна посідає 120-е місце серед
133 країн, за якістю інфраструктури аеропортів – 105-е, за участь держави в
розвитку туристичної галузі 125-е, за популяризацію туристичної галузі серед
іноземців – 111-у позицію. Експерти також відзначають недостатньо розвинену
інфраструктуру, в тому числі нерозвиненість готельного господарства [1].
Узагальнення інформації щодо загроз соціально-економічній безпеці
національній галузі туризму дає підстави для обґрунтування стратегічних
напрямів та заходів підвищення інтенсивності та ефективності туристичних
потоків. Головними з них визначено:
 удосконалення структури управління туристичним бізнесом на
національному та міжнародному рівні;
 адаптація вітчизняного законодавства у сфері туризму до міжнародних
норм;
 підвищення національної свідомості та інтересу до туристичної
спадщини, формування позитивного іміджу країни шляхом її презентацій
на міжнародних виставках та симпозіумах, розвиток рекламно384

інформаційного
забезпечення
індустрії
на
внутрішньому
та
міжнародному ринку туристичних послуг на основі використання
сучасних електронних комунікацій;
 розбудова туристичної інфраструктури, реконструкція діючих та
будівництво нових туристично-рекреаційних об’єктів, охорона та
відновлення пам'яток культурної та природної спадщини;
 підвищення соціально-економічної безпеки туристичної індустрії,
зокрема якості туристичних послуг з дотриманням міжнародних
стандартів безпеки.
Реалізація зазначених заходів стимулюватиме підвищення інтенсивності
в’їзних туристичних потоків, що збільшить приплив грошових надходжень в
економіку країни, а також забезпечить зростання податкових надходжень до
бюджетів різних рівнів, підвищення рівня зайнятості населення, що в
сукупності сприятиме розвитку суміжних галузей економіки та регіонів.
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