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СЕКЦІЯ 1. Економіка і управління національним господарством
Падерин А.В.
аспирант
РВУЗ “Крымский инженерно-педагогический университет”, г. Симферополь
АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЬЮ
Эффективность функционирования туристической отрасли напрямую
связана с эффективностью осуществления управления этой сферой. С другой
стороны ожидать хорошую отдачу от управления можно только в случае
выбора адекватной модели управления туризмом. Причем такой выбор будет
зависеть от туристического потенциала страны, от значимости туристической
отрасли для государства, экономической и политической ситуации в стране.
Кроме того, необходимо учитывать, что подбор модели управления может быть
осложнен отсутствием всех вышеперечисленных факторов. Поэтому
необходимо разобраться с критериями, которыми должно руководствоваться
государство при выборе модели управления туристической отраслью.
Существует множество моделей управления туристической отраслью в
зависимости от роли государства, местных властей и бизнеса в данном
процессе, а также от потенциала самой туристической сферы. Однако, самым
важным является степень участия государства в управлении туристической
отраслью. В зависимости от этого выделяют три модели управления
туристической отраслью – централизованная, децентрализованная и
смешанная.
Выбор государством модели управления зависит от таких факторов, как
роль, отводимая государством туристической сфере среди других отраслей
народного хозяйства, возможность существенного финансирования сферы
туризма, наличие или отсутствие богатой практики администрирования
туристической деятельности, ориентация на интенсивный или экстенсивный
рост туристической сферы, наличие или отсутствие в туристической отрасли
большого количества сильных частных компаний, способных обойтись без
поддержки государства, уровень инициативности бизнеса, способность
государства к ведению диалога с бизнесом.
Изначально государство делает свой выбор, как правило, в пользу
централизованной модели управления. Этому есть свое объяснение.
Децентрализованная модель хорошо себя зарекомендовала по сути только в
США, так как здесь была острая необходимость в экономии бюджетных
средств, присутствовали сильные организации в сфере туризма, а сама страна
занимала хорошие позиции на международном туристическом рынке. Выбрав
централизованную модель управления, государство тем самым исходит из того,
что туризм является приоритетной отраслью экономики. Такое отношение к
туристической сфере является просто необходимым, когда этой отрасли еще
только предстоит занять лидирующие позиции на международном рынке.
Поэтому такой путь выбирают главным образом развивающиеся страны –
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Тунис, Мексика. Однако, применение государством централизованной модели
управления туристической отраслью будет недостаточно эффективным, если в
стране есть проблемы с коррупцией, верховенством права, качеством
регулирования и эффективностью управления. Указанные выше данные
представляются Мировым Банком. Анализ этих показателей указывает на то,
что самые высокие их значения наблюдаются в развитых странах или странах,
где используется смешанная модель управления туристической отраслью.
Так какое же принять решение государству, когда по всем экономическим
показателям необходимо использовать централизованную модель управления
туристической сферой, но практикой доказано, что смешанная модель
управления является более эффективной? В этом случае руководствоваться
необходимо следующим. Любому государству, которое заинтересовано в том,
чтобы улучшить позиции страны на международном туристическом рынке,
необходимо признать, что туризм является приоритетной отраслью экономики.
Это подразумевает грамотное администрирование, обеспечение соблюдения
законов и гарантирование правовой защиты. Однако, самым важным является
наличие соответствующего финансирования и обеспечение эффективного
использования вложенных средств. Другими словами речь идет о
централизованной модели управления туристической сферой. При
централизованной модели необходимо также уделить внимание таким
элементам, как обеспечение заинтересованности в повышении эффективности
функционирования туристической отрасли у государства и бизнеса, наличие
эффективных механизмов контроля за расходованием средств, грамотное
распределение полномочий и ответственности по достижению эффективности
функционирования туристической сферы между всеми ее участниками,
обеспечение повышения инициативности бизнеса при ведении туристической
деятельности, гарантирование правовой защиты всем субъектам туристической
отрасли, борьба с коррупцией, недопущение чрезмерного администрирования
туристической деятельности, умение вести диалог с бизнесом. Рассмотрим
перечисленные выше аспекты подробнее.
Добившись определенных результатов благодаря централизованной
модели управления, государство должно переходить к смешанной модели
управления туристической отраслью или другими словами к партнерству.
Точкой отсчета здесь можно считать получение государством таких
результатов, как улучшение позиций туристической сферы на международном
рынке, рост инициативности бизнеса, создание благоприятных условий для
ведения туристической деятельности, повышение инвестиционной активности
бизнеса. Переход к смешанной модели управления туризмом подразумевает
прежде всего создание туристических организаций, где представлены как
государство, так и бизнес. При этом государство может как само стать
инициатором появления такой организации, так и войти в состав организации,
учрежденной бизнесом. Совместная работа бизнеса и государства приводит к
появлению согласованных документов – стратегий развития туристической
отрасли. Смешанная модель управления туристической отраслью является
эффективной, поскольку основана на согласованных действиях государства и
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бизнеса. Однако, в европейских странах, где данная модель получила широкое
распространение имеется богатый практический опыт по ее применению.
Кроме того, партнерский подход к управлению туристической сферой не
подразумевает уменьшения финансирования со стороны государства. Речь идет
об инвестициях в различные маркетинговые мероприятия. Поэтому для
государства практически нет разницы между централизованной и смешанной
моделями управления туристической отраслью кроме одного момента. При
централизованной модели управления туризм является приоритетной отраслью,
при смешанной – значимой. Поэтому для стран, которые уделяют внимание не
только развитию туризму, но также промышленности и сельскому хозяйству,
например Украина, предпочтительней будет смешанная модель управления
туристической отраслью.
Таким образом, встает вопрос о том, какие этапы должно пройти
государство для перехода от централизованной к смешанной модели
управления туристической отраслью. К основным этапам относят следующие:
создание и модернизация туристической инфраструктуры, определение
формата функционирования туристического рынка (только государственные
или только частные компании, смешанный подход), создание благоприятных
условий для ведения туристической деятельности, повышение инициативности
бизнеса, увеличение притока частных инвестиций в туристическую отрасль,
улучшение позиций туристической отрасли страны на международном рынке.
Шенгерій Т.О.
аспірант,
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава
ТИПОЛОГІЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
На початку другого десятиліття ХХІ ст. надзвичайної актуальності
набуває процес формування державної інноваційної політики, стрижневі
пріоритети якої сформульовано в Законі України «Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні» від 8 вересня 2011 року [1].
Відокремлюються два основних типи пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності в Україні на 2011-2021 роки (див. рис.): 1) стратегічні пріоритетні
напрями – такі, що затверджуються Верховною Радою України на період до
десяти років. Серед стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності, що мають першочергове значення для аграрного сектору, необхідно
вказати такі, як-от: освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння
альтернативних
джерел
енергії;
освоєння
нових
технологій
високотехнологічного розвитку транспортної системи; технологічне оновлення
та розвиток агропромислового комплексу; широке застосування технологій
більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного
середовища; розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій,
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робототехніки; 2) середньострокові пріоритетні напрями визначаються на
підставі стратегічних пріоритетних напрямів на період до п’яти років і
характеризуються більшою конкретикою в порівнянні зі стратегічними
пріоритетними напрямками. Виокремлюється два види середньострокових
пріоритетних напрямів (див. рис.1).
Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні

Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності

Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності

Загальнодержавні середньострокові пріоритетні напрями
інноваційної діяльності

Галузеві
середньострокові
пріоритетні напрями
інноваційної діяльності

Регіональні
середньострокові
пріоритетні напрями
інноваційної діяльності

Риc. 1. Ієрархічна структура пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності в Україні
Джерело: розроблено автором за [1]
Таким чином, дослідження пріоритетних напрямків інноваційної
діяльності в аграрному секторі України може стати базою для встановлення
характеру взаємозв’язків між галузевими та регіональними пріоритетними
напрямами інноваційної діяльності, що є важливим для інноваційного розвитку
як аграрного сектору економіки України в цілому, так і Полтавського регіону
зокрема протягом 2011-2021 років.
Література
1. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від
8.09.2011
№
3715-VI
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17

Черненко К.В.
аспірант
Полтавcька державна аграрна академія, м. Полтава
ОСНОВНІ ФОРМУЮЧІ ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ АПК
Під АПК розуміють поєднання окремих ланок народного господарства
(насамперед підприємств), діяльність яких пов'язана з виробництвом,
переробкою і збутом сільськогосподарської продукції. АПК поділяються на два
типи: агропромислові підприємства і агропромислові територіальні комплекси
(АПТК).
Агропромислове підприємство (по суті, агропромисловий комбінат) — це
органічне поєднання виробництва сільськогосподарської продукції та її
промислової переробки (наприклад, виноград, овочі, фрукти).
Виробництво сільськогосподарської продукції та її промислова переробка
на одному підприємстві створюють додаткові умови для раціонального
використання землі, виробничих фондів, трудових та інших ресурсів, сприяють
зменшенню втрат сировини і підвищенню якості продукції. Однак на такому
підприємстві можливості концентрації переробки сировини обмежені, що часто
змушує додатково одержувати сільськогосподарську сировину з інших
господарств.
Особливо великий вплив на розвиток АПК мають загальнодержавні
потреби. З їх урахуванням встановлюється обсяг виробництва продукції на
основі загальнодержавного поділу праці. Місцеві потреби у продукції АПК
найбільш значні у великих системах розселення. У таких районах спеціалізація
АПК підпорядкована потребам у продовольстві населення великих міст.
Коли рівень урбанізації країни та окремих районів високий, у процесі
агропромислового комплексоутворення зростає значення чинника розвитку
великих систем розселення. Територіальна концентрація населення зумовлює
відповідну концентрацію споживанні продукції АПК. У зв'язку з цим
ускладнюються умови її зберігання і доведення до споживачів. Особливо це
стосується малотранспортабельної продукції і такої, що швидко псується. Тому
в зоні впливу великих міст (систем розселення) виникає необхідність певної
концентрації кількох видів виробництв. Для нього важливо створювати
спеціалізовані сільськогосподарські підприємства з високим рівнем
індустріалізації і специфічними структурними ланками агропромислових
територіальних утворень. Таким чином, створюється основа для формування
особливого типу АПТК — приміського.
У регіональних АПК в результаті індустріалізації сільськогосподарського
виробництва і суспільного поділу праці сформувалася мережа організацій та
підприємств не лише з виробництва сільськогосподарської продукції, а й з
постачання матеріальних ресурсів, ремонту та обслуговування техніки,
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внесення добрив, проведення меліоративних робіт, транспортування, зберігання
і переробки продукції, будівництва тощо.
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ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У бюджетному процесі значну роль відіграє бюджетне планування,
оскільки від правильного визначення планових показників бюджету залежить
якість його виконання.
При бюджетному плануванні використовуються досить різноманітні
методи: метод коефіцієнтів, нормативний метод, балансовий метод, предметноцільовий метод, які постійно модифікують в історичному плані. Кожен метод
бюджетного планування має свої преваги і недоліки та доповнюють один
одного [1, с. 18].
Метод коефіцієнтів базується на вивченні економічної кон’юнктури у
минулих періодах і застосуванні відповідних коефіцієнтів до фактичних
результатів виконання бюджетів. Досягнуті у минулі періоди показники
коригуються за допомогою відповідних коефіцієнтів, які враховують зміни, що
передбачаються у плановому періоді. Цей метод є простим у використанні. Але
йому притаманні такі недоліки – разом з коефіцієнтами, які використовуються
при плануванні фінансових показників, на наступний період переносяться всі
недоліки, що мали місце у минулому, а також не стимулює виявлення резервів
та не сприяє можливості ефективного використання бюджетних коштів [2,с.
26].
Нормативний метод передбачає використання у плануванні системи
взаємопов’язаних норм і нормативів. Розрізняють нормативи двох типів:
нормативи першого типу – регламентують взаємовідносини між державою та
суб'єктами господарювання з приводу розподілу отриманих результатів,
нормативи другого типу характеризують вимоги, що висуваються суспільством
до ефективності використання ресурсів. Вони фіксують мінімально припустиму
величину економічної ефективності використання ресурсів. Нормативний
метод спроможний відносно об’єктивно оцінити можливості наповнення
бюджетів та потреби бюджетних установ у ресурсах і створити умови для їх
ефективного та ощадливого використання. Останнім часом нормативний метод
використовується для визначення мінімальної бюджетної забезпеченості на
одного жителя як. Недоліком нормативного методу вважають відсутність
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узгодженості бюджетних зобов'язань, що зумовлені нормативами, з реальними
можливостями бюджетної системи щодо фінансувати відповідні витрат [2,с.
49].
Балансовий метод дозволяє узгодити видатки з джерелами їхнього
покриття, встановити взаємозв’язок наявного обсягу фінансових ресурсів у
державі з відповідними потребами. Попередня практика свідчить про
недостатню увагу до цього методу, що проявлялось у необґрунтованому
завищенні бюджетних видатків, наданні дотацій збитковим підприємствам.
Широке його використання у сучасних умовах дозволяє виявити дефіцит
фінансових ресурсів у масштабах держави, ефективно й обгрунтовано
перерозподіляти фінансові ресурси між різними ланками бюджетної системи.
Програмно-цільовий метод передбачає, що будь-які бюджетні видатки
мають бути спрямовані на цілі, що відповідають середньо- або довгостроковій
стратегії розвитку країни або територіальної громади [3, с. 89].
Метод нормування видатків є основним при розрахунку видатків на
поточне утримання бюджетних установ і дає змогу порівняти потреби
однотипних бюджетних установ та організацій. Нормування видатків
передбачає однакове задоволення потреб споріднених установ і здійснення
принципу цільового використання грошових коштів, які надаються їм із
бюджету. Водночас, цей метод розрахунку видатків дає можливість
здійснювати контроль за виконанням єдиного кошторису бюджетної установи.
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РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ
Однією із головних задач в житті держави є розробка та реалізація
програми соціально – економічного розвитку країни. Для цього треба спиратися
на об’єктивну оцінку існуючої ситуації, на місце країни в світовому або
регіональному вимірах. У межах національної економіки визначити ефективну
роль тієї чи іншої галузі господарювання трудно, бо на результати діяльності
кожної з них впливають як загальнодержавні фактори (політична, економічна,
демографічна ситуації, чинне законодавство), так і особливості самої галузі.
Звідси випливає, що визначати ефективність економіки держави в цілому та
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вплив на її розвиток окремих галузей доцільно робити на основі порівняння
наявних показників з аналогічними показниками інших країн.
Ефективність функціонування галузей господарювання часто оцінюють
за такими показниками: продуктивність праці; питомі витрати на оплату праці;
технічний рівень продукції; наявність та потужності технічних баз для
реалізації проектно-конструкторських та наукових розробок; Сукупність
наукових досягнень; ступінь експортної орієнтації та імпортної залежності;
ступінь використання продукції в різних галузях економіки тощо.
Рівень соціально- економічного розвитку країни, як правило, оцінюють за
показниками ВВП на душу населення. ВВП може бути обчислений ще за
методом кінцевого споживання, тобто шляхом додавання витрат усіх
споживачів на закупівлю кінцевої продукції.
У табл. 1 [1] наведено показники витрат на кінцеве споживання в
розрахунку на душу населення та показники продуктивності праці в базових
галузях економіки України та інших європейських країн.
Таблиця 1
Витрати на кінцеве споживання та продуктивність праці
в базових галузях економіки (2008 р.) (тис. дол.)
№
з/п

Країна

Витрати на
кінцеве
споживання в
розрахунку на
душу населення

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Австрія
Бельгія
Бєларусь
Болгарія
Англія
Греція
Данія
Естонія
Ірландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Франція
Мальта
Молдова
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Польща
Португалія
Росія

28,3
27,8
8,4
11,2
32
27
29,1
16,3
29,4
30,3
25,3
26
15,1
16,8
42,1
27,8
20,8
3,4
30,6
27,7
35,7
14,5
21,9
10,6

Продуктивність праці в галузях
промисловість та
енергетика

будівництво

сільське
господарс
тво

102,8
108,6
27,3
25,6
115,9
80,9
99,1
37,8
163,7
78
74,7
58
30,2
47,6
103
86,4
50,2
5,2
136,1
94,2
129,7
40,6
48,6
29,9

77,5
73,6
27,8
27,6
57,8
38
50,8
29,5
58,2
65,2
55,7
50
26,6
36,3
56,6
73,6
26,3
6,4
73
53
67,9
38,6
30,6
22,4

23,9
29,8
21,3
8,2
33,1
20,5
25,9
29,5
19,7
40,2
35,6
26,1
12,7
21,8
26,4
49,4
38,8
2,4
44,5
28,8
38,6
10,2
9,4
13,9

16

транспорт,
зв'язок і
торгівля
63,9
82,3
27,0
23,1
51,6
69,6
56,0
41,9
58,2
59,4
66,8
44,4
34,9
46,4
99,5
65,3
50,3
12,0
62,9
51,8
67,0
49,2
45,2
37,3

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Румунія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Україна
Фінляндія
Чехія
Швейцарія
Швеція

12,7
17,2
20,7
15,6
5,9
27,9
18,1
30,6
28,6

37,4
57,4
56,1
49,3
10,6
103,4
51,9
100,6
101,9

50,4
51,4
48,1
26,7
6,7
66,3
33,9
57,8
59,2

8
44,2
14,3
25,6
5,6
41,2
32,6
23,3
59

45,6
47,8
57,4
42,0
17,0
70,1
50,4
61,2
68,7

В роботі [1, с.64] на базі цих та інших статистичних показників докладно
подано опис місця України в загальноєвропейському просторі, зроблено
висновки та пропозиції.
В даній роботі за допомогою регресійного аналізу вияснено вплив
продуктивності праці в базових галузях економіки на витрати на кінцеве
споживання в розрахунку на душу населення в сукупності європейських країн,
вияснимо місце України і вкажемо на причини становища, яке склалося.
На базі статистичних даних (табл. 1) за останній передкризовий рік
запропоновано ряд економетричних залежностей [3]. Для розрахунків була
використана програма MS Excel.
Лінійні та квадратичні економетричні моделі залежності витрат на
кінцеве споживання в розрахунку на душу населення Y від продуктивності
праці в:
а) промисловості та енергетиці ( Х 1 ):
Yлін  7,216  0,2097  Х 1 ;

R 2  0,7817

(або

78,17 % ),

(1)
Yкв  1,079  0,497  Х 1  0,0018  Х ,

R  0,8894

2
1

2

(або

88,94 % 0,

де R 2 - коефіцієнт детермінації, який вказує на скільки відсотків варіація
залежної Y пояснюється за рахунок зміни залежної змінної Х.
б) будівництві (Х2):
Yлін  3,6059  0,4061 Х 2 ;

R 2  0,6844

(або

68,44 % ),

(2)
Yкв   1,2788  0,6857  Х 2  0,0032  Х 22 ,

в) сільському господарстві (Х3) :

Yлін  11,1455  0,4217  Х 3 ;

R 2  0,7018
R 2  0,3587

(або

(або

70,18 % 0,

35,87 % ),

(3)
Yкв  3,1626  1,1772  Х 3  0,0137  Х 32 ,

R 2  0,4623

(або

46,23 % 0,

г) транспорті, зв’язку і торгівлі (Х4) :

Yлін  0,3149  0,4203  Х 4 ;

R 2  0,7437

(або

74,37 % ),

(4)
Yкв   0,6304  0,4642  Х 4   0,0004  Х ,
2
4

R  0,7444
2

(або

д) усіх базових галузях економіки разом (Х1, Х2, Х3, Х4) :
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74,44 % 0,

Y  1,1309  0,1213  X 1  0,0123  X 2  0,0316  X 3  0,2131  X 4 ,
R 2  0,8767 (або 87,67 % ).

(5)

Середні витрати на кінцеве споживання в розрахунку на душу населення
для європейських країн дорівнює Yсер =21,8 тис. дол., а стандартне
відхилення  =9,1 тис. дол. Зробимо деякі висновки.
По-перше, Україна за витратами на кінцеве споживання в розрахунку на
душу населення далеко відстає від середньоєвропейських витрат: 5,9 проти 21,8
тис. дол., тобто знаходиться на віддалі майже двох стандартних відхилень, в
той час, як для 23 країн із 33 відхилення становить не більше одного
стандартного відхилення.
По-друге, із (5) бачимо, враховані чотири базові галузі економіки на
87,6 % впливають на зміну витрат на кінцеве споживання в розрахунку на душу
населення, з них найбільше впливає продуктивність праці в промисловості та
енергетиці, а найменше – в сільському господарстві. Продуктивність праці в
промисловості та енергетиці в Україні дорівнює 10,6 тис. дол. проти 69,4 тис.
дол. в середньому по Європі. Суттєво на зміну витрат на кінцеве споживання в
розрахунку на душу населення впливає продуктивність праці в транспорті,
зв’язку та торгівлі – на 74,4%.
Таким чином, головною передумовою підвищення рівня соціально –
економічного розвитку України є проведення виваженої політики, яка
ґрунтується на підвищені продуктивності праці в базових галузях економіки.
Yсер
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
В сучасних ринкових умовах належне фінансово-кредитне забезпечення
має важливе значення у розвитку, підвищенні ефективності та
конкурентоздатності сільського господарства України. Недостатня кількість
власних фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств та складність
залучення зовнішніх джерел фінансування, виходячи зі специфіки
сільськогосподарського виробництва, визначає необхідність вдосконалення
стратегії розвитку фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства.
Необхідність розробки стратегії та основних орієнтирів розвитку фінансовокредитного забезпечення сільського господарства визначається постійним
зростанням ролі фінансового сектору в економічному розвитку галузі та
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відсутністю комплексних системних розробок, які б містили основні цілі та
пріоритетні напрямки розвитку фінансово-кредитного забезпечення сільського
господарства.
Фінансово-кредитне забезпечення сільського господарства є сукупністю
фінансово-кредитних відносин, які виникають під час пошуку, залучення та
ефективного використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання у
сільському
господарстві.
Стратегія
розвитку
фінансово-кредитного
забезпечення сільського господарства являє собою цілісну сукупність поглядів,
підходів, ідей, заходів та намірів щодо розвитку та покращення системи
фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарського виробництва з
метою підвищення його ефективності та конкурентоздатності. Метою стратегії
розвитку фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства є
формування ефективних механізмів встановлення і реалізації фінансовокредитних відносин, які виникають в ході створення повного і якісного
фінансово-кредитного забезпечення потреб розвитку сільськогосподарського
виробництва, а також взаємовідносин товаровиробників галузі з фінансовокредитною системою. Основними стратегічними цілями розвитку фінансовокредитного забезпечення сільського господарства з урахуванням зазначеної
мети
є:
налагодження
фінансово-кредитних
взаємовідносин
сільськогосподарських товаровиробників з приводу забезпечення потреб
сільського господарства у кредитних ресурсах; формування ефективної системи
оподаткування сільськогосподарського виробництва; формування ефективної
системи страхування сільськогосподарських ризиків; вдосконалення системи
державної фінансової підтримки розвитку сільського господарства.
У процесі розвитку фінансово-кредитного забезпечення сільського
господарства виникають певні проблеми і завдання, подолання і вирішення
яких здійснюється за допомогою використання різних управлінських методик і
технологій. Вироблення стратегії розвитку – це одержання визначеного
представлення про майбутнє розвитку фінансово-кредитного забезпечення,
формування, розподіл та використання фінансових ресурсів з метою
забезпечення виробництва та розвитку його конкурентних переваг; активне
використання системного підходу, що забезпечує визначену збалансованість і
загальний напрямок розвитку. Розробка стратегії розвитку фінансовокредитного забезпечення є особливо актуальним для сільськогосподарського
виробництва, яке характеризується тривалими виробничими процесами,
розрахованими на кілька років (дотримання системи сівозміни, формування
основного стада продуктивної та робочої худоби) та значним ступенем ризику.
Саме
гарантування
безперебійності
та
конкурентоздатності
сільськогосподарського виробництва вимагає налагодження механізму
фінансово-кредитного забезпечення та розробки стратегії його розвитку на
майбутнє [1, с. 43]. Під час розробки стратегії розвитку фінансово-кредитного
забезпечення сільського господарства
потрібно враховувати динаміку
макроекономічних процесів, тенденцій розвитку вітчизняних фінансових
ринків, можливостей диверсифікації фінансової діяльності [2, с. 74].
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Процес розробки стратегії не обмежується прийняттям окремих заходів, а
здійснюється з орієнтацією на певний напрямок розвитку. Сформована
стратегія є основою для майбутнього пошуку нових стратегічних проектів,
оскільки необхідність у ній зникає, коли реальний процес розвитку фінансовокредитного забезпечення сільського господарства наближається до рівня
очікуваних подій. Стратегія є тим інструментом, за допомогою якого можна
вирішити фінансові та стратегічні завдання, які визначаються у
сільськогосподарському виробництві; при розробці стратегії потрібно
враховувати ситуацію, яка склалася в державі та у середині самої галузі
виробництва. Механізмами реалізації стратегії розвитку фінансово-кредитного
забезпечення є: державна фінансова підтримка, дотації, субсидії, пільгове
оподаткування, компенсація по довгострокових кредитах, підтримка
інноваційних напрямків розвитку, розвиток внутрішньогосподарських
економічних відносин, створення кооперативів та ін. [3, с. 68].
Таким чином, вдосконалення стратегії розвитку фінансово-кредитного
забезпечення сільського господарства дозволить визначити основні орієнтири
та напрямки своєчасного, повного та ефективного забезпечення
сільськогосподарського виробництва необхідними фінансовими ресурсами.
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Уманський національний університет садівництва, м. Умань
СУТНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Земельний фонд України – один з найважливіших видів ресурсів
економічного розвитку та найцінніша частина національного багатства
України. Земельний фонд – усі землі, що знаходяться в межах території
України. В залежності від цільового призначення земельний фонд країни
підрозділяють на сім категорій земель. Класифікація земель в залежності від їх
цільового призначення дозволяє диференційований підхід до правового
регулювання земельних відносин в рамках правового режиму земельного
фонду. Під цільовим призначенням земель розуміють встановлений правовий
режим, умови і межі використання земель для конкретних цілей [1].
Земельний фонд України становить – 60,4 млн га. У Земельному кодексі
України відповідно до цільового призначення земельний фонд поділяється на
20

категорії: 1) землі сільськогосподарського призначення; 2) землі житлової та
громадської забудови; 3) землі природно-заповідного та іншого
природоохоронного призначення; 4) землі оздоровчого призначення; 5) землі
рекреаційного призначення; 6) землі історико-культурного призначення;
7) землі лісового фонду; 8) землі водного фонду; 9) землі промисловості,
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення [2].
Земельний
фонд
характеризується
великою
частиною
сільськогосподарських угідь, що є основою розвитку високоефективного
сільськогосподарського виробництва.
За характером використання земельного фонду у виробничому процесі
розрізняють дві групи категорій земель. До першої належать землі
сільськогосподарського призначення і лісового фонду, де земля є головним
засобом виробництва. Друга група – це землі всіх інших категорій, де земля є
просторовим базисом для розміщення промисловості та інших галузей
народного господарства.
Землі сільськогосподарського призначення включають різні за
продуктивністю угіддя. У складі сільськогосподарських угідь найбільшу
цінність мають рілля і багаторічні насадження – з підвищенням їхньої частки
підвищується якість земельних ресурсів і ефективність їхньої використання.
Трансформація земельного фонду в Україні розпочалася з реформування
земельних відносин. Україна має надзвичайно високий рівень освоєності
земельного фонду та розораності сільськогосподарських угідь. Структурна
незбалансованість земельного фонду погіршує ефективність використання та
охорону земель. Сільськогосподарська освоєність земель перевищує екологічно
обґрунтовані норми. Розораність сільськогосподарських угідь в Україні
становить в середньому 78%. Надмірна розораність території призводить до
збільшення площі еродованих сільськогосподарських угідь, яких у нашій
державі вже близько 15 млн. га. Щороку їх площа збільшується на 80-90 тис. га,
внаслідок чого втрачається родючий шар ґрунту. Агроланшафт України досить
розбалансований, про що свідчить співвідношення ріллі до природних
кормових угідь і до лісів, тобто фактичних їх площ у порівнянні з
нормативами [3].
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Дашковська І.Б.
аспірант,
НУ «Львівська політехніка», м. Львів
УКРАЇНА У РЕЙТИНГУ ГЛОБАЛЬНОЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Згідно даних Всесвітнього економічного форуму, який на основі аналізу
конкурентоспроможності країн світу за 2011-2012 рр., Україна за рівнем
розвитку та конкурентоспроможністю посідає 82 місце згідно загального
рейтингу. До якого, загалом, входять 3 групи індикаторів, які містять 12
складових:
I. базові (законодавство або інституції, інфраструктура, макроекономічне
середовище, охорона здоров’я та початкова освіта);
II. посилювачі ефективності (вища освіта та професійна підготовка, ринок
товарів і його розвиток, ринок праці, фінансовий ринок, розвиток
технологій, розмір ринку);
III. фактори розвитку та інноваційного потенціалу (розвиток підприємництва,
інноваційна активність, зокрема: здатність до інновацій, якість науководослідних інстанцій, витрати компаній на НДДКР, співпраця між
університетами та бізнесом у сфері НДДКР, держзакупівля
високотехнологічної продукції, наявність наукових й інженерних кадрів,
патенти на винаходи (на млн. чол.)).
Для підрахунку індексу глобальної конкурентоспроможності всі
досліджувані країни групують відповідно до стадій розвитку:
1) Факторно-орієнтована стадія (37 країн). Економічне зростання залежить
від базових факторів (1 - 4), а країни конкурують на базі забезпеченості
ресурсами.
2) Стадія, орієнтована на ефективність (28 країн). На цьому етапі
конкурентоспроможність країни залежить від 5 – 10 складових.
3) Стадія, орієнтована на інновації (35 країн). Основою підвищення
конкурентоспроможності країн, що перебувають на даному етапі
виступають 11 та 12 складові – рівень розвитку бізнесу та інновації.
Всі ці показники тісно між собою взаємозв’язані та характеризують стан
економіки країни та напрямки її розвитку. Щодо інноваційного розвитку
України, то за останні два роки їй належали 63 та 74 позиції, що свідчить про
погіршення власних позицій, зокрема за наступними пунктами: здатність до
інновацій, патентна діяльність, витрати на НДДКР (табл.1). Також згідно оцінки
Всесвітнього економічного форуму у 2011 та 2012 роках Україна зарахована до
етапу розвитку, що визначає перехід від факторно-орієнтованої стадії до стадії,
орієнтованої на ефективність. Щодо основних факторів, які гальмують
розвиток економіки України респондентами було названо наступні: політична
нестабільність (15,6%), корупція (13,9%), доступ до джерел фінансування
(10,8%), податкове законодавство (9,6%), зміни урядів (9,5%), бюрократія
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(8,8%), податкове регулювання та ставки (9,6 і 8,4% відповідно), злочинність
(2,5%), слабо розвинута інфраструктура господарювання тощо [1].
Таблиця 1
Рейтинг конкурентоспроможності України за даними Всесвітнього
економічного форуму

1.
2.
3.
4.

12.

Фактори розвитку та інноваційного
потенціалу

9.
10.
11.

Ефективності

5.
6.
7.
8.

Роки

Складові
конкурентоспроможності
Базові вимоги

№
з/п

Індикатор
Законодавство
Інфрастуктура

20102011*
134
68

20112012**
131
71

Макроекономічне середовище

132

112

66

74

46

51

Ринок товарів і його розвиток
Ринок праці
Фінансовий ринок

129
54
119

129
61
116

Розвиток технологій
Розмір ринку
Розвиток підприємництва

83
38
100

82
38
103

Охорона здоров’я та початкова
освіта
Вища освіта та професійна
підготовка

Інноваційна активність, зокрема:

63

74

здатність до інновацій
якість
науково-дослідних
інстанцій
витрати компаній на НДДКР

37

42

68

72

69

75

72

70

112

112

53

51

64
89

71
82

співпраця між університетами та
бізнесом у сфері НДДКР
держзакупівля
високотехнологічної продукції
наявність наукових й інженерних
кадрів
патенти на винаходи (на млн. чол.)
Загалом

* серед 139 країн світу
** серед 142 країн світу

Також загальну оцінку розвитку інноваційної діяльності в Україні, можна
отримати за допомогою даних Європейського інноваційного табло, яке
використовуючи групу з 5 індикаторів (рушійні сили інновацій, створення
нових знань, інновації та підприємництво, індикатори застосування інновацій,
інтелектуальна власність) визначає до якої групи належить та чи інша країна.
Щодо України, то згідно останніх даних значення її індексу становить 0,23,
таким чином вона належить до групи країн, які рухаються навздогін.
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Також слід зазначити, що актуальним є поділ промислових підприємств
відповідно
до
технологічних
укладів.
Організація
Економічного
Співробітництва і Розвитку (ОЕСР) виділяє наступні технологічні уклади
промисловості [2, с.216; 2, с.148-149; 4, с.61-62]:
ІІІ (низько технологічне виробництво) - добувна промисловість,
металургія та оброблення металу, виробництво електроенергії, газу та води;
ІV (середньо технологічне виробництво) - харчова промисловість та
перероблення сільськогосподарських продуктів; легка промисловість;
виробництво деревини та виробів з деревини; целюлозно-паперова
промисловість та видавнича справа; виробництво коксу та продуктів нафто
перероблення; хімічна та нафтохімічна промисловість; виробництво інших
неметалевих мінеральних виробів; машинобудування, ремонт та монтаж машин
та устаткування (без виробництва електричного та електронного устаткування);
інше виробництво, яке не належить до інших угрупувань;
V (високо технологічне виробництво) - виробництво електричного та
електронного устаткування.
Згідно, даних табл. 2, на сьогодні, в Україні переважає інвестування в 3 і
4 технологічний уклади, частка яких в 2010р. складала 50,36 і 47,13%
відповідно, в 2009р. - 50,33 і 47,65%, що не сприяє інноваційній спрямованості
розвитку промисловості. Щодо 5 технологічного укладу за період 2008-2010рр.
його частка суттєво не змінилася і складала не більше 2,5%. Загалом, динаміка
2008-2010рр. свідчить про зменшення обсягу інвестування в основний капітал у
промисловості, якщо в 2008р. її обсяг складав 76618 млн. грн., то в 2009р. він
зменшився на 18960 млн. грн., або 24,7%, а в 2010р. - на 18060 млн. грн., або
23,6%.
Таблиця 2
Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал у промисловості України
за 2008-2010 рр.*
Технологічний
уклад

3

Вид промислової діяльності
Промисловість, всього
Добувана промисловість
Металургійне виробництво та
виробництво готових
металевих виробів
Виробництво та розподілення
електроененргії, газу та води
Разом 3 уклад
Виробництво харчових
продуктів, напоїв та
тютюнових виробів
Легка промисловість
Оброблення деревини та
виробництво виробів з

Інвестиції в основний капітал
2008
2009
2010
млн.
млн.
млн.
%
%
%
грн.
грн.
грн.
76618 100,0 57658 100,0 58558 100,0
16767 21,88 13914 24,13 15613 26,66
10503

13,71

6683

11,59

5161

8,81

10875

14,19

8422

14,61

8714

14,88

38145

49,79

29019

50,33

29488

50,36

13130

17,14

10458

18,14

8297

14,17

440

0,57

336

0,58

453

0,77

768

1,00

1416

2,46

1936

3,31
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деревини, крім меблів
Целюлозно паперове
виробництво
Виробництво коксу, продуктів
нафтоперероблення

2558

3,34

1377

2,39

813

2094

2,73

1772

3,07

1857

1,39
3,17

Хімічна та нафтохімічна
5107
6,67
4656
8,08
промисловість
Виробництво іншої
неметалевої мінеральної
7046
9,20
4765
8,26
продукції
Машинобудування (без
виробництва електричного,
4265
5,57
2399
4,16
електронного та оптичного
устаткування)
Інші галузі промисловості
1411
1,84
295
0,51
Разом 4 уклад
36819 48,06 27474 47,65
Виробництво електричного,
електронного та оптичного
1924
2,51
1165
2,02
5
устаткування
Разом 5 уклад
1924
2,51
1165
2,02
*Складено за даними «Статистичного щорічника України за 2010 рік», [5]

7202

12,30

3308

5,65

2929

5,00

804
27599

1,37
47,13

1471

2,51

1471

2,51

Звідси, можна зробити висновок, що на даний момент в Україні склалася
ситуація в промисловості за якої домінуючими є не високотехнологічні уклади,
а ті, які є мало наукоємними та інноваційно спрямованими. Відповідно
продукція, яка випускається вітчизняним промисловим комплексом, є менш
конкурентоспроможною та наукомісткою порівняно з аналогічною, яка
випускається країнами, де провідними технологічними укладами є 5 і 6. У
розвинених країнах світу питома вага таких підприємств досягає 60 %, а
відсотки витрат ВВП на проведення НДДКР такі: Швеція – 3,1 %, США – 2,2
%, Норвегія – 1,7 %, Ісландія – 2,8 % [154]. В Україні законодавчо встановлено,
що бюджетні витрати на цивільні наукові дослідження мають бути не меншими
за 1,7 % ВВП [8]. Однак насправді вони ні разу не перевищували 0,5 % ВВП. За
значенням інноваційного індексу, який враховує рівень науково-технічного та
інноваційного розвитку, Україна належить до тих країн світу, що наздоганяють.
Загалом, наукоємкість промислового виробництва знаходиться на рівні 0,3%
[6].
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
За період з 1994 по 2009 роки в Україні мало місце падіння інноваційної
активності підприємств майже у 2,5 рази, а саме: з рівня 26 % у 1994 році до
рівня 10,7 % у 2009 році. Вирішення проблеми низького рівня інноваційної
активності підприємств потребує, у тому числі, їх ефективної державної
підтримки. Тому, метою даної роботи є пошук оптимальних шляхів вирішення
проблеми низької інноваційної активності підприємств на основі використання
формально-юридичного методу та методу системно-структурного аналізу.
Закон України «Про інноваційну діяльність» передбачає надання
фінансової підтримки підприємствам, що впроваджують інновації, і поділяють
її на 5 видів.
На мою думку, скорочення видів державної фінансової підтримки і
концентрація уваги на одному з них може забезпечити найбільш ефективне
використання державних коштів. В цьому аспекті може бути використаний
міжнародний досвід. За схожим принципом працюють, зокрема 33 країниучасниці союзу EUREKA в межах програми Eurostars, які виходять з
доцільності не повного, а часткового (до 50 %) кредитування інноваційних
проектів за умови залучення до фінансування таких проектів решти необхідних
коштів виконавця проекту і (або) інших суб’єктів інноваційної діяльності [3].
Також, програми не вимагають реєстрації проектів в юрисдикційних органах.
Основною вимогою для отримання співфінансування є подання на розгляд
конкурсної комісії необхідних документів (зазвичай ключовим елементом є
бізнес-план проекту) та доказів залучення коштів з інших джерел.
На мій погляд, дієвість механізму державної підтримки інноваційних
проектів суб’єктів малого підприємництва може бути запроваджена шляхом
скасування необхідності їх державної реєстрації і запровадження натомість
іншого механізму – субсидіарного кредитування.
Тобто, за умови якщо суб’єкт господарювання відноситься, відповідно до
вимог Господарського кодексу України, до суб'єктів малого чи
мікропідприємництва, має готовий до реалізації чи такий, що вже реалізується,
інноваційний проект і отримав інвестиції на реалізацію цього проекту з інших
джерел, ніж державний чи місцеві бюджети, йому може надаватись державна
підтримка у вигляді безвідсоткового кредитування (на умовах інфляційної
ставки) до 50 % вартості цього проекту. При чому, факт залучення інвестиції
повинен підтверджуватись відповідними інвестиційними договорами,
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документами, що засвідчують внесення до статутного капіталу коштів
інвестора, банківських документів, що підтверджують отримання суб’єктом
господарювання коштів на реалізацію інноваційного проекту. Інноваційна
складова таких проектів визначатиметься конкурсною комісією на підставі
поданих документів, зокрема бізнес-плану проекту. За таких умов попереднє
залучення приватного вітчизняного чи іноземного інвестора буде запорукою
того, що проект є потенційно конкурентоспроможнім на ринку та цікавим для
приватного капіталу.
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СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ,
ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ В СВІТІ
В світовій економічній системі відзначається розвиток небезпечного
явища, як поширення тінізації економічної діяльності. Прискорене зростання
тіньового сектора, порівняно із офіційною економікою, виявлено практично в
усіх країнах світу, включаючи й високорозвинені.
Тінізація економіки – це проблема для всіх без винятку країн світу[1].
Уряди всіх без винятку країн докладають зусиль для скорочення обсягу
"неофіційного" ринку, але з цілої низки причин, це завдання виявляється
винятково складним для виконання.
У низці країн Європи відхід у тінь стимульований не тільки небажанням
платити податки в казну, а й спробою уникнути дотримання численних вимог і
норм запропонованих державою для офіційної діяльності - необхідності
платити мінімальну зарплату працівникам або витрачатися на дорогі засоби
забезпечення безпеки праці.
За даними Університету Іоганна Кеплера з австрійського міста Лінц,
обсяг тіньової економіки в Європі перевищує 2 трлн євро. Розмах тіньового
ринку різний у різних країнах - від 7-8% ВВП в Австрії та Швейцарії до
значних 30% і більше в низці країн Центральної та Східної Європи [2]. За
результатами досліджень Утрехтської школи економіки (Нідерланди)
опублікованого в 2006 році, щорічно в світі відмивається 2,8 трлн.доларів
США.
У різних країнах в межах Європейського континенту історія і традиції
виникнення та розвитку неофіційної економіки розрізняються досить значно.
Так в найбільших економіках ЄС - у Німеччині та Франції - на тіньовий сектор
припадає близько однієї восьмої офіційного ВВП країни. У менш економічно
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розвинених країнах, таких як Болгарія, Естонія чи Литва, в тіні може
перебувати до третини всієї економічної активності.
Британська газета The Daily Telegraph спільно з Університетом Лінца
(Австрія) опублікували дані про ситуацію з тіньовою економікою в світі і в
Європі зокрема.
Вчені австрійського університету з'ясували, що найбільший розмах, з усіх
країн єврозони, тіньова економіка має в Естонії. У 2011 році тіньовий сектор
цієї країни склав 28,6% від річного ВВП. Це трохи нижче, ніж у 2010 році, коли
в тіні вироблялося і продавалося товарів і послуг загальним обсягом у 29,3%
ВВП.
На другому і третьому місцях Кіпр та Мальта. Кіпр трохи випередив
Мальту з результатом 26% ВВП в 2011 році і став другим. На Мальті обсяг
тіньового сектора склав 25,8% ВВП - це третій показник у єврозоні.
За лідерами знаходиться Греція, яка встигла прославитися своїми
широкими можливостями відходу від офіційного оподаткування, жорстока
криза, що вразила економіку Греції, не оминула й тіньовиків. Цей сектор
втратив за рік понад 1% обсягу - з 25,4% ВВП в 2010 році, до 24,3% в 2011 р.
Існує ще одна країна, стан економіки якої останнім часом викликає в
Європі зростаючу тривогу - Італія. З показником в 21,2% ВВП її тіньова
економіка стала п'ятою найбільшою "тінню" в єврозоні.
Набагато більш комфортно себе почувають країни з високим рівнем
економічного розвитку. Однак, і вони не позбавлені дуже помітної за розмірами
тіньової складової економічної активності. Так, Німеччина має досить
стабільний за розмірами тіньовий сектор, обсяги якого становлять 13,7% ВВП в
2011 році. Це дещо нижче, ніж у 2010 році, коли було - 13,9%. Враховуючи
значний обсяг ВВП Німеччини в абсолютному вимірі, неважко уявити собі, що
ці майже 14% становлять досить значну суму.
Однак, у своєму рейтингу австрійські вчені оперують відносними
одиницями - відсотком від ВВП. І за цим показником слідом за Німеччиною
йде Ірландія. На відміну від Греції і Португалії ця країна також отримала
значну економічну допомогу від ЄС, тіньова економіка Ірландії помітно
скромніша за масштабом - в 2011 році вона склала не більше 12,8% ВВП.
Дещо зріс в 2011 році тіньовий сектор економіки Великобританії. За
розрахунками, він збільшився з 10,7% - у 2010 році, до 11% - в 2011 році. В
Японії і США, тіньовий сектор має помітно менші масштаби. У Японії в 2011
році він становить лише 9% ВВП. У США тіньова економіка ще менше - в 2011
році вона скоротилася до 7%, в 2010 році він становив 7,2% [3].
Тіньова економіка пов’язана з незаконною торгівлею, корупцією та
організованою злочинністю. Згідно з оцінками Всесвітнього економічного
форуму, обсяги нелегальної торгівлі у 2009 році становили близько 1,3 трлн.
дол., що складає від 7 до 10% світових товарних потоків [4].
Тіньова економіка існує в усіх країнах світу. Разом із зародженням
держави та товарного виробництва виникає й тіньова економіка. З появою
грошей з’являються фальшивомонетники, з примушуванням держави стягувати
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з громадян мито та податки, виникає бажання усіляко ухилятися від сплати їх
до казни [5].
Економіка України швидко інтегрувалася в систему тіньових фінансових
потоків та входить до 20 країн з найбільшим обсягом відтоку тіньового
капіталу. Відтік тіньового капіталу з країни за період з 2000 по 2008 рік склав
$82 млрд дол. Тіньовий капітал є потужним незадіяним інвестиційним ресурсом
для України та ресурсом для стабілізації її фінансової системи [6].
Однією із складових подолання тіньової економіки є система протидії
відмиванню «брудних» грошей, координація якої здійснюється міжурядовою
організацією FATF – «Financial Action Task Force on Money Laundering»
міжнародна група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням
доходів - FATF.
Офіційно необхідність боротьби з відмиванням злочинних доходів
вперше визнається в Конвенції ООН про боротьбу з незаконним обігом
наркотичних засобів та психотропних речовин, яка була прийнята на
Міжнародній конференції з питань боротьби із зловживанням наркотиками [7]
та їх незаконним обігом у грудні 1988 р. у Відні (Австрія) як частина заходів
щодо припинення незаконної торгівлі наркотиками. Ця конвенція ратифікована
Україною 27 листопада 1991 р. [8]
У процесі своєї незаконної діяльності злочинні організації та
співтовариства здобувають величезні кошти. Так, торгівля наркотичними
засобами приносить її організаторам прибуток у розмірі 300-800 млрд. дол.
США щорічно.
Менш прибуткові нелегальна торгівля зброєю та людьми, але і вони
приносять астрономічні за своїм розміром прибутки. Наприклад, за оцінками
ООН лише на торгівлі людьми організовані злочинні угруповання заробляють
по 3,5 млрд. дол. США щорічно [9].
Першим кроком у встановленні єдиних міжнародних стандартів у сфері
протидії відмиванню доходів та формуванні правової бази відповідної
міжнародної системи заходів стало прийняття FATF у 1990 році Сорока
рекомендацій[10], які згодом були доповнені ще Дев’ятьма спеціальними
рекомендаціями. Ці рекомендації охоплюють правове забезпечення протидії
відмиванню доходів, заходи, які необхідно вживати фінансовим організаціям з
метою запобігання відмиванню доходів, інституційні принципи організації та
принципи міжнародного співробітництва у цій сфері.
Приєднавшись до системи FATF у 2002 році, Україна створила підрозділ
фінансової розвідки так званого «адміністративного типу» – Державний
департамент фінансового моніторингу, який згодом було перетворено на
Державну службу фінансового моніторингу України.
Таким чином, прискорене зростання тіньового сектора, порівняно із
офіційною економікою, виявлено практично в усіх країнах світу, включаючи й
високорозвинені.
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ЧИННИКИ ВПЛИВУ ЧЕМПІОНАТУ ЄВРО-2012 НА ЕКОНОМІКУ
УКРАЇНИ
На підготовку до Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 Україна
витратила 9% ВВП, що працевлаштувало 69 тис. осіб протягом 2008-2012 рр..
85% всіх витрат були пов’язані з інфраструктурою, решта – зі спортивними
аренами та організацією чемпіонату. Трохи менше половини всіх витрат було
профінансовано приватним сектором, решта – з державного та місцевого
бюджетів. В цілому проведення Євро-2012 в Україні принесло прямі та
опосередковані економічні вигоди.
До числа прямих вигод відносяться капітальне будівництво та
спорудження об'єктів інфраструктури, пов'язані з цим заходом, довгострокові
вигоди, такі як зниження транспортних витрат завдяки удосконаленню
автомобільних та залізничних мереж, а також витрати туристів, що приїхали з
інших міст і країн для відвідування Євро-2012.
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Так, під час турніру до України в’їхали 1,8 мільйона іноземців.
Середньостатистичний відвідувач турніру, за результатами опитування,
витратив у приймаючому місті від 200 до 400 євро, тобто загалом українська
економіка отримала близько мільярда євро [1].
У менш розвинених містах будівництво сучасних телекомунікаційних
потужностей також пов'язане зі значними інвестиціями. Це стимулювало найм
значної кількості будівельних робітників, закупівлі та перевезень великого
обсягу будматеріалів. Більш важливо те, що вдосконалення транспортної
інфраструктури може забезпечити значний імпульс розвитку місцевої і
регіональної економіки в майбутньому, якщо місцеві підприємства зможуть
скористатися вдосконаленою транспортною інфраструктурою.
На думку [2], інвестиції в інфраструктуру не були «надмірними», адже
більшість змін у транспортній та спортивній інфраструктурах були затребувані
протягом десятків років. Аеропорти, що обслуговували пасажирів, переважно
були побудовані ще в радянські часи і не підходили навіть для поточного
потоку пасажирів. Повністю нові термінали були збудовані у кожному з
приймаючих міст. У містах значно збільшився автопарк переважно за рахунок
великих автобусів українського виробництва. Конструкція найбільш
розкішного стадіону «Донбас Арена» була повністю профінансована за
приватні кошти.
Уряд оцінив, що додаткові податкові надходження в результаті інвестицій
склали 30,3 млрд. грн., що становить 60% всіх державних витрат.
Обґрунтованість вкладених інвестицій, на думку Полякової Ю.В., можна
пояснити отриманням наступних позитивних ефектів для подальшого
економічного розвитку країни:
1. Сприятливий вплив на перерозподіл міжнародного туристичного
потоку на користь України.
2. Розбудова інфраструктурних об’єктів та збільшення пропускної
здатності пунктів перетину кордону.
3. Удосконалення та легалізація готельної інфраструктури.
4. Підвищення соціальних стандартів за рахунок розбудови транспортних
комунікацій, вокзальних комплексів, розвитку туристичної та відпочинкової
інфраструктури.
5. Збільшення обсягів вітчизняного імпорту у період підготовки до
чемпіонату. Зокрема, у 2011 р. він на 64% формувався за рахунок нарощування
закупівель обладнання та іншої продукції машинобудування.
6. Забезпечення зв’язків із польськими приймаючими містами покращило
взаємовідносини між Україною та ЄС [3].
Непрямі вигоди – це ефекти реклами, які представляють приймаючі міста
і Україну в цілому як потенційне місце призначення для туризму або бізнесу, і
які (в теорії) можуть принести значні, широкі і довготривалі економічні вигоди.
Крім того, вони посилюють почуття національної гордості та єдності, а також
піднімають престиж приймаючого міста або країни; їх обчислити важче.
Але існують і негативні сторони, пов'язані з перевитратою коштів,
неефективним використанням землі, неадекватним плануванням і недостатнім
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використанням об'єктів. Де-факто сьогодні можна поставити під сумнів
іміджевий ефект для України від проведення цього заходу: багато країн
бойкотували чемпіонат через політичні причини.
Також, якщо в цілому порівняти надходження від закордонних туристів
(близ. 1 млрд. євро) і витрати України на підготовку до чемпіонату (36 млрд.
грн., тобто більше 3 млрд. євро), не доводиться говорити про значний прямий
прибуток від Євро-2012.
Загалом станом на 4 квартал року, економічні показники по Україні
невтішні: за підсумками вересня промислове виробництво впало на 7%, а
Європейський банк реконструкції і розвитку вже знизив свій прогноз по
зростанню ВВП України в поточному році до 1% (у травні ЄБРР припускав
зростання української економіки на рівні 2,5% ).
Таким чином, неможливо вивести країну з рецесії, покладаючи надії лише
на проведення масового спортивного заходу: треба активно працювати і в
інших напрямках соціально-економічного розвитку країни.
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Важнейшей составляющей обеспечения продовольственной безопасности
является поддержка собственного товаропроизводителя в АПК. Особую
актуальность такой подход имеет в условиях трансформационной экономики,
когда система экономических реформ в аграрном секторе не реализована в
полном объеме. В Республике Беларусь в качестве базовой основы обеспечения
продовольственной безопасности страны был принят программно-целевой
метод.
На период 2005-2010 гг. была утверждена Государственная программа
возрождения и развития села. В результате ее реализации за счет повышения
продуктивности земледелия и животноводства
обеспечена устойчивая
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динамика роста производства и реализации сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, значительно увеличились показатели экспорта. Рост
продукции сельского хозяйства за 2005-2010гг. вышел на уровень 124,2%.
Объем экспорта сельскохозяйственной продукции за пять лет увеличился в 2,5
раза и составил в 2010году более 3 млрд. долл. США. За этот период создан
1481 агрогородок, построено 84 тыс. жилых домов (квартир) общей площадью
8,6 млн.кв.м. На 1477 молочно-товарных фермах, 213 комплексах по
выращиванию и откорму свиней и КРС, 60 птицефабрик были проведены
реконструкция и техническое перевооружение.
Высокие темпы развития сельского хозяйства и пищевой
промышленности способствовали тому, что в республике была создана
продовольственная безопасность. Население было обеспечено продуктами
питания в основном за счет
собственного производства, импорт
продовольствия составил 17%. Наряду с эти экспорт продовольствия колебался
в пределах 15-20%.
Достигнутые успехи в аграрном секторе требовали должного
закрепления. Поэтому продолжением государственной политики в области
агропромышленного комплекса
является Государственная программа
устойчивого развития села на 2011-2015гг. Основными целями программы
являются повышение экономической эффективности АПК, наращивание
экспортного потенциала, повышение доходов сельского населения, укрепление
престижности проживания в сельской местности и на этой основе обеспечение
устойчивости социально-экономического развития села.
Дальнейшее проведение реформ в аграрном секторе нацелено на
формирование рыночного экономического механизма хозяйствования,
обеспечивающего
повышение
эффективности
агропромышленного
производства, развитие предпринимательской инициативы, привлечение и
рациональное использование инвестиций в сельской местности. Реализация
задач программы позволит в 2015 году обеспечить производство зерна в
объеме 12 млн. тонн, молока – 10,7 млн., сахарной свеклы – 5,5 млн.,
реализация скота и птицы (в живом весе) – 2 млн. тонн.
Особое
внимание
уделено
экспортной
направленности
сельскохозяйственной
продукции
и
достижение
положительного
внешнеторгового сальдо. К 2015 году объем экспорта исходя из сложившихся
цен на мировых рынках, составит 6,0 – 6,5 млн. долл. США.
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ІНДЕКС ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ В УКРАЇНІ У 1995-2012 РОКАХ
Індекс економічної свободи, як показник, свідчить, що свобода сприяє
економічному зростанню та загальному добробуту у всьому світі.
Базуючись на 10 параметрах, що оцінюють відкритість, верховенство
права та конкурентність, індекс розподіляє економіки світу відповідно до їх
рівня економічної свободи. Принципами економічної свободи, на яких
наголошує індекс, є суверенітет особистості, відсутність дискримінації та
заохочення конкуренції. Протягом останніх років Україна знаходиться у
категорії країн з невільною економікою, тому необхідно проаналізувати
причини такого поділу.
З 1995 року Індекс поступово зростав до 2005 року, коли і набув свого
максимального значення у розмірі 55,8, на мою думку це було пов’язано зі
структурними зрушеннями в економіці. В цей період економіка нашої країни
почала набувати рис ринкової економіки.
З 2005-2011 роках значення показника поступово зменшується. Це
пов’язано зі зростанням рівня безробіття, і як наслідком неефективним
перерозподілом трудових ресурсів.
У 2010 році завдяки, зростанню експорту, економіка Україна поступово
повернулася на шлях економічного зростання, і це призвело до незначної зміни
індексу економічної свободи.
Абсолютний показник даного індексу в 2012 році склав 46.1 пунктів за
стобальною шкалою. Економічна сутність даного показника свідчить про те,
що економіка України не здатна сприймати принципи дії ринкової економіки.
Світова економічна криза призвела до глобального економічного спаду.
Втручання держави та існування загрози експропріацій знижують динаміку
активності економіки. Розглянемо найважливіші, на мою думку, фактори, які
впливають на те, що значення індекса є таким низьким.
Першим чинником є свобода ведення бізнесу. У 2012 році він склав 46,2.
Це свідчить про те, що існують певні ризики, які є сильним бар’єром для
відкриття бізнесу. За даними Всесвітнього банку «Ведення бізнесу», Україна за
складністю відкриття бізнесу в 2011 р. була 118-ю в рейтингу 183 країн світу.
Однією з істотних перешкод для свободи бізнесу в Україні є дуже велика
кількість процедур, необхідних для реєстрації нового підприємства. В
середньому, їх число дорівнює 10 (а з обліком місцевих особливостей і більше),
що свідчить про високу міру бюрократизації цього процесу.
Наступним чинником є державні витрати з показником 29,4. В останні
роки існує тенденція до збільшення державних витрат через збільшення
споживання і трансферних платежів. Для впровадження сучасних стандартів
управління необхідно зменшувати державні витрати на утримання державного
апарату.
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Свобода інвестування – 20,0. Українське законодавство у сфері
інвестування і складним. Для іноземних інвесторів існують певні перешкоди у
вигляді високого рівня корупції, через низький рівень розвитку банківської
системи і слабкий правовий захист інвестицій.
Права власності – 30,0. В Україні власність захищена слабо через
нерозвиненість відповідної законодавчої бази. Відсутні гарантії недоторканості
приватної власності, існує серйозна проблема захисту інтелектуальної
власності.
Свобода від корупції – 24,0. Корупція є найбільшим тягарем країни. Від
корупції страждає економіка країни, тому що вона розповсюджена в усіх
ланках економіки. Зменшити рівень корупції необхідно через введення системи
контролю і покарань усіх верств населення.
Я вважаю, що нашому уряду необхідно приділити увагу цих показникам.
Потрібно розробити план, реалізація якого сприятиме зростанню рівня
економічної свободи. Це призведе до збільшення інвестування провідних
галузей промисловості і розвитку економіки в цілому.
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ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Молочна
галузь
–
важлива
складова
вітчизняного
агропромислового комплексу, яка забезпечує населення незамінними
продуктами харчування. З огляду на цінність і корисність молока, молоко і
молокопродукти становлять основу повноцінного харчування населення. Якість
молочної продукції передусім залежить від якості молока-сировини, що
надходить на молокопереробні підприємства.
Сьогодні, в країні склалась ситуація, що понад 90% молока виробляється
в домогосподарствах населення, що спричинює його низьку якість. До того ж, в
таких умовах значно утрудняється можливість державного контролю за
дотриманням вимог щодо якості та безпечності виробленої продукції. Таким
чином, низька якість молока є актуальною проблемою вітчизняного молочного
скотарства.
Дослідженням питання якості молока та молочної продукції в Україні
займаються видатні вітчизняні вчені. О. М. Шпичак, В. М. Пархоменко, О. В
Сень. Зарубіжні системи забезпечення якості молока вивчає В. П.Галушко [1].
Необхідність підвищення якості як складової підвищення економічної
ефективності виробництва молока обґрунтовує С. І. Канцевич. Незважаючи на
велику кількість публікацій, проблема низької якості молока залишається
невирішеною та потребує глибшого дослідження особливо з огляду на потребу
України в нових ринках збуту вітчизняної молокопродукції.
Якість — це сукупність властивостей і характеристик товару, які
зумовлюють його здатність задовольняти конкретні особові чи виробничі
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потреби відповідно до свого призначення [2]. Іншими словами, якість – це
здатність товару задовольняти потреби споживачів. Якість вимірюють
системою показників, які характеризують споживчі властивості товару. На
якість молока впливає кількість соматичних клітин, точка замерзання, масова
частка сухої речовини, загально допустима кількість бактерій тощо.
Порівнюючи вимоги діючого ДСТУ 3662-97, що регулює якість молока і
Україні та вимоги країн Європейського Союзу (таблиця 1) можемо відмітити,
що вітчизняний стандарт якості значно поступається вимогам ЄС до якості
молока. Зокрема, не контролюється точка замерзання. Саме цей показник
дозволяє встановити фальсифікацію молока.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика показників якості молока за вимогами України та
країн ЄС [1; с. 141]; [3]
Назва показника,
одиниця вимірювання
Бактеріальне
обсіменіння, тис./см3
Соматичні клітини,
тис./см3
Точка замерзання
Масова частка сухих
речовин

ЄС (Постанова
№ 853/2004)

Україна (ДСТУ 3662-97)
Вищий
ґатунок

Перший
ґатунок

Другий
ґатунок

100

300

500

3000

400

400

600

800

0

-0,52 С

не контролюється

-

>11,8

> 11,5

> 10,6

Згідно з ДСТУ 3662-97 “Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при
закупівлі” молоко першого ґатунку має містити 500 тис. бактерій на 1 см3,
проте молокопереробні підприємства через великий дефіцит сировини змушені
приймати навіть молоко з бактеріальною забрудненістю 3–4 млн/ см3.
Причиною низької якості вітчизняного молока є переважне його
виробництво в особистих селянських господарствах. Домогосподарства
населення не здатні забезпечити високу якість молока оскільки, не
дотримуються вимоги щодо утримання корів, нема належної гігієни, практично
не здійснюється первинна переробка молока, його охолодження, нема змоги
забезпечити відповідне зберігання молока та найшвидше його транспортування
на переробку. Також при такому виробництві дуже висока частка людської
праці у виробничому процесі, що негативно позначається на якості
виготовленої продукції. В умовах переважного виробництва молока в домашніх
господарствах практично не здійснюється контроль держави за його якістю.
Лише виробництво молока у великих спеціалізованих сільськогосподарських
підприємствах може забезпечити належну якість виробленої продукції.
Таким чином для підвищення якості вітчизняного молока необхідне
відродження крупнотоварного виробництва. Крім того, якість молока має
жорстко регулюватися державою, зокрема вважаємо за доцільне перегляд
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існуючого ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі»
з наступним його узгодженням з вимогами країн Європейського Союзу.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
З 19 квітня 2012 р. вступив у силу Закон № 4618 [1], в результаті чого
Закон № 2063 втратив силу [2]. В порівнянні з Законом № 2063 Закон № 4618
став більш об'ємним, в ньому з'явилися нові поняття та змінилося коло осіб, для
яких передбачена допомога держави. На перший погляд такі зміни є
позитивними, адже тепер держава має намір не лише підтримувати, а й
розвивати малий бізнес, а разом з ним і середній, чого раніше не було.
Одним з ключових нововведень, встановлених у Законі 4618, є
принципово новий підхід до критеріїв виділення суб'єктів малого (в тому числі
мікропідприємництва) і середнього підприємництва, що спричинило внесення
відповідних змін до Господарського Кодексу України [3]. Отже, нині
встановлено прямий зв'язок між Законом № 4618 та Господарським Кодексом, в
якому визначені поняття суб'єктів малого і середнього підприємництва. Раніше,
в період дії Закону № 2063, такого зв'язку не було. Норми гл. 1 «Спрощена
система оподаткування, обліку та звітності» розділу XVI Податкового Кодексу
України також мають певну схожість по переліку осіб, які не можуть бути
платниками єдиного податку згідно з п. 291.5 ПКУ [4].
Аналізуючи норми Закону № 4618, можна констатувати, що середні
підприємства не можуть користуватися державною підтримкою. Отже, умови
для підтримання середнього бізнесу в Україні відсутні. Український середній
бізнес по розмірах і масштабах операцій значно відстає від європейського. У
країнах-членах Євросоюзу середні підприємства складають 1% від загальної
кількості підприємств, але при цьому забезпечують 20% від загального обороту
підприємств і 17% від загальної зайнятості. В Україні середні підприємства
складають 1,2% від загальної кількості підприємств, дають 37% від загального
обороту і 32,1% від загальної зайнятості, що є доволі позитивним.
В Україні у малого бізнесу немає серйозних стимулів ставати середнім
бізнесом. Зростаючим малим підприємствам легше штучно поділитися на 2 - 3
нові бізнеси, ніж перейти в категорію середнього, щоб не втратити податкові
пільги, не ускладнювати звітність, не ставати помітнішим для контролюючих
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органів. Розширення сектора малих підприємств, яке декларується - це штучний
ріст, що має на меті оптимізацію управління або створення нових майданчиків
для перекладу нагромаджених боргів. Це ріст, пов'язаний з діленням на
декілька юридично самостійних підприємств, що фактично представляють
єдиний бізнес.
Державна політика підтримки і розвитку малого і середнього бізнесу
повинна формуватися з урахуванням того, що переважно велике і середнє
підприємництво як один з провідних секторів економіки багато в чому визначає
темпи економічного зростання, стан зайнятості населення, структуру і якість
валового національного продукту, сприяє росту чисельності середнього класу,
захищає економіку від інфляційних сплесків.
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ
ІННОВАЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
На сьогодні логістика займає дуже важливе місце в усіх галузях
виробництва та соціальній сфері у світі. Розвиток логістики як науки, способу
мислення та ефективної організації за останні роки набув дуже великих темпів.
Логістичні витрати у світі в середньому становлять 13-14% ВВП, тоді як в
США - цілих 11%, а в країнах Європи вони складають 7%. Україна не стає
винятком, але розвиток логістичної інфраструктури ще недостатній, і
логістичні витрати (транспортування, зберігання, вантажно-розвантажувальні
роботи та ін.) складають близько 20%, що на 4-5% більше, ніж минулого року.
Криза 2008-2009 рр. стала причиною не тільки зміни виробничих
показників, але й зміни взаємозв'язків та процесів взаємодії між суб'єктами
господарської діяльності України, які з року в рік все більше деформуються під
впливом активної зовнішньоекономічної діяльності держави та її участі в
різних економічних організаціях світу. Під цей вплив підпадає і сама логістика,
і всі її процеси.
Основні державні інвестиції спрямовані в агропромисловий комплекс. За
урядовими даними в цьому році ці інвестиції зросли майже в 3 рази в
порівнянні з минулими роками. А за даними Держкомстату України,
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виробництво основних видів продукції тваринництва зросло в середньому на
1,5-2% в порівнянні з 2011 р. Що ж стосується виробництва основних
сільськогосподарських культур, то у порівнянні з минулим роком виробництво
с цій сфері скоротилось на 4-18% (найбільше скорочення спостерігається в
зернових культурах). Якщо брати загалом сільське господарство, то індекс
обсягу сільськогосподарського виробництва у вересні 2012 р. склав на 4,6%
менше в порівнянні з відповідним періодом 2011 р. (в 2011 р. порівняно з 2010
р. він був більшим на 13,7 %) [1].
Вирощування аграрної продукції набуло індивідуального характеру. Така
ж тенденція прослідковується і на ринку аграрної сировини: в силу того, що на
даному ринку України майже відсутні великі товаровиробники, то збільшується
кількість малих суб'єктів господарської діяльності агропромислового
комплексу, яким і надається головна роль в цій галузі. Під впливом цих, а
також інших факторі (роздержавлення, а потім і приватизація підприємств,
злиття, приєднання, банкрутство, поглинання малих підприємств великими та
ін.) і розвиваються логістичні системи України [2, c.39].
Зважаючи на особливості функціонування та розвитку агропромислового
комплексу України проблеми оцінки стану та діяльності логістичних систем
країни набувають особливого і дуже важливого значення, і займають не останнє
місце в питанні забезпечення конкурентоспроможності підприємства, а відтак і всього комплексу та країни загалом. Такими особливостями є: посилення
конкуренції між підприємствами, розвиток взаємовідносин та залежностей між
суб'єктами господарювання, наявність формальних та неформальних
домовленостей між цими суб'єктами, а також існування певних формувань, які
складаються з виробничої, харчової та торговельної сфери, та ін. [2, c.40].
Логістика вимагає знань, які стосуються як характеристик товарів, так і
тенденцій споживчого ринку. Що стосується збуту та поставок саме в
агропромисловому комплексі, то тут варто бути обізнаним в сфері технічних та
якісних характеристик продукції, умови її зберігання, транспортування, а також
строки її заготівлі і збуту (реалізації). Важливо відмітити, що логістичні
підходи набувають набагато більших масштабів майже в усіх сферах діяльності
агропромислового комплексу за останні роки, у порівнянні з попередніми
показниками та тенденціями.
В агропромисловому комплексі України останнім часом прослідковується
підвищена цікавість до ланцюгів поставок. Виникають питання, що пов'язані з
проблемами управління ними, а саме логістичним забезпеченням, складською
діяльністю, формуванням запасів, транспортуванням продукції, та ін.
В силу того, що Україна співпрацює з іншими державами, останнім часом
в логістичній системі агропромислового комплексу нашої держави почали
впроваджуватися прогресивні та інноваційні методи та інструменти логістики
(закупівлі, збуту, доставки, розповсюдження продукції). Агрокомплекс України
має показники позитивного розвитку, і є чи не єдиною галуззю, яка має
позитивний приріст. Позитивні тенденції інвестування сільського господарства
прослідковується в 2011 році. Тоді державні інвестиції в агрокомплекс склали
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17980,9 млн. грн., що на 32% більше, ніж в 2010 р., і на 51,6% більше, ніж в
2008 р. (9294,9 млн. грн.) [1].
Іншим позитивним фактором стало збільшення інвестицій в діяльність
транспорту та зв'язку, що є дуже вигідно для розвитку логістичних систем,
ланцюгів та логістики взагалі. В 2008 р. ці інвестиції склали 24555,1 млн. грн.,
тоді як в 2010 році вони зросли майже на 16% (29084,5 млн. грн.). А якщо брати
дані за 2011 рік, то тут прослідковується збільшення в порівнянні з 2008 р.
більш, ніж на 50%, тобто 39375,1 млн. грн. [1].
Державі потрібно звернути увагу на подальше інвестування цієї сфери.
Такі аспекти як розширення можливостей підприємств агропромислового
комплексу, а саме: забезпечення відповідним транспортом, складами та
холодильними
приміщеннями,
програмними
забезпеченнями
та
автоматизованими приладами, покращити та вдосконалити системи вантажнорозвантажувальних робіт та ін. - не повинні залишитись без уваги українського
уряду. Адже саме агропромисловий комплекс має всі шанси стати можливістю
України вийти на передові позиції в світі, і стати конкурентоспроможною
країною, яка розвивається.
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ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ
ТА В УКРАЇНІ
В наш час проблема забезпеченності паливно-енергетичними ресурсами є
важливою для багатьох країн світу. При цьому ступіть забезпечення ресурсами
впливає на кількість завдань для енергетичної безпеки та їх важливість.
Сучасний стан енергетичної безпеки в Україні є незадовільним, та
характеризується великою кількістю загроз як зовнішіх так і внутрішніх.
Енергетична безпека є однією з найважливіших складових економічної і
національної безпеки, яка проявляється як стан забезпечення держави і її
населення паливно-енергетичними ресурсами. Основними об’єктами
енергетичної безпеки є: економіка, людина, держава, суспільство.
За нашими дослідженнями, енергетична безпека залежить від рівня
забезпечення своїх потреб власними паливно-енергетичними ресурсами та
наявності альтернативних джерел енергії. Запаси енергетичних ресурсів, які
споживаються населенням та різноманітними галузями національної економіки
постійно зменшуються.
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У багатьох країнах світу відсутні внутрішні запаси викопного палива, або
є тільки в незначній кількості тому, вони змушені імпортувати значні обсяги
сирої нафти, природного газу та інших енергоресурсів, в тому числі уран.
Проблема забезпечення паливно-енергетичними ресурсами вирішується у
кожній країні виходячи з наявних державних ресурсів та покриття їх дефіциту
за рахунок імпорту. Країни ЄС не мають достатніх запасів енергетичних
ресурсів для задоволення власних енергетичних потреб, тому вони імпортують
в середньому 52,68 % необхідних енергоресурсів. Найбільшими імпортерами
паливно-енергетичних ресурсів у країнах ЄС в 2011 р. були такі країни, як: Кіпр
– 100,89 %, Мальта – 100,79 %, Литва – 81,92 %, Люксембург – 96,82 %, Італія –
83,78 %. Україна відноситься до країн, які є частково забезпечені традиційними
видами енергії і тому змушена вдаватися до їх імпорту, енергопостачання
первинної енергії в Україні в 2011 р. забезпечувалося за рахунок імпорту
паливно-енергетичних ресурсів на 39,5 % [1].
Нами було проаналізовано динаміку імпорту енергетичних ресурсів в
Україну за 2007 – 2011 рр., було імпортовано найбільше вугілля – 12,1 млн. т в
2010 р. Імпорт нафти (включаючи газовий конденсат) в 2011 р. був найменшим
за аналізований період, що склав 6,2 млн. т, найбільший в 2007 р. – 9,8 млн. т.
В Україні з 2008 – 2010 рр. спостерігалася тенденція до зниження імпорту
природного газу, а в 2011 р. збільшилася до 44,8 млрд м3, порівнюючи з 2010 р.
в якому було імпортовано найменше за період 2007 – 2011 рр., що у % 2011 р.
до 2010 р. становить 22,4 %.
Таким чином, сучасний стан енергетичної безпеки України
характеризується залежністю від імпорту паливно-енергетичних ресурсів, що
створює небезпеку для енергетичної незалежності нашої країни. Вважаємо, що
необхідно провести суттєві зміни у системі державного управління паливноенергетичним комплексом. Це, в першу чергу, стосується створення умов для
заміщення енергетичного імпорту власними енергетичними ресурсами, як
традиційними, так і нетрадиційними, включаючи відновлюючі джерела енергії,
впроваджуючи енергоефективні технології за допомогою яких можна зменшити
споживання енергетичних ресурсів на одиницю валового внутрішнього
продукту та зменшити залежність від імпорту паливно-енергетичних ресурсів.
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Секція 2. Економіка і управління підприємством
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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ
УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ
В сучасних умовах господарювання виникла нагальна потреба в розробці
організаційно-економічного механізму управління продуктивністю праці, який
сприятиме зростанню інтенсивності використання, як живої так і уречевленої
праці підприємства, що дозволить якісно надавати послуги споживачам і в
перспективі сприятиме високій прибутковості.
Управління продуктивністю праці як складова процесу управління
охоплює керівництво, організацію, планування, контроль і регулювання, які
засновані на співвідношенні кількості продукції, що випускається виробничою
системою, та витрат на виготовлення цієї продукції. Цей процес не менш
важливий, як і інші контрольні функції та процеси управління.
На думку Малицького А. А. в структурі організаційно-економічного
механізму слід виділяти три системи: систему забезпечення, функціональну
систему, цільову систему. Система забезпечення організаційно-економічного
механізму складається з підсистем правового, ресурсного, нормативнометодичного, наукового, технічного, інформаційного забезпечення управління
підприємством [2].
Г.С. Одінцова під механізмом управління розуміє сукупність способів,
форм і методів впливу суб’єкта управління на об’єкт управління для досягнення
поставлених цілей. Вона зазначає, що змістовна характеристика механізму
управління залежить від рівня його пізнання та врахування специфічних
особливостей його формування та розвитку з урахуванням задач, на вирішення
яких він орієнтований [1, c.48,49].
Механізм управління продуктивністю праці, на нашу думку, має
складатися з наступних етапів: діагностика продуктивності праці; планування
та прогнозування продуктивності праці на основі отриманих даних; розробка
або модернізація інформаційної системи; формування показників та нормативів
управління продуктивністю праці; підвищення продуктивності праці. Так,
впровадження організаційно-економічного механізму, заснованого на
виявлених закономірностях і причинно-наслідкових зв'язках, дозволяє
використовувати усі важелі і можливості щодо реалізації внутрішніх резервів
зростання продуктивності праці і значно підвищувати даний показник.
Проведені дослідження свідчать, що системний підхід до управління
продуктивністю праці базується на двох основних принципах: орієнтації на
кінцеві результати процесу праці та інтеграції всіх підсистем організації в єдине
ціле. Так, він охоплює організаційні форми, сфери, прийоми і методи
підвищення продуктивності праці.
42

Отже, організаційно-економічний механізм управління продуктивністю
праці слід розглядати як комплексну систему, що складається з системи
забезпечення, функціональної та цільової системи, які містять певну сукупність
організаційних і економічних важелів, які впливають на економічні і
організаційні параметри системи управління продуктивністю праці персоналу
підприємства з метою забезпечення ефективності управління і отримання
конкурентних переваг.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ У
СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Управління – вплив на процес, об’єкт чи систему для збереження їхньої
стійкості або переведення одного стану в інший відповідно до визначених цілей
[2, с. 731]. Особливістю управління освітою є «цілеспрямований вплив на
освітню систему з метою досягнення потрібного стану» [2, с. 756].
Вищі навчальні заклади в сучасних умовах розвитку ринку освітніх
послуг покликані забезпечити різносторонній культурний розвиток студентів,
конкурентоспроможність на ринку праці , високий рівень професійної
майстерності у глобальному світі. Освіта в Україні є пріоритетною державною
справою, а освітній процес забезпечують у вищих навчальних закладах.
Національна освітня політика держави в сучасних умовах розвитку ринку
освітніх послуг, спрямована на якомога кращу адаптацію освітньої системи до
його вимог. Це дозволить забезпечити: більш краще входження держави в
глобальний світовий освітній простір; вищий рівень розвитку кожної
особистості, яка здатна навчатися усе життя; сформувати самодостатню
управлінську систему освіти; утверджувати цінності громадського суспільства.
Управління вищим навчальним закладом знаходиться у органічному
взаємозв’язку із управління системою освіти в Україні. Згідно із Законом
України «Про освіту» керівництву вищих навчальних закладів та органом
місцевого самоврядування делеговано більше прав, перерозподілено функції та
ресурси між Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України та між
окремими навчальними закладами. Це дозволить більш краще застосувати нові
інформаційні технології в управлінні ВУЗом, підвищити рівень управлінської
культури та рівень контролю у них, залучити до управління молоді кадри,
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покращити процедуру ліцензування та акредитації навчальних закладів, а також
атестації персоналу.
При дослідженні питання особливостей управління вищим навчальним
закладом у сучасних умовах розвитку ринку освітніх послуг є необхідним
розмежувати таке:мету вищого навчального закладу;мету управління вищим
навчальним закладом. До головної мети вищого навчального закладу
відноситься:задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному
й моральному розвитку;набуття вищої освіти і кваліфікації в обраній галузі
професійної діяльності;задоволення потреб суспільства в кваліфікованих
спеціалістах з вищою освітою й науково-педагогічних кадрах вищої
кваліфікації;організація і проведення фундаментальних, пошукових і
прикладних наукових досліджень та інших науково-технічних, дослідноконструкторських, у тому числі з проблем освіти;перепідготовка та підвищення
кваліфікації викладачів і спеціалістів;поширення знань щодо населення,
підвищення його загальноосвітнього й культурного рівня [4, с. 54]. Для
досягнення мети управління вищим навчальним закладом, у сучасних умовах
розвитку ринку освітніх послуг, є необхідним ефективне управління ним з
врахуванням певних особливостей.
Щодо навчального процесу у вищому навчальному закладі, то є
необхідним забезпечити:вивчення загальних дисциплін повинно бути на рівні,
який максимально наближений до актуальних досягнень науки і
техніки;підвищені вимоги до ділової підготовки випускників вищої
школи;участь студентів у практичному підприємництві в часі проходження
ними практики;написання дипломних та міністерських робіт на такі теми, які
запропонували конкретні підприємства;оновлення комп’ютерних класів у
навчальному закладі;аналіз рівня знань студентів;збільшення обсягів
самостійної роботи студентів;участь студентів у грантах на проведення
наукових досліджень тощо. Мета управління вищим навчальним
закладом:забезпечити єдність цілей навчального закладу, висунутих
суспільством;забезпечити єдність цілей навчально-виховного процесу [4, с. 36].
Слід зазначити, що вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на
діяльність вищого навчального закладу вимагає розробки такого механізму
управління, який дозволив би забезпечити узгодження усіх компонентів
педагогічної системи навчального закладу. Механізм – система, пристрій,
спосіб, що визначають порядок певного виду діяльності [1, с. 355].
До основних вимог такого механізму управління, що дозволить
забезпечити узгодження усіх компонентів педагогічної системи вищого
навчального закладу варто віднести:зменшення ступеня випадковості
функціонування педагогічної системи;підвищення рівня керованості вищим
навчальним закладом;вибір оптимальних засобів взаємозв’язку керуючої та
керованої системи вищим навчальним закладом;визначення конкретних
критеріїв оцінки роботи персоналу вищого навчального закладу;визначення
цілей управління навчальним закладом. Механізм вироблення менеджменту
цілей – процес визначення залежності цілей менеджменту від особливостей
організації [1, с. 359]. Органічно до управління вищим навчальним закладом
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науково обґрунтоване формулювання цілей управління має винятково важливе
значення, оскільки цілі визначають не тільки спрямованість розвитку
навчального закладу, а й добір кадрів, методи управління, зміст управлінської
діяльності, принципи управління [4, с. 37].
Висновок. Слід зазначити, що в сучасних умовах розвитку ринку освітніх
послуг саме суспільство коригує та задає цілі навчання та виховання у вищому
навчальному закладі та визначає особливості змін, які необхідно
впроваджувати.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ УПРАВЛІННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ
Управлінському процесу в сьогоднішніх умовах бурхливого розвитку
економіки приділяється надзвичайно багато уваги. Ефективне управління є
запорукою успішної реалізації будь-якого проекту, в тому числі і
інвестиційного, який є досить складним і пов'язаний з рядом ризиків. Крім того,
багато факторів, таких як глобалізація, недосконалість законодавчої бази,
інфляційні процеси та кризові явища, негативно впливають та ускладнюють
інвестиційну діяльність банківських установ. Тому сьогодні необхідним стає
застосування усіх прийомів ефективного управління при реалізації
інвестиційної діяльності, що дасть змогу мінімізувати негативний вплив різних
факторів та адаптувати конкретний інвестиційний проект до змінних умов
зовнішнього інвестиційного середовища. Одним із елементів реалізації
ефективного інвестиційного управління є інвестиційна політика, яка дає змогу
проаналізувати конкретну ситуацію на ринку, вжити необхідних дій щодо
зменшення впливу негативних явищ та підсилення конкурентних переваг,
спрогнозувати подальші напрями інвестиційної стратегії та альтернативні
шляхи інвестування.
Питання управління інвестиційною діяльністю знайшло своє
відображення в працях багатьох вчених. Серед них: І. Ансофф, І. Бланк, О.
Гаврилюк, М. Денисенко, В. Загорський, М. Крупка, І. Лютий, А. Мороз, А.
Пересада, Л. Примостка, С. Реверчук, В. Федоренко та ін. Та, не дивлячись на
широкий базис теоретичного і практичного тлумачення суті управління
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інвестиційною діяльністю, описаного у вказаних роботах, все ж таки,
недостатньо уваги приділяється ролі та місцю інвестиційної політики в
загальній системі управління установою в сучасних динамічних умовах
розвитку економіки.
Інвестиційна політика являє собою сукупність дій та заходів,
спрямованих на ефективне використання інвестиційних коштів. Традиційно
формування інвестиційної політики проходить в декілька етапів: розробка
стратегічних та тактичних цілей інвестиційної діяльності; адаптація
розроблених напрямів інвестиційної діяльності до ЖЦТ; конкретизація
інвестиційної стратегії по періодах реалізації, встановлення послідовності і
строків досягнення визначених цілей та завдань; оцінка інвестиційних стратегії
та тактики відповідно до визначених критеріїв; впровадження і здійснення
розробленої інвестиційної політики у відповідності з інвестиційними цілями [1,
с. 226]. Зрозуміло, що кожний з етапів формування інвестиційної політики є
важливим, але в умовах бурхливого розвитку фінансових ринків на значну
увагу заслуговують етапи розробки стратегічних та тактичних цілей
інвестиційної діяльності та формування інвестиційної стратегії. Перед тим як
сформувати цілі інвестиційної діяльності установою має бути проведена
величезна робота щодо аналізу її потенційних можливостей. Тут мають
враховуватися обмеженість ресурсів та конкурентна боротьба за них,
мінливість зовнішнього та внутрішнього середовищ, сильні та слабкі сторони
суб’єкта господарювання Від вірно сформованих цілей залежить успішність
подальшої реалізації інвестиційного проекту. Теж саме стосується формування
інвестиційної стратегії, що по-суті являє собою конкретизацію поставлених
цілей. При розробці інвестиційної стратегії аналізується позиція банку на
ринку, що дає змогу визначити його конкурентні переваги та використати їх в
процесі реалізації інвестиційної діяльності [2]. Крім того, якщо говорити про
довіру до банківських установ на міжнародному ринку, то сьогодні у кращій
позиції залишаються ті банки, де на належному рівні здійснюється
інвестиційний менеджмент і чию інвестиційну стратегію можна чітко
прослідкувати.
При формуванні інвестиційної політики важливо враховувати ряд
факторів, які впливають на інвестиційну діяльність банку. Це внутрішні
(ресурси банку, стадії життєвого циклу, місія та цілі розвитку установи,
дохідність активів тощо); зовнішні (загальноекономічні, політичні, екологічні,
інвестиційний клімат, стан законодавчого регулювання, певні очікування та
чутки, тощо) [3]. Після їх детального аналізу розробляється програма
інвестування, яка має забезпечити не лише досягнення позитивних результатів,
а й збереження фінансової стійкості установи як в поточному, так і в
майбутньому періодах. Наведені фактори здатні по-різному впливати на
спрямування інвестиційної політики суб’єкта господарювання. Якщо
банківська установа володіє значним потенціалом ресурсної бази, то її
інвестиційна політика буде більш активною і спрямованою на значні вкладення.
При падінні ресурсного потенціалу банк зменшує грошові потоки в
інвестиційну сферу, що відображається в його інвестиційній політиці. Місія та
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цілі, поставлені перед установою, теж здатні впливати на її інвестиційну
політику. Якщо на даному етапі розвитку не заплановано ніяких інвестиційних
проектів, а перед банком пріоритетними стоять інші види діяльності,
інвестиційна політика набере більш ліберального спрямування. Активність
інвестиційної діяльності залежить і від конкретної фази життєвого циклу, на
якій перебуває суб’єкт господарювання. Відтак на фазі підйому така діяльність
буде найбільш динамічною, і навпаки – на фазі спаду - затихатиме [4, с. 236237]. Подібно на формування інвестиційної політики впливають фактори
зовнішнього середовища. Якщо світова економіка перебуває у стані підйому,
міжнародна інвестиційна діяльність посилюється, а інвестиційна політика
суб’єктів господарювання передбачає активізацію інструментів інвестування.
Несприятливі політична та економічна ситуації в країні, жорсткий стан
податкового регулювання інвестиційної діяльності призведуть до зменшення
або згортання інвестиційної діяльності, що в свою чергу відіб’ється на
інвестиційній політиці установи.
Отже, сьогоднішні умови розвитку економічного співтовариства
диктують необхідність у здійсненні ефективного управління інвестиційною
діяльністю банківських установ. Існує багато способів покращення такого
управління. Серед яких вагоме місце займає формування та імплементація
інвестиційної політики. Інвестиційна політика не тільки визначає засоби й
умови для успішного розвитку банківської установи, а й враховує ряд факторів,
що впливають на здійснення інвестиційної діяльності, формує та визначає
головні цілі цієї діяльності. Вірно розроблена інвестиційна політика дає
можливість сформувати інвестиційну стратегію банківської установи, що
визначить її місце на інвестиційному ринку. Банківським установам необхідно
зрозуміти, що інвестиційна політика забезпечує певну стабільність та
прогнозованість в інвестиційній діяльності в сучасних умовах та приділяти
значну увагу розробленню та впровадженню останньої.
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Для пiдвищeння iннoвaцiйнoго потенціалу пiдпpиємств лeгкoї
пpoмислoвoстi нeoбхiднo сфopмувaти дiєвий мeхaнiзм, пpoцeс ствopeння
котрого нe вiдпpaцьoвaний внaслiдoк нeдoстaтнoстi тeopeтичних тa мeтoдичних
нaпpaцювaнь, aдaптoвaних сaмe для цих пiдпpиємств. З oгляду нa тe, щo будьякий мeхaнiзм являє сoбoю здiйснeння пeвних дiй зaдля дoсягнeння визнaчeнoї
мeти, пiд мeхaнiзмoм пiдвищeння iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлу пiдпpиємствa
(МПIПП) будeмo poзумiти систeму пpoцeсiв (функцiй тa дiй упpaвлiння),
мeтoдiв тa iнстpумeнтiв, якi викopистoвуються для фopмувaння, peaлiзaцiї тa
вiдтвopeння iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлу, щo дoзвoляє дoсягaти iннoвaцiйнoї тa
стpaтeгiчнoї мeти пiдпpиємствa [1, c. 159].
Узагальнивши результати досліджень у працях [1-4], можна
стверджувати, що формування МПIПП залежать від ряду його складових:
системи стратегічного управління; ринкового середовища; інноваційного
клімату; системи нормативно-правового забезпечення (державне правове
забезпечення iнновацiйної дiяльностi (Закони, Укази Президента, Постанови,
Положення Кабiнету Мiнiстрiв) та внутрiшнє нормативне забезпечення (статут,
iнновацiйна
полiтика,
облiкова
полiтика));
системи
iнновацiйнокомунiкацiйного
забезпечення
(інформацiйнi
технологiї,
програмне
забезпечення, налагоджена система документообiгу, канали та засоби
комунiкацiї); системи органiзацiйного забезпечення (органiзацiйна структура
управлiння, інновацiйна культура, мотивацiя iнновацiйної активностi); системи
фiнансового забезпечення (джерела фiнансового забезпечення iнновацiйної
дiяльностi, фiнансовi iнструменти та важелi (цiна, прибуток, вiдсотки за
кредити, дивiденди)); системи методичного забезпечення (методи управлiння
(прийняття iнновацiйних рiшень), методи оцiнки рiвня iнновацiйного
потенцiалу та iнновацiйних ризикiв, методи оцiнки ефективностi реалiзацiї
iнновацiйного потенцiалу).
Пpи зaстoсувaннi стpaтeгiчнoгo пiдхoду дo упpaвлiння дoсягaється
стpaтeгiчнa мeтa poзвитку пiдпpиємствa. Iннoвaцiйнi piшeння в систeмi
стpaтeгiчнoгo упpaвлiння пpиймaються в пepшу чepгу нa oснoвi зoвнiшньoгo
впливу pинкoвoгo сepeдoвищa.
Вiд iннoвaцiйнoгo клiмaту зaлeжaть умoви здiйснeння iннoвaцiйнoї
дiяльнoстi тa тeхнoлoгiчнoгo тpaнсфepу, щo склaлися у зoвнiшньoму oтoчeннi
пiдпpиємствa.
Вpaхoвуючи нeoбхiднiсть пpитpимaння зaкoну, систeмa нopмaтивнoпpaвoвoгo зaбeзпeчeння пoвиннa бути вихiднoю тa нeвiд’ємнoю склaдoвoю
мeхaнiзму пiдвищeння iннoвaцiйнoї дiяльнoстi пiдпpиємств лeгкoї
пpoмислoвoстi. Для пiдвищeння iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлу, пiдпpиємствo у
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свoїй дiяльнoстi кepується стaтутoм, внутpiшнiми нopмaтивнo-пpaвoвими
aктaми тa вiдпoвiднo дo сфopмoвaних iннoвaцiйнoї тa oблiкoвoї пoлiтик [2,
c.18].
Систeмoутвopюючi складові мeхaнiзму пiдвищeння iннoвaцiйнoї
дiяльнoстi пiдпpиємств лeгкoї пpoмислoвoстi мaють тiснi пpямi й звopoтнi
зв’язки. Iннoвaцiйнe piшeння, сфopмoвaнe у системі стpaтeгiчнoгo упpaвлiння
пepeдaється в opгaнiзaцiйну систему, дe вiдбувaється пiдгoтoвкa дo йoгo
викoнaння: poзпoдiл зaвдaнь мiж функцioнaльними кepiвникaми тa
кoнсoлiдaцiя пepсoнaлу для дoсягнeння piшeнь кepiвництвa, opгaнiзaцiя poбoти
згiднo з пoстaвлeними зaвдaннями; фopмувaння iннoвaцiйнoї культуpи тa
вiдпoвiднoї систeми стимулювaння iннoвaцiйнoї дiяльнoстi. Opгaнiзaцiйна
система впливaє нa poбoту iнших систем: iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї,
фiнaнсoвoї, мeтoдичнoї. Систeмa iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoгo зaбeзпeчeння
спpямoвaнa нa зiбpaння, oбpoбку тa нaкoпичeння iнфopмaцiї стoсoвнo пpoцeсу
втiлeння iннoвaцiйних piшeнь кepiвництвa, щo зaбeзпeчує гнучкiсть у
peaгувaннi нa piзнi oбстaвини, щo oсoбливo стoсується iннoвaцiйних pизикiв.
Систeмa фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння є нeвiд’ємнoю чaстинoю успiшнoгo
poзвитку iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлу пiдпpиємств легкої промисловості. Тoму,
вaжливoгo знaчeння набуває гpaмoтнe викopистaння фiнaнсoвих iнстpумeнтiв
(цiни, пpибутку, вiдсoткiв зa кpeдити, чистoгo гpoшoвoгo пoтoку, дивiдeндiв).
Взaємoдiя i взaємoзв’язoк функцioнaльних пiдpoздiлiв пiдпpиємствa тa piвнiв
упpaвлiння зaбeзпeчується систeмoю мeтoдiв упpaвлiння, a тaкoж oцiнки piвня
iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлу тa eфeктивнoстi йoгo peaлiзaцiї.
Створення механізму підвищення іннoваційного потенціалу на
підприємствах легкої промисловості є складним процесом, який потребує
наявності високoкваліфікoваних працівників та менеджерів, отримання
дoстовірної інфoрмації щoдо стану ринку, а також дії кoнкурентів, додаткових
фінансових ресурсів. Саме тoму подальші дослідження стосуватимуться
конкретних рекомендацій, заходів та шляхів щодо запровадження механізму
підвищення інноваційного потенціалу безпосередньо на підприємствах легкої
промисловості.
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ГОТЕЛЬНОМУ
БІЗНЕСІ : МОТИВАЦІЙНІ ПРОГРАМИ
Туризм – це галузь світової економіки, яка динамічно розвивається. За
швидкі темпи росту він визнаний економічним феноменом сторіччя минулого і
йому пророкують блискуче майбутнє в сторіччі прийдешньому .
Туризм не може існувати без добре розвинутого готельного господарства.
Готельний бізнес – це галузь економіки, на яку припадає близько 6% світового
валового національного продукту і близько 5% всіх податкових надходжень,
стимулююча, крім того, розвиток інших напрямів: будівництва, торгівлі,
сільського господарства, виробництва товарів народного споживання і т. д. В
середньому, для обслуговування кожних 10 туристів, які проживають у готелі,
необхідно близько трьох робочих місць безпосередньо і два робочих місця, які
побічно пов'язані з обслуговуванням. Готельний фонд у всіх країнах світу
складає близько 17-18 млн. місць, при цьому їх кількість і якість, в основному,
відповідає обсягу попиту в секторі міжнародного туризму в цих регіонах.
Роль готельного бізнесу в сучасній економіці постійно зростає і
змінюється, відбувається його внутрішня перебудова. Країни, які раніше
займали провідні ролі в готельному комплексі, йдуть на другі і треті ролі. На
зміну їм приходять нові лідери. При цьому виникаючи ендогенні зміни не
можуть бути пояснені дією тільки внутрішніх чинників. Готельна справа, так чи
інакше, впливає на економіку практично по всіх аспектах фундаментального
визначення цієї сфери життя суспільства.
З точки зору фундаментальної економіки готельний бізнес це
економічний комплекс, розвиток якого більшою мірою пояснюється
світогосподарськими процесами і відносинами, ніж внутрішніми причинами.
Готельний бізнес також виступає найважливішим каталізатором економічного
зростання багатьох країн, що швидко розвиваються, оскільки виступає каналом
перерозподілу валового національного продукту між країнами, яке не
супроводжується вивозом (імпортом) товарів і послуг. Він сумісний практично
з усіма галузями господарства і видами діяльності людини, оскільки саме їх
диференціація і дискретність і створюють ту різницю потенціалів рекреаційної
середовища, яка викликає потреби людей до зміни місць і пізнання [1, с.92].
Під час підготовки до Євро2012 готельний фонд України значно
поповнився, що дало поштовх ще більшій конкурентній боротьбі серед готелів
різного класу. Тому проблема виживання готельних підприємств в нових
умовах ринкових відносин стає все більш актуальною. Управління готелем,
заохочення його працівників до якісної і творчої праці відіграє значну роль у
підвищенні економічних показників діяльності готельного господарства.
Мотивація працівників є одним з найголовніших питань керівників і
менеджерів по персоналу. Питання про те, що рухає людьми, що прийшли в
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компанію, які цілі - особисті і професійні - вони переслідують, чим можна їх
зацікавити і є питаннями мотивації, за винятком діяльності, заснованої на
безумовних рефлексах. Очевидно, що цілі організації істотно відрізняються від
цілей її працівників. Відповідно виникає проблема, яким чином поєднати цілі
організації з бажанням працівників ефективно працювати.
У літературі, яка присвячена викладу сучасних теорій мотивації [2, с. 359388], підкреслюється, що ті з них, які базуються на результатах психологічних
досліджень, можна розділити на дві категорії: змістові і процесуальні. В
змістових теоріях мотивації ключовим елементом є виявлення та ідентифікація
внутрішніх спонукань, які трансформуються в певні потреби, що змушують
людину діяти певним чином в конкретних умовах виходячи з тих потреб, які
мають для неї пріоритетне значення.
Специфіка готельного господарства дозволяє розробляти різні
мотиваційні програми в залежності від поставлених цілей і безпосередньої
участі кожного працівника в досягненні довготермінових та короткотермінових
завдань. Кожен керівник, враховуючи особливості господарства, має
визначитися що до наступних етапів мотивування працівників:
 основна мета довготермінова чи короткотермінова;
 які посади приймають участь;
 який розмір виплат планується;
 визначити метод оцінки внеску у досягнення цілі;
 забезпечити фінансування;
 інформування та виплата винагороди;
 оцінка ефективності та внесення коректив.
В залежності від організаційної структури підприємства, кожен керівник
сам визначає перелік посад, результати праці яких забезпечують досягнення
поставлених цілей і розробляє методи оцінювання внеску кожного у результат
діяльності підприємства. Для підвищення зацікавленості кожного учасника має
бути розроблена прозора система інформування працівників як проміжних так і
кінцевих результатів впровадження мотиваційної програми. За підсумками
проведення управлінських мотиваційних дій потрібно зробити оцінку
ефективності проведеної програми, аналіз фінансової діяльності підприємства
та визначення частки прибутку за рахунок впровадженої мотиваційної
програми. Ретельний аналіз факторів впливу на результати фінансової
діяльності господарства дасть можливість скорегувати окремі позиції для
оновлення мотиваційної програми при рішенні майбутніх задач.
Специфіка
організації
готельного
підприємства
визначає
диференційований підхід до задач, які мають бути поставлені перед учасниками
мотиваційної програми. З одного боку успішність підприємства можна оцінити
зростаючими прибутками, а з другого боку індустрія гостинності
вважає
одним з основних критеріїв оцінки господарства рівень задоволення клієнтів.
Обидва ці показники тісно пов’язані між собою, але є певна градація у
забезпеченні їх виконання різними групами менеджерів. Так фінансові
показники забезпечують в основному генеральний менеджер, директор
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номерного фонду, менеджер з продаж чи головний бухгалтер. Рівень
задоволення клієнтів залежить в основному від організації роботи керівника
служби покоївок, головного шеф-кухаря, роботи ресепшн та офіціантів.
Враховуючи цю градацію потрібно розробляти програму мотивації кожного
працівника, встановлюючи систему бонусів як монетарного так і іншого
характеру.
Монетарні бонуси можна встановлювати
як певний процент від
заробітної плати так і як процент від прибутку підприємства в цілому, чітко
встановивши нижню і верхню межу винагороди, яка буде визначена по
результатам внеску у загальний прибуток господарства. Так, наприклад,
генеральний менеджер може отримати 30% від основної заробітної плати,
менеджер з продаж -25%, директор номерного фонду – 20%.
З другого боку можуть бути запроваджені певні схеми визнання та
заохочення для працівників, внесок яких у загальну фінансову діяльність
господарства не є настільки значущим, тому що їх професійна діяльність
формує показник задоволення клієнтів. (Наприклад, робота покоївок,
рецепшионістів, офіціантів). Процент від прибутку підприємства не може бути
настільки високим, порівняно з менеджерським складом, але кожен керівник
може визначити критерії морального заохочення працівників в залежності від
отриманих їм наперед встановлених бонусів.(Наприклад, безкоштовна вечеря з
генеральним менеджером, подарункові сертифікати для відвідування магазинів
чи фітнес центрів, стікер від готелю «краща покоївка року» тощо).
Важливою складовою мотиваційної програми є, на нашу думку,
сплановане періодичне інформування працівників про результати поетапного
виконання програми, про кількість отриманих бонусів. Воно може відбуватися
як на загальних зборах працівників, які проводяться з метою підведення
проміжних результатів, так і в більш неформальній формі, що дає можливість
зміцнювати корпоративний дух колективу і надихати на ще більш плідну
працю. Такі заходи дають можливість відмітити новаторські підходи і
зростання професіоналізму у виконанні службових обов’язків, стають
моральними важелями мотивації для кожного окремого працівника.
По закінченню програми суттєвою, на нашу думку, є своєчасна виплата
винагород відразу по закінченню фінансового року або термінів дії програми.
Працівники мають відчути результати своєї праці як складову частину
діяльності всього підприємства в цілому, що має укріпити ступінь довіри до
організаторів програми і розвинути бажання до ще більш творчого підходу до
виконання майбутніх програм.
Особливості розвитку туристичного бізнесу в Україні і готельного як
одної з його складових частин, вимагають розробки таких програм, які
враховують як економічні, історичні так і культурні особливості середовища,
ментальності основних трудових ресурсів. Тому розробка таких мотиваційних
схем для готельного бізнесу, які могли б дати поштовх у піднятті рівня
індустрії гостинності до світового, набуває особливої ваги.
Враховуючи світовий досвід і положення основних теорій мотивації
праці, беручи до уваги індивідуальний підхід, який спирається на фінансові,
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структурні та стратегічні особливості кожного готельного господарства,
менеджерський склад має розробити такі програми мотивації для працівників,
які б трансформували потреби в свідомості людини в інтереси, мотиви, які й
спонукають її до певних цілеспрямованих дій. В цьому процесі одна з
провідних позицій є позиція лідера, який повинен бути зацікавлений у плідній і
творчій роботі всього колективу.
Спираючись на змістові теорії мотивації, лідер має вміти зробити аналіз
різних факторів, що мотивують діяльність колективу і забезпечити їх
виконання.
Елементи концепції теорії очікувань дадуть можливість передбачити
рівень задоволення чи незадоволення колективу від отримання певної
винагороди, тому що кожна людина конкретну винагороду оцінює неоднаково.
На цьому етапі важливо розробити різні види пільг для мотивації працівників
різних ланок у діяльності кожного окремого готельного підприємства.
Готельний бізнес належить до
насиченого високо конкурентного
простору, який називають «червоними океанами» [3]. У «червоних океанах»
межі галузі визначені і погоджені, а правила гри в конкуренцію всім відомі. Тут
компанії намагаються перевершити своїх суперників, щоб перетягнути на себе
більшу частину існуючого попиту. У міру того як на ринку стає усе тісніше,
можливостей росту та одержання прибутку стає усе менше.
З метою зростання конкурентоспроможності кожного готелю треба
враховувати різні моделі мотивації виходячи із специфіки кожного готельного
підприємства. Потрібно складати власні програми мотивації і забезпечити їх
поетапне виконання, що дасть можливість збільшити прибутки і забезпечити
подальший розвиток готельного підприємства.
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МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО МОНІТОРИНГУ ЛОЯЛЬНОСТІ
ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Дослідження основних аспектів маркетингового моніторингу лояльності
слід вважати важливим та актуальним науковим завданням сьогодення з
причини відсутності системних теоретико-методологічних розробок у даній
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Діагностика рівня лояльності персоналу
підприємства
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на вакансії
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Дослідження чинників ризиків лояльності
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мотивів персоналу, їх настановах
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тенденцій у
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Аналіз зміни рівня лояльності персоналу до
підприємства
Прогнозування зміни лояльності
підприємства до персоналу

Рис. 1. Модель маркетингового моніторингу лояльності персоналу до
підприємства
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сфері, по-перше, і високого попиту на них з боку практичних працівників, подруге.
При цьому лояльність персоналу підприємства доцільно розглядати як
конструктивну організаційну поведінку, що характеризується позитивним
відношенням персоналу до підприємства і базується на задоволеності працею,
узгодженості його та підприємства інтересів і цілей. Доцільно звернути увагу
на те, що наведене вище визначення лояльності є інтегрованим, оскільки воно
об’єднує основні ідеї: поведінкового (лояльність визначається як
характеристика поведінки працівника), настановного (лояльність розглядається
як настанова людини) підходів, а також концепції управління персоналмаркетингом підприємства (лояльність базується на задоволеності працівників
працею, узгодженості їх та підприємства інтересів і цілей).
Маркетинговий моніторинг лояльності персоналу виступає основою
процесу управління лояльністю працівників до підприємства та передбачає такі
етапи: аналіз передумов формування лояльності, оцінка стану лояльності,
маркетинговий аналіз ризиків лояльності, дослідження тенденцій у зміні
лояльності (рис. 1). При цьому діагностика лояльності торкається, в першу
чергу, соціально-психологічних характеристик особистості, що вимагає
дотримання таких принципів, як: етичність, наукова обґрунтованість,
відкритість, об’єктивність, ефективність, плановість, комплексність тощо.
З метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень маркетинговий
моніторинг лояльності персоналу повинен здійснюватися на основі
комплексного підходу, що у даному контексті ґрунтується на таких
положеннях:
- діагностика лояльності персоналу базується на відповідних комплексних
маркетингових дослідженнях;
- дослідження лояльності здійснюються за допомогою комплексу методів, що
забезпечують
формування
інформаційної
бази,
необхідної
для
обґрунтованого прийняття відповідних управлінських рішень;
- лояльність персоналу характеризується сукупністю п’яти складових
(задоволеність працею, благонадійність, залученість, прихильність,
організаційне громадянство), що відображають окремі аспекти і рівні її
виявлення;
- складові лояльності персоналу розглядаються у єдності з системою
чинників, що їх визначають;
- лояльність персоналу до підприємства аналізується у зв’язку з лояльністю
підприємства до персоналу.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Розвиток та функціонування підприємств на сучасному етапі
здійснюється в умовах жорсткої конкуренції, що спонукає суб’єктів
господарювання до пошуку нових та кращих методів управління своєю
діяльністю. Одним з таких методів є застосування інноваційних продуктів, які
дозволяють підприємствам займати провідні позиції на ринку, збільшувати
власну конкурентоспроможність та отримувати гідні прибутки.
На сьогодні ефективна інноваційна діяльність є основою економічного
зростання як окремо взятого підприємства чи галузі, так і регіону чи країни
загалом.
Інновації новостворені
(застосовані) і (або) вдосконалені
конкурентноздатні технології,
продукція
або
послуги,
а
також
організаційно-технічні
рішення
виробничого,
адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та
якість виробництва і (або) соціальної сфери. [1]
Треба зазначити, що на сьогодні українські підприємства досить
обережно відносяться до інноваційних процесів. Спостерігається досить мала
інноваційна активність суб’єктів господарювання. Так, у 2011 році частка
підприємств, що здійснювали інновації склала 16,2%. Це на 2,4% більше в
порівнянні з 2010 роком (13,8%) та 3,4% ніж в 2009 році (12,8%). [2]
Отже бачимо, що динаміка є позитивною, але якщо брати до уваги
світовий досвід, то частка інноваційних підприємств України має бути на рівні
30-40%.Що ж стримує сучасні підприємства використовувати інновації?
Розглянемо основні причини, які стримують застосування інноваційних
процесів:
 нестача власних фінансових ресурсів і довготермінових кредитів від
комерційних банків. Комерційні банки в Україні практично не
здійснюють довготермінове кредитування, особливо якщо воно пов’язано
з інноваційними процесами. Насамперед, це пов’язано з великим
ступенем ризиковості інновацій;
 недостатня кваліфікація працівників, кадрова проблема. Інновації завжди
пов’язані з новими технологіями, розробками, які потребують грамотного
застосування. Це не можливо без досвідченого персоналу, то працівники
повинні постійно навчатися, підвищувати кваліфікацію, що є
додатковими витратами для підприємства;
 недостатнє інформаційне забезпечення про інноваційну діяльність
вітчизняних та закордонних підприємств. Відсутність досконалої
нормативно-правової бази є основним де стимулятором розвитку
інноваційних процесів. Законодавство повинно захищати та стимулювати
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суб’єктів господарювання до застосування інновацій, здійснювати їх
часткове фінансування;
скасування податкових і митних пільг для суб'єктів інноваційної
діяльності, відсутність гарантій для інвестора. Уряд повинен здійснювати
лояльне податкове регулювання підприємств, які постійно займаються
інноваційними процесами, надавати їх податкові пільги, що буде
стимулювати їх до подальшого розвитку. Також необхідним є здійснення
антимонопольного регулювання і забезпечення конкурентоспроможності
у сфері інноваційної діяльності;
занижена стимулювальна роль оплати за працю, що приводить до масової
міграції кваліфікованої робочої сили за кордон;
низький рівень довіри до інноваційної продукції загалом.
Для вирішення зазначених проблем необхідно:
залучення зовнішніх джерел фінансування, зокрема іноземних інвесторів,
для чого необхідно підвищувати інвестиційну привабливість як окремого
підприємства, так і держави в цілому;
сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів у
сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
впровадження на державному рівні нових освітніх програм, підвищення
їх якості та конкурентоспроможності на основі нових інформаційних
технологій, оновити структуру і зміст вищої освіти в напрямі вивчення
питань інноваційної діяльності, а саме: державного регулювання
інноваційної діяльності, стратегічного менеджменту, інноваційного
маркетингу, технологічного аудиту, фінансування інновацій;
інформаційне забезпечення інноваційної діяльності з боку держави;
заохочення розвитку творчих здібностей працівників підприємства;
інвестиції в людський капітал, які повинні здійснюватись як
підприємницьким сектором, так і державою;
популяризація інноваційної продукції серед цільової аудиторії через
рекламу, засоби масової інформації тощо.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ
МУЛЬТИПЛИКАТОРА
Оценка объектов по аналогии является одним из наиболее широко
применяемых в общей палитре методов оценки. Это объясняется тем, что по
объекту, принимаемому за аналог, как правило, имеется достаточно большой
объем исходных данных, которые сопоставляются с аналогичными
показателями по оцениваемому объекту, соответствующим образом
корректируется, что и дает возможность получения достаточно адекватного
результата. Однако ситуация не так проста, как кажется.
При использовании аналогового метода имеется несколько возможных
вариантов [1] оценки.
1. Оценка по мультипликаторам, при которой для получения результата
один из базовых показателей текущей деятельности компании умножается на
некоторый коэффициент (мультипликатор);
2. Оценка методом «эталонной» компании, с которой сравнивается
оцениваемый объект и для которой известна цена;
3. Оценка по аналогии, когда сравниваются выбранная, эталонная
компания и оцениваемая, а результат получают путем сопоставления и
корректировок по отдельным соответствующим факторам и показателям;
4. Рыночная оценка, которая проводится на основании информации о
цене компании-аналога на данном рынке в данных обстоятельствах;
5. Сравнительная оценка, когда сравниваются стоимости ценных бумаг
разных компаний;
6. Относительная оценка, когда одна ценная бумага оценивается по
определенной шкале по отношению к другим (другой).
Все эти методы основаны на принципе аналогии, применение которого
обусловлено наличием аналогичного объекта, будь то целое предприятие, его
составляющая, ценные бумаги и т.д. Некоторые особенности применения
аналоговых методов обусловлены спецификой оцениваемого объекта, и
соответственно – техникой и приемами при проведении расчетов.
Первый из перечисленных – метод мультипликаторов, который
используется для мгновенной (быстрой) оценки компаний (ценных бумаг). При
этом оценка производится на основе сравнения объекта оценки с аналогом,
мультипликаторы которого известны.
Мультипликатор – это некий коэффициент, связывающий стоимость
компании (объекта) с одним из показателей его текущей производственной
(оперативной) деятельности.
Формула (1) для расчета мультипликатора имеет вид:
М = Р/ Е ,
(1)
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где М- мультипликатор; Р – рыночная стоимость, ее цена объекта; Е –
один из базовых экономических показателей оперативной деятельности
компании.
Для разных компаний могут быть выбраны разные базовые показатели,
например, годовой объем продаж, годовая прибыль, объем выпущенной
продукции или оказанных услуг и пр. Конечно, при этом величина
мультипликатора будет другой. В данном случае Е – годовая чистая прибыль.
Техника процедуры оценки заключается в том, что зная среднюю
величину мультипликатора М для аналога (аналогов) и годовую прибыль
оцениваемой компании Е, устанавливаем рыночную стоимость компании,
исходя из формулы (1), а именно, Р = М х Е.
Чисто технологически такая оценка не представляет труда. Сложность
заключается в выборе аналога или эталона, установлении для этой группы
адекватного мультипликатора и знания точного значения базовой величины,
которая заложена в формулу (1).
Основная сфера применения этого метода – оценка компаний или акций
для определения целесообразности покупки акций компании в случае, когда
они котируются на рынке ценных бумаг, или просто для оценки компании, если
она не представлена на рынке.
Вообще говоря, для действующей компании самая достоверная оценка –
это оценка по дисконтированным денежным потокам. Однако здесь также
имеется целый ряд препятствий, которые мешают использованию этого метода
в качестве приоритетного. К таким факторам можно отнести недостаток и
невысокую вероятность данных для оценки денежных потоков в течение всего
расчетного периода, а именно, размера прибыли по годам, продолжительности
самого расчетного периода, текущих инвестиций в развитие и поддержание
бизнеса и пр.
Поэтому в литературе [1], [2], [3] рассматривается несколько случаев, для
которых рекомендуется использование метода мультипликатора:
 мгновенная (упрощенная) оценка активов;
 как дополнение и проверка к оценке по методу дисконтированных
денежных потоков или другим методам;
 в качестве проверочного метода, исходя из того, что этот метод основан
на современной рыночной ситуации.
В отношении последнего пункта нужно добавить следующее. Метод
мультипликатора широко используется судебными органами западных стран.
Объясняется это тем, что с юридической точки зрения оценка по
дисконтированным денежным потокам является в значительной степени
субъективной, так как она основывается на субъективных и вероятностных
оценках будущего развития компании. В этом смысле мультипликатор,
отражающий современное реальное состояние рынка, дает более точный,
адекватный результат.
Исходя из сказанного, можно обозначить некоторые ограничения по
применению метода мультипликатора.
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Во-первых, сложность возникает сразу же при выборе компании-аналога,
потому что схожесть компаний только по одному или нескольким показателям
без соответствующего анализа ситуации, нельзя считать действительной. Нет
двух одинаковых компаний даже на одном рынке в одно и то же время.
Другими словами, для более или менее точного подтверждения тезиса о
соответствии двух компаний нужен тщательный анализ данных по ним. А это
уже – длительная и кропотливая аналитическая работа.
Во-вторых, даже при том, что выбор компании-аналога сделан
достаточно тщательно, нельзя быть уверенным, что базовая компания оценена
правильно на рынке, т.е. не переоценена или недооценена. Причем тут ошибка
может быть не за счет человеческого фактора, как в первом случае, а по вполне
объективным причинам. Такое положение, конечно, снижает качество
результата.
Таким образом, только дополнительный, тщательный анализ ситуации на
самом предприятии и на соответствующем рынке может привести к получению
достаточно точного, «чистого» результата. Но это уже не будет «быстрая»
оценка.
Тем не менее, в качестве резюме можно констатировать, что в отдельных
случаях, когда нужна быстрая оценка компании или нужно проверить
полученный другими методами результат, такой подход вполне правомерен.
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ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Сучасні економічні умови передбачають застосування методів
стратегічного планування і управління промисловим підприємством з метою
забезпечення його економічного розвитку в тривалій перспективі.
Досягнення бажаних критеріїв економічної ефективності функціонування
промислових підприємств можливе за умов формування відповідної фінансової
стратегії яка виступає складовою системи менеджменту на підприємстві.
Фінансова стратегія передбачає не тільки фінансове забезпечення роботи
суб’єкта господарювання, а також і досягнення економічних інтересів
учасників господарської операції, зростання добробуту власників підприємства,
досягнення соціальних і бюджетних цілей. Проте фінансова стратегія
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знаходиться під впливом зовнішнього та внутрішнього середовища, що вимагає
цілеорієнтованого та поетапного її формування, а також реалізації заходів
фінансового характеру шляхом взаємодії з процедурно-технологічними
елементами системи стратегічного управління та її ресурсними складовими.
Цього можна досягти ув’язавши фінансову стратегію з фразами життєвого
циклу підприємства та коливання економічної кон’юнктури [1].
На нашу думку, основні етапи формування фінансової стратегії є
аналогічними до етапів розроблення інших видів стратегії: визначення цілей
фінансової діяльності; аналіз економічного потенціалу організації; генерація
стратегічних альтернатив, та вибір з них досконалої стратегії; оцінка
розробленої стратегії.
Ми вважаємо, що розбіжності щодо кількості етапів є не на стільки
важливими, тому що все залежить від рівня деталізації. Розглянемо зміст
окремих методичних підходів на цих етапах [2] :
1. Формулювання цілей фінансової стратегії організації. Для досягнення
головної цілі формують цілі другого, а для їх досягнення – цілі третього та
нижчих рівнів.
2. Стратегічний аналіз економічного потенціалу організації. Процес
визначення критично важливих чинників є основою формування відповідної
реакції організації на їхню зміну для досягнення цілей.
3. Генерація стратегічних альтернатив та вибір з них досконалої
стратегії. Результати стратегічного аналізу економічного потенціалу є основою
вибору фінансової стратегії.
4. Оцінка розробленої стратегії. Головні критерії оцінювання – показники
результативності діяльності підприємства. Прибутковість господарської
діяльності та економічний розвиток – ключові критеріями прогресивного
існування та результативної діяльності підприємств в довгостроковому періоді.
Важливість даних характеристик розкривається через природу
особливостей їхнього взаємовпливу під час здійснення господарського процесу
на підприємстві. Фінансовий результат є основним джерелом генерування та
забезпечення стабільного економічного розвитку суб’єкта господарювання,
наслідки якого реалізуються набуваючи матеріально вигляду через показник
фінансового результату,який отримує підприємство за підсумками своєї
господарської діяльності протягом відповідного звітного.
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Світ не стоїть на місці, із кожним днем суспільство розвивається і
зростають його потреби. Для задоволення цих потреб вже не достатньо даних
технологій, методів і способів виробництва, адже з кожним днем ці потреби
зростають і стають майже не можливими для їх реалізації. Тому люди змушені
знаходити нові, невідомі раніше способи і технології виробництва, створювати
нові більш ефективні засоби та предмети праці. Для цього всього потрібно
використовувати не лише людський розум та креативність, а ще й певну
техніко-матеріальну базу, на утримання якої потрібні грошові кошти. Отже,
інвестиції в інноваційні розробки є одним із найважливіших процесів
сьогодення, оскільки саме це є шляхом задоволення потреб людей – найбільшої
задачі людства. Проте вкладення грошей повинно давати найкращий результат
із можливих, тому воно має бути обдуманим і обґрунтованим. Отже, сам
процес інвестування і введення інновацій, який слідує за ним, має
здійснюватись за допомогою певних методів, за допомогою яких ми могли б
отримати найефективніший результат з усіх можливих.
Ця тема є досить актуальною і над дослідженням працювали багато
вчених та науковців, а саме В.Александрова, Ю.Бажал, П.Беленький,
Н.Гончарова, О.Лапко, Б.Малицький, В.Осецький, В.Столяров, Л.Федулова,
В.Мединський, А.Пригожин, А.Тодосійчук, Е.Уткін, С.Шевченко, Н.Альтер,
Ф.Даманкур, С.Маєрс, Р.Нельсон, Е.Робертс, С.Уінтер, С.Харрисон, Захарін С.,
Пугачова М., Назарчук В., Пересада А., Федулова Л., Салига С. та інші. Вони
досліджували процес появи, становлення та розвитку інновацій та інвестиційні
процеси,пов’язані з ними.
Управління ефективністю інноваційно-інвестиційними процесами
підприємства неможливе без методологічного інструментарію. Саме він дає
змогу порівняти інноваційні проекти і допомагає вибрати той, який є найменш
ризикованим. До методів оцінки інвестиційних проектів належать наступні:
 метод відбору інноваційних проектів за допомогою переліку критеріїв;
 бальний метод оцінки проекту;
 статистичні методи;
 метод економіко-математичного моделювання;
 метод проектного аналізу;
 системний аналіз.
Перший метод розглядає відповідність проекту і оцінює його за кожним
із установленого переліку критерієм. Це дає можливість з’ясувати всі сильні та
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слабкі сторони проекту. Також цей метод є гарантом того, що всі критерії
будуть взяті до уваги при оцінці даного інвестиційного проекту. При складанні
переліку критеріїв береться до уваги особливості галузі та самого підприємства.
Важливо обрати критерії, що дійсно описують цілі та завдання установи. Після
самого процесу порівняння проектів, їх розподіляють за ступенем
привабливості до попередньо вибраного критерію.
Бальний метод оцінки інноваційних проектів є продовженням
попереднього методу в разі необхідності формалізації результатів аналізу. Знов
складається перелік, але вже визначальних для проекту критеріїв. В залежності
від важливості чинникам надається вага, яка виражається кількісно. Для
отримання оцінки проектів вагові коефіцієнти рангів критеріїв перемножують
на відносні значення чинників. Ці оцінки не є достовірні, оскільки вагові
коефіцієнти визначаються досить суб’єктивно . Негативною стороною даного
методу є можливість отримання занадто суб’єктивного рішення щодо кращого
інноваційного проекту. Для нейтралізації цього моменту можна використати
стохастичні системи.
Статистичні методи є більш простими при оцінці рентабельності
інноваційного проекту. Їх рекомендують застосовувати на початкових стадіях
експертизи проектів і для тих, що мають короткий період інвестування. При
статистичному методі зазвичай розраховують систему показників, індексів, які і
прогнозують можливий результат від інвестування в певний проект. Цими
показниками можуть бути:
 сумарний або середньорічний прибуток, який одержують у результаті
реалізації проекту;
 рентабельність інвестицій, тобто проста норма прибутку;
 період окупності інвестицій або строк повернення;
 інші.
Одним із основних методів статистичного арсеналу є кореляційний
аналіз. За допомогою нього можна подати у цифровому вираженні рівень
зв’язку чинників впливу на результат інвестування в інноваційний проект, а
також допомагає відібрати ті, що найбільш істотно впливають. Кореляційний
аналіз також показує кількість чинників впливу, які не були прийняті до уваги,
але вони можуть бути визначальними для даного інвестиційного проекту. Це
дасть змогу знайти ці невиявлені чинники і врахувати їх вплив на особливості
процесу інвестування.
Методи економіко-математичного моделювання застосовуються, коли
одним інноваційний проект вибраний, але залишається питання його
розміщення, адже і від цього залежить кінцевий результат і прибуток від
інвестування. Для цього можна виділити моделювання кількох напрямків:
 моделювання розміщення по галузях господарства;
 моделювання територіальних господарських комплексів.
Особливістю даного методу є застосування електронно-обчислювальної
техніки та спеціального програмного забезпечення, що набагато полегшує і
пришвидшує роботу спеціалістів. Також це дає можливість наочно представити
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результати вибору інноваційного проекту, його розміщення та особливостей
реалізації. Це є базою для вибору рентабельного проекту.
Метод проектного аналізу полягає у встановленні «цінності» проекту.
Вона визначається як різниця між вигодами та витратами. Враховуючи
різноманітність позитивних та негативних сторін, проект потрібно розглядати у
таких аспектах:
 технічний;
 економічний;
 соціальний;
 правовий;
 маркетинговий;
 екологічний;
 аналіз ризиків.
Також при аналізі проекту має бути визначена мета проекту,
перспективність вигод та витрат, часовий проміжок, безпосередня оцінка вигід
та витрат, визначення критеріїв, що впливають на прийняття рішення щодо
доцільності інвестування проекту. Даний метод визначає величину приросту
вартості грошей, що залежить від фактору часу. Ця величина обчислюється на
основі альтернативних втрачених вигод.
Системний аналіз розглядає інноваційний проект в цілому, а не тільки
певні його особливості. Тому в його основі лежить принцип поетапності, який
включає постановку цілей, визначення кола завдань, вивчення оптимального
інвестиційного проекту. При цьому системний аналіз ще й оцінює ступінь
задоволення потреб населення, що є дуже важливим для успішності проекту,
оскільки саме це населення і є потенційним споживачем.
Сукупність цих методів, або застосування їх кожного окремо дасть змогу
обрати саме ті інноваційні проекти, інвестування в які дозволить отримати
найбільш ефективний результат.
Жоден інноваційний проект не можна втілювати, не визначивши рівень
його рентабельності. Для цього інвесторам необхідно застосовувати
методологічний інструментарій. Вкладники грошових коштів зможуть
здійснити інвестування саме в ту інноваційну діяльність, що принесе йому
найбільший прибуток. Реалізація інноваційних проектів не обмежується лише
прибутком для однієї чи кількох осіб, але і полегшує життя населення, створює
нові робочі місця та дає базу для розвитку країни. Отже, вибір правильності
проекту для інвестуванні є досить важливим як на мікро-, так і на макрорівні
економіки.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
На сьогоднішній день трудовий потенціал відіграє важливу роль як у
розвитку окремого підприємства, так і держави в цілому. Трудовий потенціал
як ресурс має провідне значення, оскільки від нього залежить ефективне та
раціональне використання інших ресурсів. У сучасних умовах трудовий
потенціал відіграє важливу роль у формуванні стійкої конкурентної позиції
підприємства на ринку. Від якості трудових ресурсів і професіоналізму
працівників залежать кінцеві результати діяльності підприємства.
Під трудовим потенціалом розуміють наявні та передбачувані трудові
можливості,
які
визначаються
чисельністю,
віковою
структурою,
професійними, кваліфікаційними та іншими характеристиками персоналу
підприємства[1, с.242]. До складу трудового потенціалу належать:
1. Кадрова складова. Її суть полягає у притаманності працівникам
високого рівня професійних знань, умінь та навичок, які обумовлюють їхню
професійну компетентність.
2. Професійна складова. Характеризується здатністю пристосовуватися до
впливу науково-технічного прогресу, що спричиняє появу нових професій,
ускладнення та підвищення функціонального змісту трудових операцій.
3. Кваліфікаційна складова. Сприяє якісним змінам у трудовому
потенціалі за допомогою навчання та підвищення кваліфікації [2, c.159].
Безперечно, трудовий потенціал будь-якого підприємства потребує
удосконалення. Існують такі можливі напрямки підвищення ефективності його
використання:
1) активна політика держави, що включає в себе соціальну підтримку,
розвиток гнучкого ринку праці, підготовку і перепідготовку кадрів;
2) збільшення кількості робочих місць та поліпшення їх якості;
3) ефективна співпраця з підприємцями, профспілками і державою;
4) запозичення досвіду зарубіжних країн з метою забезпечення
відповідності трудового потенціалу вимогам міжнародного рівня;
5) введення на підприємствах справедливу оплату за виконану роботу;
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6) розробка інформаційних технологій, які надають повну інформацію
про вакантні місця бажаючим працевлаштуватися;
7) державне фінансування програм ринку праці, що сприяє активному
розвитку трудових ресурсів;
8) створення сприятливих умов для інтелектуального розвитку,
впровадження ефективних фінансових і нематеріальних способів мотивації;
розширення можливостей отримання додаткових доходів;
9) відповідальність працедавців за необґрунтоване звільнення
співробітників [3, с. 224].
Отже, в сучасних умовах господарювання трудовий потенціал є вагомим
чинником, від якого залежить ефективність функціонування підприємства,
підвищення конкурентоспроможності його продукції та економіки. Тому
необхідно вживати відповідні заходи, які б сприяли удосконаленню та
підвищенню рівня трудового потенціалу підприємства.
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В Україні соціально-відповідальне управління з кожним роком набуває
все більшого інтересу з боку управлінців, це свідчить про те, що вітчизняний
бізнес приходить до усвідомлення необхідності власної соціальної
відповідальності, яка може забезпечити перевагу серед конкурентів,
стимулювати довіру споживачів, інвесторів, зміцнити соціально-психологічний
клімат колективу.
У науковій літературі питанню розгляду реалізації соціальної
відповідальності підприємств присвячені роботи багатьох вітчизняних та
зарубіжних вчених-економістів, зокрема М. Фрідмен, О. Лазоренко, О.Г.
Кірдіна, О. І. Шаша, О. Я. Буян, Ф. Котлер, П. Друкер, К.Девіс, М. Портер,
А.С. Ласукова, Кудінова І. П. ті інші.
Початок сучасним публікаціям про соціальну відповідальність поклала
робота Г. Боуєна «Соціальна відповідальність бізнесмена», яка надрукована в
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1953р. На його думку, обов’язком бізнесменів є здійснення такої політики,
прийняття таких рішень або дотримання тієї лінії дій, яка відповідає потребам
суспільства [1]. Загалом соціальна відповідальність управління забезпечує
стійкий збалансований розвиток виробництва та сприяє поєднанню інтересів
власників бізнесу, працівників, суспільства та держави.
Сьогодні переважна більшість компаній сприймає соціальну
відповідальність як напрям реалізації внутрішніх соціальних програм,
спрямованих на виконання зобов’язань підприємства перед персоналом щодо
гідної оплати праці, охорони праці та безпеки персоналу, його навчання та
розвитку. Управління соціальною відповідальністю має забезпечувати
формування цілей управління організацією та розробку заходів щодо їх
досягнення за допомогою реалізації довгострокової стратегії та політики
управління [2, 3]. Таким чином управління соціальною відповідальністю
повинне здійснюватися у відповідності з наступними принципами:
 багатофункціональність, тобто здатність системи до реалізації різних
функцій (планування, організація, мотивація, контроль і т.д.);
 ієрархічність, тобто наявність декількох рівнів управління соціальною
відповідальністю організації (власники бізнесу, вищий топ-менеджмент,
середня ланка, лінійні керівники);
 взаємоконтроль зацікавлених сторін та створення сприятливих умов для
його здійснення;
 оптимальність, тобто об’єднання майже усіх перелічених принципів та
одночасно виявлення нових елементів системи і вимог.
Отже, соціальна відповідальність підприємств є важливою складовою їх
ділової репутації, і залежить вона як від цілей власника підприємства, так і від
самого підприємства. На жаль, українські організації застосовують
корпоративну соціальну відповідальність як PR-технології, а не принципи
діяльності. Тому є сподівання, що в найближчому майбутньому, менеджмент
підприємств прийде до розуміння, що стратегічно обґрунтоване соціальновідповідальне управління є передумовою успішного розвитку підприємництва.
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Інформатизація діяльності потребує кардинальної зміни управління, його
спрямування на інформаційно-орієнтовану трансформацію. В процесі
управління сучасними суб’єктами господарювання інформація є визначальним
ресурсом. Провідне місце у вирішенні поточних та стратегічних завдань посідає
створення бази науково-технічної та економічної інформації, яка б виконувала
роль джерел інформаційних ресурсів для прогресивного розвитку підприємства
та відповідала сучасним досягненням інформаційних технологій.
Інформаційна база підприємств разом із засобами збору та обробки
інформації формують інформаційну інфраструктуру підприємства.
Комплексне вирішення проблеми формування системи інформаційного
забезпечення підприємства потребує обґрунтування нових теоретичних і
прикладних підходів до цієї проблеми. Для побудови системи інформаційного
забезпечення підприємств в сучасній науці і практиці використовується безліч
підходів. Цей факт свідчить про необхідність їх дослідження з метою розробки
і обґрунтування найбільш ефективної інформаційної інфраструктури для
керованого розвитку підприємства.
Формування інформаційної інфраструктури передбачає визначення
функціональних працівників, які здійснюють збір, систематизацію,
накопичення й опрацювання зовнішньої та внутрішньої інформації;
інформування керівників підприємств про надходження інформаційних
матеріалів усіх видів із найбільш актуальних проблем.
Метою створення інформаційної інфраструктури є своєчасне,
цілеспрямоване і повне забезпечення інформаційних потреб керівників,
спеціалістів підприємств та установ.
Для досягнення цієї мети необхідно виконати наступні заходи: створення
умов для якісного й ефективного задоволення потреб користувачів науковотехнічної та економічної інформації; встановлення порядку інформування,
захисту та використання інформаційних ресурсів, обов’язкових для всіх
суб’єктів інформаційних відносин; створення та розвиток місцевих
автоматизованих інформаційних систем і мереж, забезпечення їх сумісності,
взаємодії на базі сучасних інформаційних технологій, міжнародних стандартів;
забезпечення безпеки у сфері інформатизації та визначення державних
структур, що контролюють питання санкціонованого використання
інформаційних систем і ресурсів. При цьому створюється так звана модель
універсуму станів, в якому визначається універсум часу, тобто «повний»
часовий цикл, який складається зі стаціонарних інтервалів минулого,
нинішнього та майбутнього часу. Ми пропонуємо для здійснення стратегічного
та оперативного управління підприємством виділяти довгостроковий (більше 1
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року), середньостроковий (один рік, квартал, місяць) та короткостроковий (до
одного місяця) стаціонарні інтервали часу.
Граничні стани для кожного стаціонарного інтервалу часу приймаються
за сonst на відміну від поточного, очікуваного та цільового станів, які можуть
набувати відповідних значень в той чи інший момент часу. Визначене дозволяє
виділити в універсумі станів системоутворюючі інваріанти, в ролі котрих
виступають граничні стани та функціонально-ситуаційні класи станів, які
адекватні наступним відповідним функціям: бізнес-планування, облік, контроль
(зворотній зв’язок), прогнозування. Універсум станів підприємства нами
інтерпретується в якості вертикалі його розвитку, яка знизу обмежена полюсом
межі небезпеки («катастрофа»), а згори – полюсом межі досконалості («ідеал»).
Між полюсами, як системоутворюючими інваріантами, розташовані фактично
досягнутий, очікуваний, та цільовий ситуаційно-часові стани.
Запропонована система моделей та їх алгоритмічна реалізація складають
модельно-алгоритмічну основу побудови інформаційної інфраструктури, як
основи корпоративного розвитку.
Гриценко О.І.
к.е.н., доцент,
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми
ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПОКРАЩАННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СПОЖИВЧОЇ
КООПЕРАЦІЇ
В сучасних умовах господарювання виникла нагальна потреба у пошуку
напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємств споживчої
кооперації в сільській місцевості через покращання якості обслуговування.
Якість обслуговування необхідно розглядати з позиції рівня задоволення
населення, що обслуговується запропонованим рівнем послуг та товарів. При
цьому одним із способів, у який можна формувати стратегію конкуренції торгового підприємства, є пошук для себе сприятливих покупців та привернення
уваги покупців до функцій товару чи послуги.
Діяльність споживчої кооперації пов'язана з обслуговуванням сільського
населення, із забезпеченням його потреб. Це значною мірою стосується як
постачальницьких функцій виробничого характеру, так і посередницькозбутових функцій, пов'язаних з просуванням аграрної продукції на сільському
ринку.
Ретроспективний аналіз розвитку підприємств споживчої кооперації
дозволяє зробити ряд висновків щодо невикористаних резервів і негативних
тенденцій, що склалися:
1. Внаслідок кризи в економіці, фінансової нестабільності багатьох
підприємств споживчої кооперації знизилась їх роль у формуванні сільського
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ринку. Це не дає можливості формувати необхідний асортимент товарів та
послуг відповідно до потреб населення.
2. Система договірних відносин кооперативних організацій з власниками
особистих підсобних господарств, колективними сільськогосподарськими
підприємствами перебуває на низькому рівні. Це стримує виробництво і
закупівлю необхідної продукції в належних обсягах і асортименті.
3. Останнім часом система стимулювання власників господарств не
сприяє збільшенню товарної продукції через низький рівень організації послуг.
4. Відсутня досконала система ціноутворення, яка повинна сприяти
встановленню вільних цін на сільськогосподарську продукцію.
Якщо раніше монопольне становище споживчої кооперації в закупівлях і
реалізації окремих видів сільськогосподарської продукції (мед, шкіряна та лікарсько-технічна сировина) було обумовлене відсутністю в сільській місцевості
альтернативних структур з аналогічними функціями, то з поглибленням конкуренції частка цієї торговельної системи на ринках збуту окремих видів сільськогосподарських продуктів буде залежати лише від якості та рівня посередницьких послуг.
Виходячи з того, що споживча кооперація має великий досвід взаємовідносин з партнерами на сільському ринку, які є пайовиками системи, а також
розвинуту матеріально-технічну базу підприємствам необхідно здійснити
відновлення тих функцій, які сприятимуть зростанню обсягів діяльності та
покращанню якості обслуговування населення:
 проведення маркетингових досліджень сільського ринку з метою
визначення потреби у товарах та послугах;
 оптимізація
взаємовідносин
з
особистими
та
фермерськими
господарствами виробниками сільськогосподарської продукції через
встановлення оптимальних умов закупівлі сільськогосподарської
продукції;
 впровадження гнучкого ціноутворення на продукцію, що закуповується;
 формування напрямів ефективної рекламної діяльності кожного підприємства споживчої кооперації.
Таким чином, покращання якості обслуговування сільського населення в
сучасних умовах господарювання допомогти системі зберегтися та вижити в
дуже непростий час, а населенню задовольнити всі свої потреби щодо
забезпечення якісними товарами та послугами.
Васильченко Г.В.
аспірант
Університет банківської справи Національного Банку України (м. Київ)
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ – ТЕОРІЯ ПИТАННЯ
Здійснення господарської діяльності відповідно до головної мети
функціонування
суб’єкта
господарювання
передбачає
достатність
матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. При цьому серед таких
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ресурсів на перше місце виходять фінансові ресурси, бо мають найвищу
еластичність заміни на будь-який інший різновид ресурсів. Однак, в умовах
постійної змінності різних чинників внутрішнього і зовнішнього середовища
функціонування суб’єкту господарювання, підвищеної конкуренції ринкового
середовища, виникає потреба в управлінні фінансовими ресурсами. Відтак різні
питання з управління фінансовою стійкістю набувають особливого значення.
Підтвердженням значимості розгляду різних питань з управління
фінансовою стійкістю суб’єктів господарювання можна вказати існуючу
множину робіт науковців, які займаються даної проблематикою. Серед таких
робіт слід вказати дослідження:
Г. М. Азаренкової, яка розкриває ефективність управління фінансовою
стійкістю різних економічних агентів з позицій рухомості їх фінансових
потоків [1];
І. В. Зятковського, який аналізу різні питання з управління фінансовою
стійкістю суб’єктів господарювання, виходячи із розгляду загальної концепції
категорії «фінанси» та її категорійного апарату [4];
В. М. Федосова, В. М. Опаріна та С. В. Льовочкіна, які досліджують
питання управління фінансовою стійкістю суб’єктів господарювання в
інституційному контексті реструктуризації фінансової інфраструктури [8];
Однак, незважаючи на існуючу множину різних за обраним напрямком
дослідження робіт, варто звернути увагу на існуючі проблемні аспекти, які
потребують подальшого розв’язку та уточнення. Проблемність таких аспектів у
відміченому напрямку дослідження, насамперед, полягає у множинності
існуючих визначень щодо розкриття сутності поняття «управління фінансовою
стійкістю».
Проведемо, насамперед, аналіз різних визначень поняття «управління
фінансовою стійкістю», які зустрічаються в роботах інших науковців.
Наприклад, Л. М. Докієнко визначає управління фінансовою стійкістю як
систему принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень,
пов’язаних із забезпеченням такого стану фінансових ресурсів і активів, їх
формування та розподілу, яка б дозволила підприємству розвиватися на основі
зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності та
кредитоспроможності, забезпечення та підтримання його фінансової рівноваги
[3]. Неоднозначним у визначенні «управління фінансовою стійкістю», яке
подано відповідно до дослідження Л. М. Докієнко, на нашу думку, є
узагальнення мети управління фінансовою стійкістю суб’єкта господарювання
лише з погляду зростання прибутку і капіталу. Неоднозначність такого
трактування пов’язано із визначенням загальної мети ефективного управління
суб’єкту господарювання, яка формується на множині різних цілей окремих
підсистем такого управління. Поряд з цим І. І. Приймак розглядає управління
фінансовою стійкістю суб’єкта господарювання як систему принципів і методів
розроблення та реалізації управлінських рішень щодо формування та розподілу
фінансових ресурсів задля забезпечення зростання вартості ділової одиниці та її
фінансової стійкості у тривалому періоді [6]. Тож на основі аналізу поданого
визначення також варто відмітити віднесення управління фінансовою стійкістю
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до однієї зі складових управління суб’єктом господарювання. Втім І. І.
Приймак в якості цілей управління фінансовою стійкістю відмічає вже
зростання вартості ділової одиниці та її фінансової стійкості у тривалому
періоді. З одного боку, визначення вартості ділової одиниці як цілі управління
фінансовою стійкістю розширює межи такого управління, а з іншого боку,
недоліком наведеного визначення є розкриття управління фінансовою стійкістю
через дефініцію «фінансова стійкість», що у підсумку нівелює розгляд сутності
та змістовності поданого.
Відповідну неоднозначність у визначенні поняття «управління
фінансовою стійкістю» можна знайти і в роботах інших дослідників. Так,
зокрема Ю. М. Вердієва трактує управління фінансовою стійкістю як
сукупність форм та методів реалізації процедур, спрямованих на збереження
стійкості та конкурентоспроможності суб’єкта господарювання на ринку [2].
Тож знов таки розкриття досліджуваного поняття відбувається через його
окремі складові частини. Аналогічний недолік можна виявити й у роботі С. В.
Татарова щодо визначення сутності поняття «управління фінансовою
стійкістю», який також розглядає управління фінансовою стійкістю, переважно,
посилаючись на дефініцію «фінансова стійкість» [7]. Однак поряд з цим С. В.
Татаров розширює цілі управління фінансовою стійкістю, доводячи що таке
управління спрямовано на комплекс заходів щодо покращення та закріплення
джерел фінансової стійкості [7].
Отже, з наведеного вище, можна констатувати, що до основних недоліків
існуючих визначень поняття «управління фінансовою стійкістю» суб’єкта
господарювання слід віднести:
 неоднозначність у трактуванні цілей управління фінансовою стійкістю;
 розкриття сутнісного розуміння управління фінансовою стійкістю через
окремі складові такого поняття.
З метою усунення відмічених недоліків зупинимося на більш докладному
розгляді семантичної побудови поняття «управління фінансовою стійкістю»,
що передбачає розгляд таких дефініцій як «управління» та «фінансова
стійкість».
Під управлінням загалом розуміють сукупність процесів, які
підпорядковуються системі принципів та методів розроблення і реалізації
управлінських рішень, що забезпечує підтримку системи, управління якою
здійснюється, у заданому стані або переведення її в новий стан. Тож в даному
сенсі, подані вище визначення поняття «управління фінансовою стійкістю» є
цілком виваженими.
Загалом виділяють декілька підходів у трактування такої дефініції. Відтак
один із підходів визначає сутнісне розуміння фінансової стійкості суб’єкту
господарювання через показники його фінансового стану. Саме таке розуміння
поняття «фінансова стійкість» можна знайти у працях: Ю. С. Цал-Цалко [10], А.
Д. Шеремета та Р. С. Сайфуліна [11]. Різниця можливих визначень за даним
підходом полягає, у підкресленні активів і пасивів суб’єкту господарювання,
або загальної оцінки фінансового стану суб’єкту господарювання з метою
визначення його ділової активності. В якості прикладу визначення поняття
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«фінансова стійкість» за згаданим вище підходом можна навести результати
дослідження Л. М. Докієнко, в якому доводиться, що фінансова стійкість – це
результат платоспроможності та умова його кредитоспроможності, показник,
що пов’язаний з оборотом та трансформуванням окремих видів активів [3].
В межах іншого же підходу, сутнісне розуміння фінансової стійкості
суб’єкту господарювання визначається на основі формування, розподілу та
використанні фінансових ресурсів. При цьому таки розгляд знов-таки робиться
з урахуванням різних складових формування, розподілу та використання
фінансових ресурсів суб’єкта господарювання.
Наприклад, І. І. Приймак під фінансовою стійкістю суб’єкта
господарювання розуміє його спроможність функціонувати упродовж
тривалого періоду, одержуючи достатній для відтворення потенціалу, виплати
дивідендів і стабільного розвитку прибуток, забезпечуючи при цьому
економічно обґрунтоване співвідношення джерел фінансування та активів і
збалансоване надходження й виплату грошових коштів, попри вплив
внутрішніх та зовнішніх чинників [6].
Дещо однаковим за визначенням знаходимо узагальнення поняття
«фінансова стійкість» і у дослідженні Л. С. Мартюшевой та К. В. Орєховой, які
доводять, що це безперервний та адаптований до просторово-часових змін
процес трансформації капіталу (джерел фінансування господарської діяльності)
в капітальні блага (матеріальні ресурси, готову продукцію, грошові кошти) [5].
Втім відмінністю поданого у визначенні поняття «фінансова стійкість» за
дослідженням Л. С. Мартюшевой та К. В. Орєховой є розгляд фінансової
стійкості як процесу, що з одного боку, дещо ототожнює поняття «управління
фінансовою стійкістю» та «фінансова стійкість», а з іншого, – надає можливість
для більш ширшого розуміння фінансової стійкості. Отже, виходячи з
розглянутого вище, під управлінням фінансової стійкістю суб’єкту
господарювання, на нашу думку слід розуміти: сукупність процесів, які
підпорядковуються системі принципів та методів розроблення і реалізації
управлінських рішень, спрямованих на розвиток фінансових відносин суб’єкту
господарювання, що визначаються формуванням, розподілом та використанням
його фінансових ресурсів внаслідок ведення господарської діяльності.
Новизна поданого уточнення полягає:
 по-перше, у чіткому констатуванні цілей управління фінансовою
стійкістю;
 по-друге, у застосуванні принципу системності при розгляду управління
фінансовою стійкістю;
 по-третє, відходу від розкриття сутнісного розуміння управління
фінансовою стійкістю через окремі складові такого поняття.
Таким чином, в роботі розкрито сутнісне розуміння управління
фінансовою стійкістю суб’єкту господарювання та надано його авторське
уточнення. Відмічена різниця наданого авторського уточнення поняття
«управління фінансовою стійкістю» від існуючих дефініцій, що і розкриває
ступень отриманої наукової новизни.
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РОЛЬ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Ефективне управління процесами формування і трансформування
товарно-матеріальних потоків та потоків послуг вимагають конкретних
механізмів, заснованих на логістичному підході до організації потокових
процесів на довиробничому, внутрішньо- і післявиробничому етапах
переміщення матеріальних і нематеріальних ресурсів.
Основні передумови входження економіки України в сферу логістичного
управління мають свою специфіку, що обумовлена як тимчасово діючими
факторами, пов’язаними з перехідним характером вітчизняної системи
господарювання, так і з більш тривалими та постійно діючими факторами.
Розробка і застосування науково обґрунтованих логістичних стратегій
управління підприємствами на різних його рівнях є ключовими чинниками, що
визначають участь України в інтеграційних процесах і адаптацію підприємств
до умов глобальної економіки [1, с. 42-43].
Логістична стратегія виступає вирішальним чинником вдалого розвитку
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бізнесу й ефективного функціонування господарського суб’єкту. Саме
логістична стратегія, що розробляється на основі місії і корпоративної стратегії,
є ефективним засобом у веденні жорсткої конкурентної боротьби.
На практиці промислових підприємств логістична стратегія часто не
розробляється, оскільки управлінський персонал не чітко розуміє призначення
логістики як інтегрованого інструменту управління, що дозволяє оптимізувати
матеріальні і фінансові ресурси компанії та досягти конкурентної переваги
підприємства. [2, с. 35-36].
Призначення логістичної стратегії полягає у підтримці корпоративної
стратегії. Усі логістичні операції мають бути безпосередньо пов’язані із
стратегічним планом підприємства. Це і є найголовнішою умовою досягнення
максимальних результатів від застосування логістики. Визначаючи стратегію
підприємства часто необхідно передбачити можливість переорієнтації
виробництва з метою максимального завантаження наявних потужностей
стосовно до потреб та вимог ринку.
Вжиття заходів щодо максимального завантаження потужностей
підприємства здійснюються з метою зростання обсягів виробництва,
розширення асортименту продукції, підвищення її конкурентоспроможності,
зменшення умовно-постійних витрат на одиницю продукції. Саме
впровадження логістичного підходу дозволить чітко й оперативно реагувати на
споживчий попит та задовольняти його при мінімальних витратах і запасах.
Враховуючи зміст та призначення логістичної стратегії, основна її мета
полягає у формуванні логістичного потенціалу суб’єкта господарювання як
базису для стабільного й ефективного розвитку його діяльності. Адже
потенціал логістики дозволяє підвищити організаційно-економічну стійкість
підприємства, реалізувати цільові функції господарського суб’єкту в рамках
місії, що є стратегічним фактором в умовах посилення конкуренції [2, с. 15-16].
Таким чином, логістична стратегія створює можливість практичного
впровадження логістичних засад у процесі управління сучасним промисловим
підприємством та його функціонування як логістичної системи. Формування
ефективної логістичної стратегії підприємства має базуватись на певних
загальних засадах, що висувають вимоги до її внутрішньої структури, змісту та
призначення.
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЛОГІСТИКИ
Трансформаційні процеси, що відбуваються в економіці України
характеризуються високим рівнем нестабільності та невизначеності. Такі умови
діяльності підприємств вимагають формування нової концепції управління
господарюючими суб’єктами з урахуванням нових сфер діяльності, якою є
логістична діяльність.
Розглядаючи логістику як функцію підприємства з планування і
контролювання матеріальних і пов’язаних з ними інформаційних потоків не
тільки на підприємстві, а й поза ним, деякі спеціалісти вказують на зв’язок
оперативного аспекту логістики з управлінським. Доречно зазначити, що
тлумачення логістики як форми управління фізичним розподілом продукції
нині має найбільше прихильників серед науковців, хоч і в їхніх тлумаченнях
немає однозначності визначення об’єкта логістичних досліджень. Наприклад,
вітчизняні науковці, такі як, Є. М. Крикавський, М. Ю. Григорак, М. С.
Дороніна, О. М. Тридід, та російські науковці – Б. А. Анікін, Сергеев В. І. і
багато
інших
зарубіжних
фахівців,
серед
яких
J. L.
Heskett,
J. F. Magee, W. C. Copacino, D. B. Rosenfirld розглядають логістику як функцію
управління матеріалопотоками. Деякі дослідники об’єкт логістики поширюють
на управління економічними потоками в процесі фізичного розподілу товарів і
послуг [1].
Тривалий час в практиці вітчизняних підприємств логістику і фінанси
розглядали як окремі системи, зосереджуючи увагу на предметах і об’єктах
досліджень в кожній окремій системі, відповідно формуючи специфічні цілі,
завдання, функції, інструментарій тощо. Практика доводить, що логістика і
фінанси тісно взаємозв’язані між собою елементами управління. Для
підтвердження даного взаємозв’язку розглянемо зміст фінансової діяльності
підприємства.
Фінансова діяльність – це система форм і методів, які використовуються
для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними
поставлених цілей, тобто це практична фінансова робота, що забезпечує
життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів та забезпечення
фінансової стабільності.
Виходячи зі взаємозв’язку логістики та фінансів доцільно акцентувати
увагу на функціональному підході щодо класифікації видів логістичної
діяльності, а саме фінансової логістики.
Отже, фінансова логістика – це оптимізація фінансових потоків всередині
підприємств, які створюють матеріальні блага підприємства, а також
забезпечують його фінансову стабільність.
Узагальнююче вище викладене можна визначити, що результатом
фінансової логістики є:
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1) ефективне управління фінансовими потоками підприємства;
2) забезпечення поточного контролю та аналізу фінансових потоків
діяльності підприємства;
3) визначення оптимального фінансового циклу підприємства;
4) впровадження ефективної системи управління фінансовими потоками
підприємства;
5) можливість прогнозувати фінансову діяльність та передбачити її
результати, будувати модель майбутнього фінансово-логістичного стану
підприємства.
Теоретичне дослідження видів витрат фінансової логістики на
підприємствах свідчить, що вони тісно взаємозв’язані з усіма видами витрат на
підприємстві, проте відсутня загальноприйнята їх змістовність та визначення
частки їх врахування у загальних витратах. Так, якщо розглядати за
економічним змістом логістичні витрати то вони частково збігаються з
витратами на виробництво, транспортування та дистрибуцію. У структурі
логістичних витрат значну частку (майже 60%) займають транспортноскладські витрати, а також витрати на формування й зберігання запасів [1-2].
До витрат фінансової логістики слід віднести наступні, за
функціональними видами логістики:
1) закупівельна: витрати на утримання персоналу відділу закупівлі,
дослідження ринку закупівлі, витрати пов’язанні з оформленням замовлень і
інше;
2) виробнича: витрати пов’язані з плануванням асортименту; витрати на
внутрішнє транспортування матеріального потоку; витрати на технічне
забезпечення якості продукції і інше;
3) дистрибуція: витрати на оплату послуг торгових посередників; витрати
на обробку замовлень споживачів; витрати на дослідження споживчого ринку і
інше;
4) запасів: вартість запасів; збитки від зберігання запасів (псування
продукції, погіршення якості, уцінка, списання, природні збитки, моральне
старіння, крадіжки); ризики, пов’язані з утриманням запасів (втрати, пов’язані з
фізичним і моральним старінням продукції при зберіганні) і інше;
5) складська: орендна плата за складську площу; витрати на охорону
складських приміщень; амортизація складських будівель та устаткування і
інше;
6) транспортна: витрати, пов’язані з підготовкою продукції до
відвантаження (перевірка кількості, якості, упакування); витрати на
завантажно-розвантажувальні роботи; витрати на паливо, мастильні матеріали,
електроенергію з операцій на пересування і інше;
7) інформаційна: витрати на утримання працівників, які здійснюють
управління логістичними процесами; сплата консультаційних послуг сторонніх
організацій з управління логістичною діяльністю і інше.
На думку сучасних авторів витрати на виробництво по підприємству в
цілому групуються за їх економічним змістом. Таке групування об’єднує
витрати незалежно від того, де із якою метою вони сталися. Проте класифікація
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витрат за економічним призначенням не дає можливості обчислювати
собівартість окремих видів продукції та встановлювати обсяг витрат
конкретних підрозділів підприємства. З цією метою застосовують класифікацію
витрат за статтями калькуляції – залежно від їх призначення та місця
виникнення. Ступінь деталізації об’єктів є внутрішньою справою кожного
підприємства.
Для мінімізації логістичних витрат в цілому на підприємстві слід їх
оптимізувати по елементно за видами витрат на основі статей калькуляції.
Відомий спеціаліст в області логістики Сергеєв В. І. [2] констатує, що
структура логістичних витрат в різних галузях промисловості економічно
розвинутих країнах така: найбільшу частку складають витрати на управління
запасами (20 – 40%), транспортні витрати (15 – 35%), витрати на
адміністративно – управлінські функції (9 – 4%).
Витрати на дистрибуцію, що пов’язані з доставкою необхідної продукції
споживачу (витрати на маркетинг; витрати на утримання основних засобів;
витрати на оплату праці водіям та працівникам зайнятих збутом), які складають
приблизно 20% логістичних витрат.
Отже, аналізуючи вище викладене маємо, що фінансова логістика тісно
переплетена з усіма функціональними видами логістики та є їх невід’ємною
складовою.
Таким чином, логістична діяльність з точки зору управління є системою
дій і рішень, пов’язаних з формуванням оптимального співвідношення
матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, які проходять послідовний
ланцюг від зовнішнього джерела до кінцевого споживача готової продукції.
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Дубенська філія ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ
ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Динаміка та особливості соціально-економічних процесів в Україні
потребують підвищення рівня ефективності функціонування суб’єктів
господарської діяльності. Основний капітал, що поряд з іншими видами
економічних ресурсів забезпечує виробничий процес, в ринкових умовах
перетворюється на один з основних визначальних чинників ефективності
господарювання. Від їх правильного формування, величини і раціональної
структури в значній мірі залежать темпи росту виробництва продукції і
національного доходу країни.
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Окремі теоретичні аспекти визначення, формування і використання
основного капіталу окреслені Андерсеном Х., Гропеллі А., Коузом Р.,
Нельсоном Ж.С., Нідлзом Б., Нікбахтом Е., Панченко В., Фуксом А., Хіксом
Дж. та ін. Дослідження переважної більшості вітчизняних авторів стосуються
вивчення процесу формування та ефективності використання основних фондів.
Формування основного капіталу здійснюється за рахунок фінансових
ресурсів, які формуються за рахунок власних, позикових та залучених джерел.
До власних джерел фінансування належать: прибуток, амортизаційні
відрахування, додаткові внески засновників; до залучених: нормальна
заборгованість з заробітної плати, за податками та зборами, виникнення якої
зумовлено розбіжністю у термінах нарахування та виплати зазначених
платежів, цільове фінансування на безповоротній основі, емісія акцій; до
позикових: кошти фінансово-кредитних установ, бюджету (бюджетні кошти
надаються підприємствам лише в тому випадку, коли вони включені до
програми, затвердженої Кабінетом Міністрів України), населення, іноземних
інвесторів [1, с. 68].
При формуванні основного капіталу на етапі створення підприємства
визначається потреба по основних його групах (нематеріальних активах і
основних засобах), яка здатна забезпечити досягнення запланованих обсягів
виробництва, і здійснюється вибір джерел фінансування. На цьому етапі
життєвого циклу кредиторська заборгованість ще не сформована і
підприємство не має у своєму розпорядженні
таких власних джерел
фінансових ресурсів як прибуток і сума накопичених амортизаційних
відрахувань. Таким чином, на даному етапі основним джерелом фінансових
ресурсів, спрямованих на формування основного капіталу підприємства, на
думку деяких авторів, є власні кошти, а саме статутний капітал. Але в сучасних
умовах господарювання для формування основного капіталу підприємств
можуть бути використані фінансові ресурси, створені за рахунок позикових
джерел (банківського кредиту або лізингу). Одержання кредитів
новоствореними підприємствами є ускладненим, оскільки банки не можуть
оцінити реальні масштаби діяльності таких підприємств. Крім цього,
виникають проблеми із заставою – як правило, новостворені підприємства не
мають достатньої кількості власних товарно-матеріальних цінностей. Але, не
зважаючи на це, на нашу думку, на етапі створення підприємства основний
капітал може бути сформований не лише за рахунок власних джерел
фінансових ресурсів (статутного капіталу), а і за рахунок позикових коштів[2,
с.143].
Оскільки формування основного капіталу підприємств повністю за
рахунок позикових фінансових ресурсів зустрічається рідко, тому можна
виділити два варіанти фінансування первісного формування основного капіталу
новостворених підприємств: за рахунок власних джерел фінансових ресурсів; за
рахунок власних і залучених джерел фінансових ресурсів (комбіноване
фінансування). Джерела формування власного капіталу підприємства залежать
від його форми власності. [2, c.146].
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Підприємства створюються з метою отримання прибутку і тому повинні
здійснювати випуск саме тієї продукції, яку вони зможуть реалізувати, а не тієї,
що можуть виготовити. При формуванні та визначенні напрямів оновлення
основного капіталу підприємства донедавна виходили з потреб виробництва,
але розвиток ринкових відносин вимагає зміни такого підходу. За умов
ринкової економіки в своїй діяльності підприємства повинні орієнтуватися
також і на потреби ринку і враховувати їх при формуванні основного капіталу.
Для характеристики управління формуванням основних засобів в
ринкових умовах в економічній літературі вводиться поняття “менеджмент
оновлення основних засобів” [3]. Так як основні засоби є складовою частиною
основного капіталу, то дане поняття може бути застосоване і для
характеристики оновлення основного капіталу (рис.1) [4].
Визначення
виробничої
потреби в
оновленні
капіталу

Оцінка
ефективності
оновлення
основного капіталу
і його економічне
обґрунтування

Вивчення
структур
и і аналіз
фінансов
их
джерел
оновленн

Розробка, оцінка,
альтернативних і
вибір
оптимального
варіанту
оновлення

Рис. 1 Основні етапи менеджменту оновлення капіталу
Під оцінкою альтернативних варіантів в даному випадку розуміється
вибір джерела фінансування (лізинг або кредит). Потреба в оновленні
основного капіталу визначається виходячи з виробничих потреб, а не на основі
запитів ринку. У схемі не передбачено оцінку альтернативних варіантів
оновлення на основі порівняння ефективності впровадження засобів праці
різних моделей і виробників. Також не передбачено вивчення постачальників,
яке складається з дослідження цін, умов поставки, післяпродажного сервісу. Всі
перелічені етапи є складовою частиною маркетингової діяльності, тому
доцільно охарактеризувати процес “маркетингу оновлення основного капіталу”
[5].
На першому етапі під впливом факторів зовнішнього і внутрішнього
середовища визначається потреба в оновленні основного капіталу. Така
необхідність виникає внаслідок того, що наявні засоби праці не в змозі у повній
мірі задовольнити запити споживачів за якісними або кількісними параметрами.
Після прийняття рішення про необхідність придбання нового об’єкту необхідно
визначити, які саме характеристики повинно мати устаткування, щоб у повній
мірі задовольнити потреби споживачів. На другому етапі здійснюється
вивчення постачальників відповідної техніки. Вивчається повнота асортименту,
терміни поставки, умови оплати, технічне обслуговування, наявність та
доступність запасних частин, гарантії, післяпродажний сервіс. На третьому
етапі відбувається оцінка альтернативних варіантів оновлення, розраховується
ефективність впровадження для різних варіантів. На четвертому етапі, на основі
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зібраної інформації та проведених розрахунків, приймається рішення про
закупку, проводяться переговори, оформлюється замовлення, і, якщо
необхідно, вносяться зміни у специфікацію.
Таким чином, маркетинг оновлення можна визначити як діяльність
підприємства спрямовану на визначення варіантів оновлення основного
капіталу з метою найбільш повного задоволення запитів споживачів на основі
вивчення потреб цільового ринку. Це повністю відповідає маркетинговій
філософії і дозволяє підприємствам здійснювати обґрунтований вибір варіантів
формування і оновлення основного капіталу [5].
На сучасному етапі розвитку економіки України основним джерелом
фінансування процесу формування і оновлення капіталу підприємств є власні
джерела фінансування, що пов’язано з ситуацією на ринку позичкового
капіталу (високі процентні ставки за користування кредитами, значний розмір
застави, обмежений обсяг довгострокового кредитування). На сьогоднішній
день в Україні фінансово-кредитні у станови віддають перевагу наданню
короткострокових кредитів. Довгострокові кредити (терміном понад 3 роки)
для формування основного капіталу, майже не видаються. Така ситуація
пов’язана із значним ризиком неповернення вкладених коштів та
невизначеністю перспективної економічної ситуації. Якщо підприємство не
займається випуском продукції за держзамовленнями, то одержати асигнування
з бюджету також не є можливим [6, с. 197].
Підприємствам надано право самостійно обирати методи нарахування
амортизації. Для вирішення цього питання необхідний виважений підхід, що
зумовлено рядом причин: по-перше, методи амортизації основних засобів і
нематеріальних активів є складовою частиною облікової політики
підприємства, якої, згідно з принципом послідовності, воно повинно
дотримуватись з року в рік; по-друге, амортизаційні відрахування є одним з
основних джерел оновлення основного капіталу. Їх сума впливає на розмір
витрат та на розмір прибутку. Самостійне визначення суми амортизації дає
змогу підприємствам вільно маневрувати витратами та коштами на оновлення
устаткування [7].
Підвищення ефективності виробництва в значній мірі залежить від рівня
використання основного капіталу. Основним показником, що дозволяє оцінити
ефективність використання основного капіталу є капіталовіддача, що
характеризує обсяг випуску продукції на одиницю основного капіталу. Таким
чином, на рівень використання основного капіталу значною мірою впливає
обсяг виробництва. Вивчення впливу факторів зовнішнього середовища
дозволила встановити залежність обсягу виготовлення друкованої продукції від
економічної та демографічної ситуації в країні; обсягу випуску продукції;
ситуації на ринку; особливостей законодавства, що регулює діяльність
підприємств; рівня конкуренції в галузі. Також на ефективність використання
основного капіталу впливає стан розвитку техніки і технології, сировинних і
фондоутворюючих галузей, наближеність підприємств до потенційних
замовників та рівень їх розвитку.
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Отже, з розвитком в Україні ринкової економіки, появою підприємств
різних форм власності та інтеграцією держави у світове господарство виникає
необхідність введення в економічну практику поняття “основний капітал”.
Проведені дослідження виявили відсутність в економічній літературі чіткого
понятійного апарату, який стосується основного капіталу. Вивчення даної
категорії дозволило уточнити сутність та визначити склад основного капіталу.
Таким чином, основний капітал – це нефінансові активи підприємства, що
використовуються ним з метою виробництва продукції, надання послуг,
здійснення адміністративних і збутових функцій, термін використання яких
більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік) і
вартість яких поступово переноситься на створений продукт.
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КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
Современное динамическое развитие большинства предприятий создает
реальные предпосылки к поиску новых альтернатив принятия кадровых
решений, которые могли бы оживить внутреннюю инфраструктуру
организаций и оптимизировать их производственные процессы. На сегодня
инновационные кадровые решения, с одной стороны, должны быть достаточно
гибкими, с определенной долей стабильности, сориентированной на учет
интересов и ожидания действующего персонала, а с другой – динамичными, т.е.
должны своевременно корригироваться в соответствии с изменениями тактики
предприятия, внутренними производственными и экономическими аспектами.
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Мера динамичности определяется темпом и частотой изменений и порождает
восприимчивость к переменам.
Как правило, сложность любой грядущей инновации связывается с ее
масштабом, объемом деятельности, необходимым для внедрения, с количеством
людей, которых она затронет, числом бумаг, дополнительного времени и т.д. И
чтобы изменения не были разовыми, а носили системный и регулярный
характер, необходимо выработать свой собственный управленческий подход и
на основе него строить развитие организации. Алгоритм работы в данном
направлении можно свести к следующему:
―
определить уровень изменений (изменение квалификаций
сотрудников, установленных процедур, структуры организации, стратегии
развития, организационной культуры [1]);
―
четко сформулировать для персонала цели и предусматриваемые
результаты развития (видение перспективы);
―
разделить персонал на группы – готовые (положительно
воспринимающие грядущие изменения) и неготовые (порождающие
сопротивление);
―
начинать изменения в группе положительно относящейся к
изменениям путем разработки менеджерами из их числа необходимых систем и
технологий организационного развития. Это хотя и потребует временных
затрат, но позволит предложить такую программу действий, которая учтет
мнения сотрудников, положение организации и возможность своевременной
корректировки представленных технологий по мере необходимости;
―
для второй группы провести диагностирование возможного
адаптационного периода с последующим принятием кадровых решений
(сопоставить и оценить надобность кадровых перестановок в зависимости от
профессиональных компетенций, необходимость сокращение численности
определенного персонала либо набора новых кадров);
―
зафиксировать
программу
действий
путем
создания
соответствующих структур, утверждения новых процедур, соответствующих
инструкций, положений и т.п.
Немаловажным фактором на пути внедрения организационных изменений,
который надо учесть руководству и попытаться «погасить», является снижение
эффективности первого этапа преобразований, когда старые технологии выходят
из употребления, а новые возможно будут применяться персоналом с
ошибками, а иногда (при недостаточном контроле) и игнорироваться. Это
следует учесть уже на этапе разработки программы организационного развития.
Основной механизм внедрения изменений – достижение конкретных соглашений
с менеджерами по их участкам работы с последующим контролем исполнения.
Успешной реализации изменений будет способствовать организационное
представление о необходимости развития персонала и ценности обучения и
саморазвития. Обучаемость стимулирует соответствующее поведение персонала в
условиях нововведений, а значит, способствует снятию барьеров недоверия,
тревоги, страха, неуверенности на пути к реализации преобразований. Для того,
чтобы персонал организации двигался вперед, ему необходимо доказать
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невозможность остаться на месте, и блокировать движение в неверных
направлениях.
Таким образом, организационное развитие, управление талантливыми
профессионалами, разработка процесса обучения кадров и вовлеченность
сотрудников — вот главные аспекты современных инновационных походов к
принятию кадровых решений, которым следует отвести ключевую роль в
стратегиях, позволяющих организациям находить новые направления своего
развития.
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СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
З переходом від індустріального до інформаційного суспільства в
економічній сфері зростає роль і значення кадрового потенціалу, рівня
інтелекту людей, освіти, кваліфікації, здоров’я, культури, підприємливості,
творчих та інших здібностей. За умов побудови соціально-орієнтованої
ринкової інноваційної моделі розвитку економіки України перед вітчизняною
наукою постає питання якнайповнішого пізнання кадрового потенціалу,
особливостей процесу регулювання його трансформації [4].
Кадровому потенціалу підприємства належить провідна роль у
розв’язанні науково-технічних, організаційних та економічних завдань щодо
досягнення запланованих результатів господарювання. Ступінь забезпечення
підприємства робочою силою та раціональне її використання створюють умови
для високої конкурентоздатності та фінансової стабільності.
Сучасна система управління кадрами за умов ринкової економіки
представляє можливості розробки нової, гнучкішої стратегії розвитку
кадрового потенціалу підприємств, що призводить до радикальних змін у
системі управління кадрами.
Невизначеність умов функціонування підприємств, підвищений динамізм
маркетингового середовища, непередбаченість дій конкурентів обумовлює
необхідність використання ситуаційного підходу до стратегічного управління
кадровим потенціалом підприємства.
Ситуаційний підхід передбачає, що будь-яке підприємство – це відкрита
система, тому зміни, які відбуваються у зовнішньому середовищі, ведуть до
відповідних змін всередині системи, тобто всередині системи закладаються
важелі адаптації [9].
Ситуаційний підхід заснований на альтернативності досягнення цілей і
забезпечення максимальної адаптації до умов конкретної ситуації в процесі
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формування потенціалу підприємства. Одним з головних положень у такому
підході стало вміння керівників передбачати хід розвитку економічних та
інших подій і прогнозувати перспективи для розвитку своїх підприємств [8].
Центральним моментом ситуаційного підходу є ситуація, тобто
конкретний набір обставин, які істотним чином впливають на роботу
організації в даний період часу. Через наявність значної кількості факторів як в
межах організації, так і в оточуючому середовищі, не існує єдиного
"найкращого" способу управління кадровим потенціалом підприємства.
Найефективнішим методом в конкретній ситуації є той, який у найбільшій мірі
відповідає даній ситуації. Звідси випливає визначення важливості специфічних
прийомів виділення найбільш значущих чинників, впливаючи на які, можна
ефективно досягати мети.
В основі стратегічного управління кадровим потенціалом мають бути
покладені такі фактори:
– залучення на роботу висококваліфікованих спеціалістів;
– використання персоналу (управління кар’єрою та кадровим резервом);
– удосконалення організації управління.
Пошук та відбір персоналу передбачає визначення вимог до виконавця,
які є обов’язковими для виконання відповідного виду робіт. Вимоги вказують
на те, якими особистісними, діловими та професійними якостями має володіти
кандидат, щоб успішно виконувати свою роботу, на яку він претендує [5]. Але
найголовнішою задачею стратегічного управління кадровим потенціалом стає
закріплення та розвиток персоналу, яка включає раціональний розподіл
посадових обов’язків, професійне та посадове просування працівників з
урахуванням результатів оцінки їхньої діяльності та індивідуальних
особливостей, регулярне підвищення кваліфікації спеціалістів, створення умов,
які б мотивували працівників до більш ефективної праці та планування кар’єри.
Особливий інтерес та певну складність представляє собою мотиваційний
механізм у неординарних ситуаціях, коли спостерігаються значні відхилення в
роботі підприємства. Ці явища мають місце в будь-якій організації, коли
надзвичайні (форс-мажорні) обставини – зовнішні або внутрішні, призводять до
зриву графіків та зобов’язань фірми та змушують керівництво приймати
екстрені рішення. За цих умов необхідним є перехід на ситуаційну схему
управління.
Система стимулів та мотивації має бути достатньо гнучкою та
відповідати цілям, що змінюються. Цього можна досягти за допомогою
трансакційного керівництва, сутність якого полягає у своєчасному укладенні
угод з підлеглими при виникненні різноманітних нестандартних ситуацій, які
не обумовлені контрактами. Досягнення підлеглими поставлених перед ними
задач у таких ситуаціях буде сприяти успішному досягненню трансформованих
кінцевих цілей підприємства [3].
Ситуаційний підхід до управління являє собою процес, який передбачає
наступні кроки [6]:
1. Керівник повинен бути знайомий із засобами професійного управління,
які довели свою ефективність. Це вимагає розуміння процесу управління,
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індивідуальної та групової поведінки, системного аналізу, методів планування
та контролю і кількісних методів прийняття рішень.
2. Кожна з управлінських концепцій і методик має сильні та слабкі
сторони, або порівняльні характеристики у випадку, коли вони застосовуються
до конкретної ситуації. Керівник повинен уміти передбачати ймовірнісні
наслідки, як позитивні, так і негативні, від застосування даної методики чи
концепції.
3. Керівник повинен уміти правильно інтерпретувати ситуацію.
Необхідно правильно визначити, які фактори є найбільш важливими у даній
ситуації та який ймовірний ефект може викликати зміну однієї або декількох
змінних.
4. Керівник повинен уміти пов’язувати конкретні прийоми, які викликали
б найменший негативний ефект і мали б найменше недоліків, з конкретними
ситуаціями, тим самим забезпечувати досягнення цілей організації
найефективнішим чином в існуючих умовах.
Ситуаційний підхід дає можливість виявити основні тенденції, які
визначають динаміку вироблення ситуації прийняття рішення, а також основні
важелі впливу на розвиток ситуації. Застосування цього підходу до
стратегічного управління кадровим потенціалом дозволить керівнику
підлаштовувати кадрову складову організації до конкретних вимог зовнішнього
середовища, проводити зміни і перестановки найбільш раціонально і
безболісно, створювати і розвивати адаптаційний кадровий потенціал, який є
невід’ємною складовою забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Забезпечення рентабельного сільськогосподарського виробництва та
підвищення рівня продовольчої безпеки країни залежать від наявності,
ефективності використання і відтворення ресурсного потенціалу аграрних
формувань. Однією з особливостей функціонування сучасних агроформувань є
кількісна, якісна та структурна недосконалість їх ресурсних потенціалів,
зумовлена великими втратами ресурсів у процесі здійснення аграрної та
земельної реформ і складним фінансовим становищем господарств.
Ефективність використання ресурсного потенціалу залежить від комплексу
взаємопов'язаних чинників, які формують його рівень і структуру, а також
визначають тенденції розвитку.
При оцінці економічної ефективності використання ресурсного
потенціалу сільського господарства необхідно правильно визначити систему
показників, які повинні об'єктивно відображувати її рівень. В умовах ринкових
відносин підвищується роль вартісних показників, які сприяють зміцненню
товарної форми економічних зв'язків [1, c.47]. Становлення та розвиток
сільськогосподарських підприємств різних типів тісно пов’язані з розв’язанням
організаційно-економічних завдань щодо підвищення віддачі з кожної
затраченої одиниці ресурсного потенціалу, його розширеного відтворення,
удосконалення
структури,
покращання
результативності
діяльності
агроформувань [2, с.6].
Ефективне використання ресурсного потенціалу агроформувань є
об’єктивною необхідністю і важливою передумовою розвитку аграрного
сектора економіки. Також, ефективність використання ресурсного потенціалу
підприємницьких формувань залежить від багатьох чинників, та особливо від
рівня їхньої ресурсозабезпеченості. Розвиток сільського господарства на основі
концепції виробничих ресурсів зумовлює збільшення виробництва продукції і
підвищення його ефективності. А при підвищенні ресурсозабезпеченості
сільськогосподарських формувань порівняно високими темпами зростає
виробництво
валової
продукції.
Значною
мірою
ефективність
сільськогосподарського виробництва залежить від структури ресурсного
потенціалу. В господарствах з високим рівнем ефективності виробництва
структура ресурсного потенціалу відзначається порівняно більшою часткою
основних і оборотних виробничих фондів та меншою - земельних ресурсів [2,
с.7]. Реформаційні перетворення в сільському господарстві не дали очікуваної
соціально-економічної віддачі, підприємства знаходяться у важкому становищі,
руйнується ресурсний потенціал галузі. В результаті аграрної реформи на базі
колишніх колективних господарств утворено нові агроформування різних
організаційно-правових форм, серед яких домінують приватні підприємства.
З метою забезпечення результативного процесу формування та
використання ресурсного потенціалу, при його організації необхідно
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враховувати сукупність факторів, що впливають на нього і водночас
визначають його ефективність. Основними такими аспектами є: екологічний,
соціальний, економічний, виробничий та фінансовий, що виступають як
невід’ємні елементи системи підвищення ефективності використання
ресурсного потенціалу. Сучасний розвиток агроформувань, розширення
сільськогосподарського виробництва безумовно залежать від наявності дієвого
механізму формування, використання та відтворення ресурсного потенціалу
господарств [3, с.45].
Важливою передумовою ефективного використання ресурсів підприємств
є їх збалансоване формування. У забезпеченні ефективного використання
ресурсного потенціалу аграрного сектора важливе місце належить вирішенню
комплексу практичних аспектів, пов’язаних з матеріально-технічним
оновленням сільськогосподарського виробництва. З огляду на складне
фінансове становище агроформуванням слід на основі наявних альтернатив
забезпечення технікою (лізинг, кооперування по використанню техніки,
купівля) обрати найбільш прийнятні для кожного. На даний час актуальною є
необхідність поширення досвіду частини господарств щодо кооперування,
тобто обміну технікою чи купівля послуг технічного виконання
сільськогосподарських робіт. В основі такого кооперування лежить два основні
принципи: територіальної близькості та різнорідності техніки.
Досягнення результативного функціонування агроформувань значною
мірою залежить від раціональності формування, відтворення та ефективності
використання ресурсного потенціалу. В основу економічного зростання діючих
агроформувань, повинні бути закладені принципи екологічної безпеки та
соціального розвитку сільських територій. Щоб досягнути прогресивного
розвитку агроформувань, насамперед потрібне здійснення певних
організаційно-економічних трансформацій, зокрема щодо збалансування
ресурсного
потенціалу,
оновлення
технології,
застосування
високопродуктивної худоби та насіння [3, с. 25] Також потрібне здійснення
певних організаційно-економічних змін у діяльності аграрних формувань та
процесах формування і використання ресурсів, які б сприяли забезпеченню
продовольчої безпеки держави, розвитку сільських територій та досягненню
цілей діяльності окремих виробничих структур.
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Ковда Н.І.
старший викладач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу
Національний університет Державної податкової служби України, м. Ірпінь
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Вступ України до ВТО дещо змінив ситуацію на ринку шампанських вин,
що призвело до ускладнення умов функціонування підприємств та змусило
більшість з них до пошуку шляхів підвищення ефективності виробництва, перш
за все, за рахунок внутрішніх джерел [1]. Важливою проблемою для
виробництва шампанських вин є недостатньо розвинута база сировини,
споживання шампанського досі має «сезонний» характер. В цьому контексті,
виробники мусять застосовувати зважену фінансову стратегію щодо залучення
грошових коштів.
Традиційно, за методологією фінансового менеджменту, в управлінні
фінансовими ресурсами використовуються такі інструменти як операційний і
фінансовий важіль, а для прогнозування – частіше всього – матриця фінансової
стратегії, яка дозволяє ідентифікувати фінансово-господарський стан і намітити
шляхи розвитку [2]. Функціонування підприємств у трансформаційних умовах
господарювання має півні особливості застосуванні вказаних методик і
інструментів. Так, аналіз динаміки змін витрат підприємств, які займаються
виготовленням шампанського, свідчить, що постійні витрати можна вважати
лише іноді постійно умовними. Значний приріст постійних витрат не тільки за
підсумками фінансового року, але й за результатами кварталів, в основному
зумовлений зовнішніми чинниками, а саме: економічною політикою, яка
проводитися державою задля підтримки певної економічної і соціальної
стабілізації. Порівняльний аналіз діяльності двох підприємств даної галузі
дозволив отримати наступні результати: існує тенденція до збільшення обсягів
виробництва (як слідство – зростання змінних витрат), зростання постійних
витрат, але фінансовий результат за даними підприємств суттєво різниться.
Зроблені розрахунки результатів господарсько-фінансової діяльності
аналізованих підприємств показали, що у них не вистачає коштів для покриття
оборотних активів при зростання дебіторської заборгованості (у середньому
щорічно) в 1,2 рази та кредиторської заборгованості в 1,7 рази. Підприємства
активно залучать кредитні ресурси, незважаючи на збитки. Разом з тим,
виникає певне протиріччя за результатами попадання у квадрант (за матрицею
фінансової стратегії) та розміром прибутку(збитку), який отримують
підприємства. Враховуючи отримані дані, зроблено висновок, що застосування
інструментів фінансового менеджменту має обмежену дію і потребує
додаткових обчислень, а у більшості підприємств виникає питання ефективного
управління, у тому числі й прогнозування результатів управлінської діяльності,
в умовах динамічно-мінливого середовища. Проведене дослідження показало,
що одним з питань, яке розглядається у системі фінансового менеджменту
підприємства, є питання адекватного застосування методик та інструментів
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прогнозування розвитку підприємства. У більшості досліджуваних нами
підприємств у теперішній час значні кошти зосереджені у дебіторській
заборгованості та запасах сировини. Разом з тим, підприємства, незважаючи на
брак фінансових ресурсів, продовжують застосовувати ті ж самі технології
управління, залучаючи потрібні ресурси як у вигляді кредитів, так й у вигляді
кредиторської заборгованості, що, у кінцевому випадку, зменшує інтенсивність
руху фінансових потоків та призводить до збитковості. Враховуючи отримані
результати застосування низки інструментів фінансового менеджменту
пропонується у якості методу, який доповнює та корегує отримані результати
аналізу, використовувати метод кореляційно-регресійного аналізу.
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
В умовах переходу економіки України до цивілізованих ринкових
відносин суттєво зростає роль об’єктивної оцінки фінансового стану
підприємств, як запоруки їх сталого розвитку. Фінансовий стан відображає
ефективність економічної діяльності суб’єкта господарювання, а його аналіз
дозволяє своєчасно оптимізувати використання фінансових ресурсів
підприємства.
Необхідність оцінки та прогнозування фінансового стану викликана
збитковістю та неплатоспроможністю значної кількості вітчизняних
підприємств, незадовільною структурою їх капіталу. Оцінка фінансового стану
дає змогу об’єктивно визначати пріоритетні напрями розвитку підприємства,
будувати стратегічні плани і контролювати їх виконання.
Теоретичні та практичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства
глибоко досліджені у працях вітчизняних вчених: І.Бланка, Г.Крамаренко,
Л.Лахтіонової, В.Мец, Є.Мниха, О.Павловської, Н.Притуляк, В.Савчука,
О.Терещенка; та зарубіжних фахівців: Е.Альтмана, В.Артеменка, І.Балабанова,
У.Бівера, Є.Бріхгема, В.Ковальова, Е.Нікбахта, Г.Савицької, А.Шеремета та ін.
Проте багато положень праць вказаних дослідників носять суперечливий
та дискусійних характер. Зокрема, дослідження прогнозних оцінок фінансового
стану підприємств України зосереджено лише на прогнозуванні ймовірності
банкрутства та бухгалтерського балансу підприємства. До цього часу не
визначено об’єкт та напрями прогнозування фінансового стану, відсутні
методичні підходи, які визначають послідовність прогнозування.
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Реальне відображення фінансового стану підприємства ускладнюється
недосконалими методичними підходами до його оцінки. Ці проблеми є
актуальними для підприємств України незалежно від їх організаційно-правових
форм та форм власності.
На теперішній час, у вітчизняній практиці значного поширення набули
дві групи методик аналізу фінансового стану, які й репрезентують традиційний
підхід до оцінки ймовірності загрози фінансової кризи підприємства. Перша
група ґрунтується на однофакторному аналізі показників фінансової звітності;
друга - заснована на бальній системі оцінювання з визначенням індексу (класу)
ризиковості фінансового стану підприємства. Спільним для методик обох груп
є те, що вони передбачають вивчення простих математичних зв’язків між
окремими позиціями фінансової звітності на основі обчислення певної вибірки
показників (коефіцієнтів) та порівняння їх значень з нормативними та в
динаміці.
Згідно з традиційними постулатами оцінки фінансового стану та
діагностики банкрутства, які відстоюються переважною більшістю вітчизняних
та російський фахівців, аналіз ґрунтується на розрахунку чотирьох, п’яти,
шести груп фінансових показників [1, c. 27-28]. Висновки щодо якості
фінансового стану робляться на підставі простого зіставлення фактичних
показників оцінки ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості,
стабільності з їх нормативними значеннями [1, c. 28]. Основні наукові дискусії
точаться навколо того, скільки груп показників слід виокремлювати, які
класифікаційні ознаки відповідних груп, яким має бути перелік фінансових
показників окремих груп тощо. Так, проф. Лігоненко виокремлює чотири групи
показників-індикаторів кризового стану підприємства: платоспроможності,
стану та структури капіталу, оборотності, прибутковості [2, c. 198].
На думку Тарасенко Н.В., найбільш поширеними є такі п’ять груп
аналітичних фінансових коефіцієнтів, які характеризують зміни: структури
капіталу та його розміщення та джерелами утворення; ефективності
використання капіталу; платоспроможності та кредитоспроможності
підприємства; фінансової стійкості, рівня прибутковості (рентабельності)
підприємства [4, c. 284].
Комплекс оціночних показників, пропонований Павловською О.В.
включає сім груп показників: майнового стану, прибутковості підприємства,
ліквідності, платоспроможності та кредитоспроможності, фінансової стійкості
та стабільності, рентабельності, ділової активності, оцінки акціонерного
капіталу [3, c. 55].
Суттєвим недоліком традиційних вітчизняних методик є те, що ними не
передбачено використання в аналітичних цілях показників, які характеризують
фінансову потужність підприємства.
Мова йде про індикатори, що розраховуються з використанням
інформації, яка міститься в Звіті про рух грошових коштів, зокрема, показники
чистого грошового потоку (Cash-flow).
Між тим, світова практика фінансового аналізу свідчить, що чистий
грошовий потік досить часто використовується як база для розрахунку цілого
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ряду показників, у тому числі, показників рентабельності (по Cash-flow),
наприклад, рентабельність власного капіталу по Cash-flow - характеризує
величину чистого грошового потоку на одиницю власного капіталу. Більшість
же вітчизняних методик передбачають розрахунок двох і більше показників, які
фактично характеризують один параметр фінансового стану, до того ж
відповідні показники досить тісно корелюють між собою.
Таким чином, серед найбільш суттєвих недоліків традиційного аналізу,
який домінує сьогодні у вітчизняній практиці можна виділити такі:
неврахування галузевих особливостей об’єкту аналізу; недостатнє теоретичне
та емпіричне обґрунтування критичних точок (чи інтервалів) для окремих
фінансових індикаторів, як наслідок, довільність фіксування нормативних
значень фінансових показників; суб’єктивність формування вибірки показників,
які підлягають аналізу та не врахування критерію мультиколінеарності;
неврахування (або суб’єктивність врахування) факту різної вагомості впливу
окремих показників на загальні результати аналізу; ігнорування показників, які
розраховуються на базі чистого грошового потоку.
Отже, при здійсненні комплексної оцінки фінансового стану та у
формуванні загальних висновків про фінансовий стан підприємства у
вітчизняних та закордонних наукових джерелах, а також в різноманітних
методичних рекомендаціях можна виділити три основні підходи:
визначення
рівня
забезпеченості
товарно-матеріальних
запасів
підприємства джерелами їх формування: в залежності від того, які саме
джерела коштів використовуються для формування запасів, робиться висновок
про рівень платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;
обчислення комплексу коефіцієнтів, і на основі дослідження їх в динаміці
та у порівнянні з нормативними значеннями розробка висновків про
фінансовий стан підприємства;
застосування інтегрованого показника, який складається з декількох
найбільш вагомих коефіцієнтів, визначення певних меж його значення для
ідентифікації фінансового стану підприємства (найчастіше застосовується при
оцінці ймовірності банкрутства фірми)
Узагальнюючи вищесказане, можна зробити наступний висновок, що
сьогодні основними шляхами вдосконалення методики оцінки фінансового
стану вітчизняних підприємств можна назвати наступні: покращення
інформаційного та методичного забезпечення процесу оцінки та прогнозування
фінансового стану підприємства; удосконалення форм фінансової звітності, що
дозволить підвищити її аналітичні можливості та реальність оцінки майна;
розробка методики комплексної бальної оцінки фінансового стану
підприємства, яка б дозволила проаналізувати стан підприємства за
оптимальною
сукупністю
фінансових
показників
та
коефіцієнтів;
доопрацювання нормативних актів, які розкривають методики аналізу
фінансового стану підприємства.
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УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЙОГО ПЕРСОНАЛОМ
Управління в широкому розумінні — це діяльність, спрямована на
координацію роботи інших людей (трудових колективів), яка є складною
системою. Загальні принципи управління підприємством, що закріплені в
Господарському кодексі. Крім внутрішніх органів управління підприємствами
та організаціями, існують вищі органи загальнодержавного управління всіма
суб'єктами господарювання. Формування і функціонування таких органів
управління є об'єктивно необхідним й доцільним, оскільки зумовлюються
наявністю широкого кола управлінських рішень, прийняття та практична
реалізація яких перебувають поза можливостями та компетенцією самих
підприємств і організацій.
Результативність господарювання на підприємстві великою мірою
залежать від якості чинної системи управління персоналом. Під системою
управління розуміють багатовекторну діяльність відповідних відділів
підприємства, галузевих органів та органів центральної виконавчої влади, вона
охоплює низку функціональних підсистем. Відділ управління персоналом є
функціональним – його працівники прямо не беруть участі в основній
діяльності організації, Він створює загальні умови, що сприяють реалізації
потенціалу кожного працівника і здійснює контроль за їх використанням.
Кількість працівників управління персоналом залежать від цілого ряду
факторів. Важливим чинником управлінської культури є стиль управління, від
якого залежить робоча атмосфера. Розглядаючи стиль управління треба
врахувати два аспекти: керівник може приймати рішення на користь того чи
іншого стилю і тим самим визначати спосіб регулювання своїх відносин з
підлеглими; індивідуальний аспект - стиль його проявляється в конкретних
ситуаціях, які виникають між керівником та його підлеглими
Гнучке управління персоналом допускає не тільки формальну організацію
роботи з персоналом, але і сукупність факторів соціально-психологічного,
морального характеру – демократичний стиль управління, турботливе
відношення до потреб людини, облік її індивідуальних особливостей.
Важливим стратегічним напрямком системи гнучкого управління персоналом є
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ефективне застосування кадрового маркетингу, що забезпечується рядом
способів. Іншим стратегічним напрямком гнучкого управління персоналом є
розробка і удосконалення професіограм, тобто визначення комплексу якостей,
якими повинен володіти співробітник, що претендує на дану посаду.
Стратегічним завданням гнучкого управління персоналом є психологічна та
антистресова підготовка персоналу, його комунікабельність і готовність
працювати спільно в неординарних, критичних умовах, пов’язаних з
підвищеними нервовими і фізичними навантаженнями, коли авторитет, сила,
гроші і закон можуть втратити те значення, яке вони мали в звичайних умовах.
Ефективність методів управління та якість реалізації функцій менеджменту,
особливо мотиваційної, що служить базою та механізмом для управління
персоналом, повинна бути визначена рядом дій.
Отже, такі підходи повинні пристосовуватися до тих умов, що
створюються факторами зовнішнього середовища, а внутрішні фактори повинні
визначати можливість адаптації фірми і системи управління та ефективність
процесу цього пристосування. Система стимулів і мотивація повинна бути дуже
гнучкою і відповідати цілям, які змінюються. Цього можна досягти за
допомогою ефективного управління.
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
В період трансформації економіки все більшої актуальності набуває
впровадження новітніх технологій у виробничі процеси. Ефективне управління
діяльність стає основною причиною виживання підприємства в конкурентній
боротьбі, а впровадження ноу-хау та випуск інноваційної продукції
допомагають вийти на новий щабель в розвитку та на конкурентному ринку.
Досягнення високих результатів діяльності підприємства неможливо без
ефективного управління витратами на підприємстві. Витрати на інноваційну
діяльність являються одним із показників ефективного функціонування
інноваційно-активного підприємства, так як займають питому вагу у складі
витрат, а отже і у ціні.
Основною метою управління витратами на інноваційну діяльність є
забезпечення успіху в перспективі, завоювання нового сегменту ринку,
отриманні максимального прибутку на підприємстві.
Управління витратами на інноваційну діяльність, як і на будь-який інший
об’єкт виробництва, включає виконання таких функцій: прогнозування,
планування, організація та контроль.
94

Управління витратами на інноваційну діяльність промислових
підприємств включає в себе декілька етапів для оптимального співвідношення
витрат та прибутку від інноваційної діяльності:
1. Необхідно виділити основні види діяльності промислового
підприємства, пов’язані з інноваційною діяльність та визначити витрати для
кожного виду діяльності. На даному етапі визначається скільки витрачається на
кожному з етапів інноваційної діяльності, відбувається розподіл витрат за
центрами відповідальності.
2. Визначення факторів впливу на інноваційну діяльність. Всі фактори
впливу можна класифікувати на економічні, організаційні, законодавчі та
соціальні фактори. Згідно проведеного автором опитування найбільш
важливими економічними факторами впливу на інноваційну діяльність є
недостатність власних грошових засобів та фінансової підтримки з боку
держави, а також висока вартість нововведень та ризикованість. Серед
організаційних факторів впливу більшість респондентів виділили низький
інноваційний потенціал підприємства та недостатність інформації про ринку
збуту продукції. Основним законодавчим фактором впливу на інноваційну
діяльність є нестабільність законодавчої бази в Україні, а соціальними –
психологічне несприйняття інновацій працівниками та недостатність
висококваліфікованих працівників на промисловому підприємстві.
3. Розробити методику оптимізації інноваційних проектів, збільшення
ефективності інноваційної діяльності, яка здійснюється з метою зменшення
витрат. Здійснюється оцінка інноваційного проекту із врахуванням факторів
впливу на обсяг витрат. З цією метою пропонується провести аналіз реальних
та планових витрат на інноваційну діяльність.
4. Здійснення контролю за рівнем витрат підприємства. Контроль витрат
проводиться як по окремих проектах, так і в цілому по інноваційно-активному
підприємстві.
Таким чином, ефективне управління витратами на інноваційну діяльність
дозволяє збільшити рентабельність промислового підприємства. Ефект
управління інноваційними витратами найбільш високий у сфері використання
технічних та організаційних рішень. Підприємства, які здійснюють ефективне
управління витратами спроможне досягнути найкращих результатів діяльності
й досягнути найкращого розвитку в своїй діяльності.
Мурашко І.С.
викладач кафедри економіки, бухгалтерського обліку та аудиту
Придунайська філія МАУП, м. Ізмаїл
ПРОБЛЕМИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЦЕЛЮЛОЗНОПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Стійкий розвиток окремих підприємств є елементом економічної системи
країни в цілому та сприяє стійкому розвитку всієї країни. Перехід до стійкого
розвитку передбачає вирішення широкого спектру проблем, зокрема
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ефективного функціонування виробничих підприємств у промисловості
України. Особливо актуальною на сьогоднішній день є питання розвитку
целюлозно-паперової промисловості.
Питанню розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості
присвячені праці таких вчених, як Б.І. Колісник, В.М. Максимів, Ю.С.
Медведєв, В.І. Ткачик, С.М. Шкарлет, Г.М. Швороб та ін. Проте наявність
широкого кола проблем зумовлює необхідність подальшого вивчення питання
їх розвитку.
Метою дослідження є окреслення ключових проблем целюлознокартонної галузі та напрямків подальшого дослідження питань стійкого
розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості.
Важливим питанням для підприємств целюлозно-промислової галузі є
застарілість основних фондів, робочий стан яких у більшості випадків
підтримується за рахунок модернізації та відновлюючого ремонту [1, c. 279].
Вирішенню цього питання сприятиме залучення інвестицій. Але, відсутність
політичної та економічної стабільності, часта зміна законодавства створює
непривабливий інвестиційний клімат.
Одним з найважливіших аспектів стійкого розвитку підприємства є
екологічна стійкість. Підприємства целюлозно-паперової промисловості є
найбільшими з усього лісопромислового комплексу споживачами природних
ресурсів (деревини, води та ін.). Крім того, вони є найбільшими
забруднювачами навколишнього середовища. [2, c. 190]. Отже, для підприємств
целюлозно-паперової промисловості питання екологічної стійкості постає
особливо гостро. Необхідним є переорієнтування розвитку виробництва на
екологічну спрямованість. Одним з шляхів екологізації є широке застосування
вторинної сировини.
Проте в Україні спостерігається значний дефіцит макулатури, який
покривається за рахунок імпорту. Це пов`язано з недостатністю та
недосконалістю законодавства та нормативно-правової бази у сфері
використання відходів як вторинної сировини, відсутність економічних
стимулів для їх збирання, недосконалість інструментів регулювання у цій
області, відсутність практики селективного збору.
Таким чином, для досягнення стійкого розвитку підприємства целюлознопаперової промисловості повинні вирішити широке коло питань. По-перше,
оновлення основних фондів, для покращення ситуації у технологічній
підсистемі підприємства важливим є залучання інвестицій. Але, в Україні
склався непривабливий інвестиційний клімат, а тому, другою проблемою є саме
залучення інвестицій. Особливої актуальності та важливості набуває для
підприємств целюлозно-паперової промисловості питання екологізації
виробництва. Зокрема, для скорочення споживання природних ресурсів
необхідно широке застосування вторинної сировини, що потребує формування
ринку вторинних ресурсів в Україні.
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ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Як вид економічної діяльності туризм має власну специфіку, головна
особливість якої полягає у тому, що результатом господарського процесу
туристичного підприємства є туристичний продукт, який істотно відрізняється
від інших видів товару. Насамперед, туристичний продукт складається із
комплексу нематеріальних послуг, його не можна складувати й одержати у
власність; він відрізняється відсутністю можливості створювати запаси,
оскільки виробляється одночасно з передачею права на одержання туристичних
послуг покупцеві, вимагаючи просторово-тимчасової єдності покупця і
продавця. Нарешті, туристичні підприємства функціонують в умовах активного
контакту з іншими агентами ринку, наприклад, з компаніями-постачальниками
туристичних послуг, партнерами (рекламними агентствами, юридичними
консультаціями). Усі ці особливості визначають специфіку праці у туристичній
галузі, до якої можна віднести:
- порівняно велику питому вагу живої праці, яка вимагає
безпосереднього контакту працівників і споживачів, що значно ускладнює як
контроль, так і нормування трудової діяльності;
- високий ступінь впливу на процес туристичного виробництва
суб’єктивних чинників, наприклад, особистісних характеристик працівників,
загальної атмосфери у колективі, рівня мотивації персоналу;
- комплексність виробництва туристичного продукту, що є результатом
злагодженої роботи самостійних колективів, праця яких спрямована на
досягнення однієї мети – задоволення потреб клієнта [1].
Специфіка праці у туризмі визначає підходи до формування кадрової
політики, організації набору, підбора, адаптації, професійної орієнтації,
управління діловою кар’єрою тощо.
У кадровій політиці туристичного підприємства можна виділити низку
етапів, реалізація яких дозволить не тільки сформувати професійну команду
працівників, але й істотно підвищить ефективність виконання таких функцій,
як: туристичне виробництво, сервісне обслуговування, особисті продажі
туристичного продукту, маркетинг і просування турів на ринку, створення
високого мотиваційного фону в колективі.
Серед етапів кадрової політики туристичного підприємства можна
виділити: формування організаційної структури; визначення потреби у кадрах
підприємства; організація набору персоналу; організація корпоративної
системи адаптації персоналу, його розвитку й забезпечення.
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З метою пошуку співробітників, що відповідають вимогам до кваліфікації
й майбутньої роботи, підприємством можуть бути використані різні методи:
особисті контакти керівника й інших співробітників; розміщення оголошень у
засобах масової інформації; допомога агентств, що займаються підбором
кадрів; підготовка власних кадрів; залучення випускників вищих і середніх
навчальних закладів тощо [2].
На практиці найбільш часто використовується прийом на роботу
співробітників за особистими контактами керівників і фахівців туристичного
підприємства. У цьому випадку пошук кандидатів відбувається без залучення
третіх осіб. Популярність даного методу пояснюється тим, що при цьому не
потрібно додаткових фінансових витрат. Однак цей метод підходить лише для
поточного набору персоналу, а у випадках, коли нового кваліфікованого
співробітника необхідно знайти швидко, цей спосіб може не дати необхідних
результатів.
Ефективним методом для оперативного підбору співробітників є
використання засобів масової інформації. Оголошення варто розміщувати у тих
виданнях, які читає більшість претендентів на заняття вакантної посади.
Другою можливістю є публікація рекламної об’яви у виданнях, які читають
фахівці, пошуком яких у даний момент зайняте туристичне підприємство. При
цьому газета або журнал не повинні належати до рекламних або орієнтованих
на послуги з підбора кадрів видань, а мати певну професійну спрямованість.
Для підбора одного, але висококваліфікованого співробітника,
туристичне підприємство може звернутися в агентство з працевлаштування.
Перевагами цього каналу є швидкість пошуку (агентства мають готові бази
даних по претендентах на різні посади) і професіоналізм підбора співробітника
з погляду його кваліфікованості й особистісних якостей. Основний недолік
даного каналу – значні фінансові витрати підприємства. Важливу роль має
професіоналізм агентства: при його низькому рівні туристичне підприємство
ризикує прийняти на роботу некваліфікованого співробітника.
Істотним каналом пошуку співробітників є підготовка власних кадрів.
Основним недоліком цього методу є необхідність організації навчання, значний
обсяг фінансових коштів для залучення викладачів.
Перспективним напрямом підготовки власних кадрів є навчання вже
працюючих співробітників з метою підвищення їхнього професійного рівня. За
рахунок коштів підприємства запрошуються досвідчені викладачі з маркетингу,
управління персоналом, психології, які читають курс для співробітників і
проводять практичні заняття.
Як правило, підбор співробітників для роботи здійснюється шляхом
їхнього відбору з певного числа претендентів. Основними методами, які
можуть використовувати керівники для відбору кандидатів, є: співбесіда,
тестування, проведення ділових ігор, випробувальний термін або звернення до
центрів оцінки персоналу.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Важливу роль в управлінні персоналом займає оцінка його роботи, що
полягає у цілеспрямованому процесі визначення відповідності якісних
характеристик персоналу (здібностей, умінь, мотивів) вимогам посади або
робочого місця.
Якісні методи оцінки – методи описового характеру, що визначають якості
працівників без їх кількісного вираження. До них відносяться: матричний,
еталонний, система довільних характеристик, оцінка виконання та метод
групової дискусії [1, с. 162-184].
Кількісні методи оцінки використовуються для визначення рівня ділових
якостей працівників з достатнім ступенем об’єктивності. До них відносяться:
ранговий порядок, бальна оцінка, система графічного профілю. До кількісних
методів оцінки персоналу нещодавно було включено новий комплексний метод
оцінки особистості працівника – оціночний центр [2, с. 139], що синтезував у
собі окремі елементи перерахованих методів і напрямків.
Комбіновані методи оцінки персоналу містять як описові принципи, так і
кількісні характеристики. До них відносяться: тестування, оцінка
інтелектуальності та метод суми оцінок.
Для оцінки ефективності роботи персоналу окрім методів оцінки
персоналу використовують методи оцінки якості [3, с. 99] та результатів праці.
Оцінка якості праці отримала свій початок на підприємствах США. У
нашій країні також накопичений певний досвід її застосування, спочатку в
промисловості (починаючи з 60-х років), а потім і в невиробничій сфері, в тому
числі в торгівлі під назвою система бездефектного праці або система
управління якістю праці. Для її вимірювання були розроблені відповідні
коефіцієнти трудової участі (КТУ) та трудової ефективності (КТЕ).
У закордонній практиці оцінка якості праці застосовується з метою
фіксації і розвитку особистісних якостей працівника. Такий підхід пояснюється
тією обставиною, що за організацію праці і виконувані працівником функції
несе відповідальність менеджер, а не сам працівник. А для працівника
важливим стає розвиток необхідних йому для трудової діяльності особистісних
якостей. Отже, оцінка по заслугах застосовується з метою вивчення
особистісних якостей працівника, поліпшення його професійних якостей,
просування по службі та переміщення на іншу роботу; встановлення доплат і
премій, виявлення працівників, які не відповідають вимогам фірми.
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Виходячи з проведеного аналізу, було порівняно різні методи оцінки
персоналу. Найпростішим у реалізації є матричний метод, який не потребує
жодних матеріальних затрат, окрім робочого часу керівника підрозділу, що
оцінюється. Найкращим та найдосконалішим було визначено метод оціночного
центру, що дає комплексну оцінку співробітника, але складний і тривалий у
реалізації.
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ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ
На сьогоднішній день все більше уваги приділяється економіки,
заснованої на знаннях, як основи сучасного економічного розвитку суспільства,
ринкових відносин та розвитку якості життя. Знання, як складова частина
людського капіталу, розглядаються в сучасній економічній науці у рамках
такого напрямку досліджень як теорія людського капіталу [1-5]. При цьому
проблеми економіки знань на мікрорівні і досі залишаються вивченими в
значно меншому обсязі. Саме тому, в сучасних умовах господарювання
актуальною є проблема управління знаннями, зокрема формування системи
управління знаннями на підприємствах. При розробці якої значну увагу треба
приділити дослідженню підходів щодо управління знаннями.
Досліджуючи знання, перш за все, необхідно дати визначення терміну
«знання». У найбільш широкому розумінні знання можна визначити як
проблемно-орієнтованану, індивідуально сформовану в свідомості суб'єкта, а
також на різних матеріальних носіях систему зредукованої інформації, здатну
максимально об’єктивно оцінювати складні процеси, явища і результати,
забезпечуючи даному суб'єктові оптимальну безпеку і душевний комфорт в
даних соціально-економічних умовах [3].
Аналіз досліджень, присвячених проблемі управління знаннями та
інтелектуальним капіталом, дозволив виділити основні методологічні підходи
щодо управління знаннями. До таких методичних підходів належать [2]:
 системний підхід;
 когнітивний або пізнавальний підхід;
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 поведінковий підхід;
 логістичний підхід.
Системний підхід до знання як до об'єкту управління передбачає
сприйняття знання як цілісної системи, що утворюється єдністю різних
елементів. Системний підхід допомагає розглядати знання як комплекс
взаємозв'язаних підсистем, об'єднаних спільною метою. На основі системного
підходу розробляється система управління знаннями.
Когнітивний підхід аналізує процеси виробництва та засвоєння знань в
основному на індивідуальному рівні такому як інтелектуальну діяльність, що
має як соціальний зміст, так і психофізіологічний. Робота людського інтелекту
відбувається на трьох рівнях таких як:
 підсвідомість;
 звичайна свідомість (сприйняття, початкова думка, уявлення, поняття,
позиція, концепція, теорія, учення, тощо);
 надсвідомість (наявність унікальних здібностей).
Матеріальна основа інтелекту на рівнях підсвідомості і надсвідомості ще
не пізнана. Таким чином, велика частка розумової роботи індивідуума
доводиться на стадію звичайної свідомості, яка направляє діяльність розуму на
вирішення поставлених завдань.
Поведінковий підхід сприяє наданню допомоги робітникові підприємства
в усвідомленні своїх власних можливостей і здібностей за рахунок підвищення
ефективності усіх людських ресурсів, що використовуються на підприємстві.
Логістичний підхід в управлінні знаннями виявляється в організації
процесів передачі і засвоєння (інтеграції) знань у формі їх потоків. Рух потоку
означає переміщення явних і неявних знань між учасниками процесу
управління знаннями.
При формуванні системи управління знаннями на підприємстві треба
враховувати, що знання можуть негативно впливати на розвиток особистості.
Тобто, знання можуть блокувати розвиток або навіть руйнувати людський
капітал. Наприклад, якщо людина не має відповідного фізичного та психічного
здоров'я, то надто велика кількість розумової роботи, щодо отримання знань,
може привести к тяжким захворюванням. Людина повинна завжди враховувати
свої здібності, фізичні та психічні можливості при прагненні отримати знання.
Здатність людини відтворювати та оновлювати знання є запорукою розвитку
людського капіталу, який у свою чергу є невід’ємною частиною розвитку
суспільства в цілому.
Таким чином, можна зробити висновок, що управління знаннями в
сучасних умовах господарювання слід здійснювати на основі системного,
когнітивного (пізнавальнового), поведінкового та логістичного підходів. При
формуванні системи управління знаннями на підприємстві необхідно значну
увагу приділити дослідженню принципів управління знаннями, а також
факторів, що впливають на ефективність функціонування системи управління
знаннями, а також взаємозв’язкам між елементами цієї системи.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В
ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ УКРАИНЫ
Франчайзинг - система продвижения на рынке товаров и/или услуг, а
также технологий, которая основана на тесном и продолжительном
сотрудничестве между юридически и финансово независимыми сторонами франчайзером и франчайзи. При этом франчайзер передает франчайзи право и
налагает обязательства вести бизнес в соответствии с концепцией франчайзера
[1].
В мире франчайзинг чаще всего представлен в сфере услуг:
рестораны, франчайзинговые суши бары, гостиницы, магазины, туристические
бюро, сервисные центры, автозаправки, рекламные агентства. Успех
франчайзинга начался в 70-х годах ХХ века и уверенно растет; сегодня в США
франчайзинговые предприятия составляют более 3% всей экономики, а в сфере
услуг "контролируют" 35% рынка [2].
На данном этапе развития украинской экономики распространение
франчайзинговых сетей в таком сегменте как «услуги потребителям»
возрастает. Так, например, в 2009 году количество франчайзеров составляло 50,
в 2010 – 74 и в 2012 – 97 компаний [3]. Одним из молодых и перспективных
направлений этого сегмента является туристическая сфера.
Существует несколько основных причин, в связи с которыми
франчайзинг в туристической сфере получил распространение. Рассмотрим две
основные со стороны покупателя и продавца франшизы:
– франчайзи покупает не только бизнес, но и поддержку со стороны
франчайзера – наработанные технологии, рекламу, бренд и целый ряд других
услуг, которые могут предоставляться, либо не предоставляться в зависимости
от условий конкретной франшизы. Франчайзинговая система дает
информацию, которая помогает франчайзи найти подходящее местоположение
для предприятия, сформировать его фирменный стиль и убедится в том, что
бизнес правильно функционирует. Франчайзи не нужно беспокоиться о
проблемах, возникающих на начальной стадии, потому что он использует
наработки своего франчайзера. В любом случае, приобретая туристическую
франшизу, предприниматель гарантированно получит опыт в туристическом
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бизнесе и со временем сможет приобретать туры не только у своего
франчайзера, но и у других туроператоров, а возможно и открыть новую –
собственную турфирму, специализирующуюся на более престижном,
индивидуальном туризме.
– для франчайзера это соглашение позволяет привлекать необходимые
для развития инвестиции, параллельно занимать через своих контрагентов,
регионы, заодно выводя из игры мелких конкурентов [4]. К тому же, само
наличие сетевых турагентств повышает «класс» принимающего туристического
рынка, но, если этот рынок не привлекателен как цель путешествия или
делового визита, франчайзинг ничего не дает. Однако большинство
транснациональных корпораций имеют договоры на обслуживание своих
деловых поездок с международными туроператорами, которые в свою очередь
имеют разветвленную сеть партнерских или франчайзинговых офисов во всем
мире. Поэтому членство в солидном международном туристическом
франчайзинге - это долгосрочный актив, который рано или поздно «сработает»
[2].
Не лишним будет отметить, что для Украины характерно приобретение
франшиз зарубежных компаний. «Покупая франшизу известной западной
корпорации, отечественный бизнесмен получает сразу несколько преимуществ:
проверенную временем модель ведения бизнеса, право использовать известную
в мире торговую марку, доступ к качественной продукции по умеренным
ценам», - утверждает Сергей Гировец, менеджер проектов Ассоциации
франчайзинга Украины [5]. По мнению экспертов, основными факторами,
определяющих перспективность рынка франчайзинга в Украине, являются:
нестабильный рост до 15-25%; выборы и возврат долгов; открытие торговоразвлекательных центров в городах-миллионниках; условия кредитования;
минимальный порог входа [6].
В заключение следует отметить, что растущий рынок будет укрупняться,
продолжатся слияния и поглощения – дружественные и недружественные.
Будущее за сетевыми компаниями, а у небольших фирм останутся лишь
специфические и не слишком объемные ниши, в виде, например, обучения за
границей или паломнических туров. Операторы будут стремиться увеличить
рыночную долю своего бренда за счет своего франчайзинга.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАШИНОСТРОЕНИЯ В УКРАИНЕ
В Украине к отрасли машиностроения принадлежит 365 промышленных
предприятий и 57 научно-исследовательских организаций [2]. На сегодняшний
день многоотраслевой машиностроительный комплекс в украинской
промышленности снизился на 15%, что свидетельствует о не значительном
развитие отрасли для страны, считающей себя индустриально развитой.
Осуществив анализ современного состояния машиностроения в Украине за
2001-2011гг., можно сказать, что в период с 2004 по 2006 год происходит
уменьшение удельного веса машиностроения в промышленности Украины.
Повышение данного показателя в 2007 году оказалось краткосрочной
тенденцией, так как в 2008, 2009 годах удельный вес продукции
машиностроения в общем объеме промышленной продукции вновь
уменьшается. Из рис. 1 видно, что удельный вес продукции машиностроения в
2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом на 1,1%.

Рис. 1. Удельный вес продукции машиностроения [1]
Если в 90-х годах доля машиностроения в промышленности составляла
более 30% [3], то в 2011г. она составляла лишь 12,0%, тогда роте как в
экономически развитых странах она колеблется от 30% до 50% в общем объеме
промышленности. Анализ развития машиностроения в мире показывает, что
лидерами в мировом машиностроительном производстве являются следующие
страны: США, Германия и Япония. В группу лидеров приближаются бывшие
аграрные страны: Испания, Греция, Бразилия, Аргентина. Все большее
значение в мировом машиностроении сегодня приобретают страны ЮгоВосточной Азии. Основными факторами перемещения области в этот регион
является наличие дешевого труда, значительного научно-технического
потенциала, а также правильная ориентация в тенденциях и направлениях
развития мирового машиностроения.
Особенностью машиностроения развитых стран по сравнению с
развивающимися является более полная структура машиностроительного
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производства, высокое качество и конкурентоспособность определяет высокую
экспортную
ориентированность
и
большой
удельный
вес
в
машиностроительной продукции в общей стоимости экспорта (Япония - 64%,
США и Германия - 48 %, Канада - 42%, Швеция - 44%). Доля развитых стран в
машиностроении мира составляет около 90%. На страны Северной Америки
приходится более 30% мирового машиностроительного производства, на
страны Западной Европы - 25-30%, на страны Восточной и Юго-Восточной
Азии - 20%. Оценка деятельности машиностроительной отрасли по данным
Госкомстата Украины характеризуется длительной положительной динамикой,
прослеживается общая тенденция увеличения объемов производства продукции
предприятий машиностроения.
Индекс производства машиностроительных предприятий за 2008-2009
годы значительно снизился. Так в 2009г. объем производства предприятий
машиностроения составил 55,1%, что на 45,2% меньше, чем за 2008г. Данная
ситуация объясняется возникновением мирового экономического кризиса.
Последствия этого кризиса проявлялись в спаде объемов продаж, росте долгов,
увеличением кредиторской задолженности [1]. Кризис привел к увеличению
количества финансово несостоятельных предприятий в этой области. Однако
уже в 2010 году машиностроительная отрасль продемонстрировала
существенный рост производства в 136,1%, что на 81% больше чем в 2009 году.
В 2011 году рост производства продукции предприятий машиностроения в
Украине составил 117,2%.
С целью повышения эффективности деятельности предприятий
машиностроения необходимо определить основные направления развития
машиностроения: повысить инновационную активность в области
машиностроения, расширение внутреннего рынка данного вида продукции,
стимулирование экспорта, способствовать освоению новых видов сложной,
конкурентоспособной и наукоемкой техники для переоснащения отраслей;
широкое внедрение высоких ресурсосберегающих технологий , использование
универсального технологического оснащения; регулирования рынка труда;
переоснащение и обновление основных фондов предприятия, привлечение в
отрасль квалифицированных специалистов[4].
Исходя из приведенных данных можно сделать вывод, что состояние
машиностроительного комплекса не отвечает современным требованиям как
отечественной, так и мировой экономики.
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МЕТОДИ ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
Однією із основних проблем в управлінні закупівлі ресурсів є вибір
постачальника. Важливість її пояснюється не тільки тим, що на сучасному
ринку функціонує велика кількість постачальників, але тим, що постачальник
повинен бути надійним партнером. Адже від вибору постачальника залежить
якість виробленої продукції та успіх підприємства.
Першим етапом вибору постачальника є пошук потенційних
постачальників за допомогою оголошення конкурсу, вивчення рекламних
матеріалів, відвідування виставок, ярмарок та листування [1].
В результаті цього пошуку формується перелік потенційних
постачальників матеріальних ресурсів, які аналізуються за критеріями,
кількість яких може доходити до кількох десятків ("шкала критеріїв" Майкла
Р.). Однак найчастіше обмежуються ціною, якість та надійністю постачань [2].
Для оцінки постачальників використовують такі методи:
1. Метод оцінки витрат (метод місій) - процес постачання ділиться на
кілька можливих варіантів для кожного ретельно розраховуються всі витрати і
доходи.
2.Метод домінуючих характеристик - зосередження на одному вибраному
критерії (низька ціна, краща якість, графік поставок.)
3. АВС-аналіз - оцінка впливу кожного постачальника на ефективність,
через що доцільно інтенсивніше займатися постачальниками, які мають
великий обіг.
4.Метод ранжування - це рейтинговий метод, який є найбільш
пристосованим для оцінки постачальників.
5. Метод категорій переваг-оцінка постачальника залежить від
інформацій, одержаних від багатьох підрозділів фірми.
6. Методи парних порівнянь (метод "краще-гірше", метод аналіза ієрархії)
[2].
Для оцінки вже відомих постачальників часто використовують методику
ранжування, за допомогою якої розробляється спеціальна шкала оцінок, що
дозволяє розрахувати рейтинг постачальника.
Цей метод передбачає оцінку значення критеріїв експертним шляхом
(експерти встановлюють коефіцієнти значимості кожного критерія в межах від
0 до 1). Установлені коефіцієнти проставляються у таблицю визначеної форми
та в основному стовпчику підраховується комплексна оцінка як сума
коефіцієнтів значимості за кожним критерієм (табл.1).
Після того, на основі досвіду роботи з постачальником, експерти
виставляють бальні оцінка за кожним критерієм. Підсумкове значення рейтингу
визначається шляхом множення отриманих оцінок на значимість відповідних
критеріїв і наступного додавання отриманих результатів (табл.2).
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Таблиця 1
Ранжування критеріїв оцінки постачальників за методом експертних оцінок
Оцінка значимості окремими експертами
Критерій
1. Ціна
2. Якість товару
3. Надійність постачання
4. Умови платежу
5. Повнота асортименту
6.Віддаленість постачальника
7.Сервісне обслуговування
Разом

1

2

3

4

5

0,1
0,4
0,2
0,3
0,1
0,6
0,1

0,3
0,4
0,1
0,1
0,3
0,4
0,2

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,1
0,4
0,2
0,1
0,4
0,2
0,4

0,2
0,3
0,3
0,1
0,2
0,4
0,1

Комплексна
оцінка
значимості
0,9
1,9
1,0
0,8
1,2
1,8
1,1
8,7

Таблиця 2
Розрахунок рейтингу постачальника
Критерій вибору
постачальника
1. Ціна
2. Якість товару
3.Надійність
постачання
4. Умови платежу
5.Повнота
асортименту
6.Віддаленість
постачальника
7.Сервісне
обслуговування
Разом

0,1
0,22

Оцінка
постачальника за
даним критерієм
8
6

0,11

8

0,88

0,09

6

0,54

0,14

10

1,4

0,20

8

1,6

0,14

5

Значимість
критерію

1,00

Добуток значимості
критерію на оцінку
0,8
1,32

0,7
7,24

Для вибору найкращого постачальника порівнюють їх рейтингові оцінки.
Якщо два чи більше постачальника мають однакові значення рейтингової
оцінки по основним критеріям, тоді процес повторюється з використанням
додаткових критеріїв.
Використовуючи цей метод необхідно звернути увагу на такий його
недолік, як суб'єктивність оцінки, переважно при визначенні значимості
критерія. Але його можна в певній мірі виправити, використовуючи метод
парних порівнянь [2].
Визначивши оптимальних постачальників виду ресурсів, підприємство
може сконцентрувати замовлення в одного з них, що дозволяє отримати великі
знижки завдяки обсягом закупівлі, більш тісно співпрацювати з партнером,
вести спільні проекти. Однак організації використовують рейтинги
постачальників не тільки для вибору, але й для проведення моніторингу
діяльності постачальників.
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НЕОЛОГИСТИКА КАК ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Динамические изменения в экономике начала ХХI в. требуют ориентации
научно-технического и социально-экономического прогресса на общие
принципы существования современных украинских предприятий. Такая
ситуация поставила предприятия перед необходимостью формирования нового
мировоззрения, коррекции общих целей и приоритетов.
В процессе управления промышленными предприятиями решается
множество разнообразных задач, которые касаются прогнозирования спроса и
производства, организации складирования, упаковки, транспортировки,
определения оптимальных объемов и направлений движения материальных
потоков и т.д. Для усовершенствования процесса функционирования данных
задач внедряется логистика второго поколения – неологистика [1, с.118].
Тенденции развития неологистики:
 быстрое увеличение расходов на перевозку;
 достижение предела эффективности производства;
 фундаментальные изменения в философии запасов;
 создание продуктовых линий;
 компьютерные технологии;
 рост использования компьютеров.
Неологистика влияет практически на каждый аспект формирования
доходов и расходов промышленных предприятий, поэтому соответствующие
изменения в логистической стратегии вносят свой вклад в обеспечение
перспективы их долговременного развития. Эти изменения характеризуются
созданием на предприятиях логистических систем вместо организации
оптимальных перевозок. При этом осуществляется комплексный подход к
процессу товародвижения и использования теории компромиссов. После
внедрения неологистики на фирмах логистические системы вышли за пределы
экономической сферы и стали учитывать социальные, технологические и
экологические аспекты. По новой системе логистика с уровня фирм
(микроуровень) может перейти на отрасль (мезоуровень) и даже на уровень
народного хозяйства (макроуровень) [2, с.263].
Основные цели неологистики:
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1) Уменьшение затрат, которые связаны с перемещением готовой
продукции от места производства до места потребления и ее хранением в
соответствии с требуемым уровнем обслуживания потребителя;
2) Эффективное удовлетворение потребностей фирмы в сырье, материалах,
полуфабрикатах и т.п.;
3) Координация физического распределения и управления материальными
ресурсами для снижения затрат или улучшения обслуживания
потребителя [2, с.297].
Подытожив вышесказанное, отметим, что успешно спланированная,
спроектированная и реализованная на практике неологистика позволит снизить
операционные расходы, сократить объем средств, направляемых на хранение и
повысить оборачиваемость товаров, также станет источником достижения
качественных результатов устойчивого развития подсистем предприятий.
Правильная неологистика сократит количество нарушений условий и сроков
транспортировки, накопления большого количества товара на складе, потери и
нарушение обязательств перед клиентами.
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ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ СЕРТИФІКОВАНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ХЛІБОПЕКАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Система управління якістю (quality manaqement system) – це пакет
документів, які містять вимоги ISO 9001 та діючих нормативних документів, а
також інструкції щодо оптимізації внутрішніх бізнес-процесів.
Впроваджена та сертифікована система управління якістю відповідно до
вимог стандартів ISO серії 9000 дозволяє зменшити витрати підприємства на
якість приблизно на 25-30%.
Найбільш застосовувані у світі стандарти серій ISO 9000 (менеджмент
якості), ISO 14000 (екологічний менеджмент), ISO 22000 (управління
безпечністю харчових продуктів), OHSAS 18000 (менеджмент безпеки та
охорони праці. Нині в Україні за галузями економіки щодо наявності
сертифікованих систем управління якістю згідно зі стандартом ДСТУ ISO 9001
лідирує харчова промисловість та виробництво тютюну – 16,24% від загальної
кількості сертифікованих систем. Серед лідерів за наявністю сертифікованих
систем управління якістю – Київська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька,
Одеська та Полтавська області. В Європі Україна посідає 25 місце, а у світі за
кількістю сертифікованих систем управління якістю посідає 51 місце. На
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вересень 2012 року в державному реєстрі України зареєстровано 7100
сертифікатів на системи управління якістю.
У травні цього року розроблено проект змін до низки законів України, які
стосуються якості та безпеки харчових продуктів. Згідно з цими документами,
системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР стають
обов’язковими для всіх операторів ринку.
Система управління якістю забезпечує вихід на міжнародний ринок і
вселяє впевненість замовникам та споживачам в якості одержуваної продукції,
а також поліпшує діяльність підприємства. Останнім часом наявність
сертифікованої системи управління якістю є основною умовою участі у
більшості тендерів і конкурсів.
За результатами опитування визначено переваги та проблеми сертифікації
в Україні:
переваги:
 чіткий розподіл відповідальності та повноважень як в межах підрозділу,
так і в межах підприємства;
 розширення ринків збуту – при укладенні угод на поставку продукції
партнери частіше вимагають наявність сертифікованої системи
управління якістю та безпечністю;
 підвищення якості продукції та послуг, а значить, і задоволеності
споживачів;
 підвищення ефективності виробництва – система управління передбачає
попередження, а не виправлення браку на кінцевій стадії виробництв, і,
як наслідок, зниження відсотку браку;
 зміцнення ділової репутації, престижу і авторитету підприємства та
підвищення рівня його конкурентноздатності в очах споживачів,
замовників, інвесторів;
 можливість використання серн тифі кату в рекламних цілях;
 отримання можливості співпраці з іноземними партнерами;
 покращення фінансових результатів за допомогою скорочення: відмов
процесів або марної витрати матеріалів та часу; браку продукції, витрат
на компенсацію за гарантією; втрат споживачів і ринків.
проблеми:
В Україні спостерігається ситуація, коли стимулів у підприємств до
впровадження систем управління недостатньо, щоб вони переважили фінансові
та трудові витрати, які необхідні для успішного впровадження системи.
Основна проблема – відсутність усвідомлення у більшості керівників
підприємств і організацій того, що без сучасних систем управління вони не
матимуть у найближчому майбутньому стабільності та зростання, і це має бути
компенсовано адекватними діями з боку держави. У Європі наявність
сертифіката є нормою, а його відсутність використовується як митний бар’єр.
Отже, для українського підприємства, що прагне отримати іноземні інвестиції,
сертифікат НП систему управління якістю може мати сьогодні вирішальне
значення. [2, 3]
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БІЗНЕС – ПЛАН ЯК ОСНОВА ПЛАНУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
За своєю природою банківська справа
передбачає необхідність
проведення операцій, пов'язаних з широким колом ризиків. У цих умовах чітко
простежується важлива роль процесу планування у загальній системі
управління банком. Але, незважаючи на це, система планування є досить
недосконалою, що пов’язано з нетабільностью економіки, обмеженням
планування макрорівня, а також з недосконалістю законодавчої бази. Тому
метою нашого дослідження є визначення ролі та розгляд основних методик з
розробки бізнес – планів для ефективного розвитку банків України.
Бізнес – план є важливою складовою планування фінансового
менеджменту банку для розв’язання багатьох питань, наприклад, таких як
нарощування обсягів банківських продуктів, розвиток відносин з великими
корпоративними клієнтами, розвиток діяльності з представниками середнього
та малого бізнесу, збільшення обсягів кредитування тощо, розробка бізнесплану стає просто необхідною. Розробка бізнес-плану дає керівництву банку
можливість визначити економічну доцільність здійснення проекту, з’ясувати
цілі бізнесу та підтримувати його розвиток у визначеному напрямку,
передбачити можливі результати різних стратегій.
Саме необхідність стратегічного планування діяльності банку вимагає
постійного бізнес-планування з метою корекції стратегічних планів. Це
пояснюється непередбачуваною зміною макроекономічних показників, які
суттєво впливають на розвиток банку.
Найсуттєвіший вклад у вивчення даного питання здійснили такі науковці,
як І. Гіленко, О. Кириченко, С. Козьменко, Ф. Шпиг, А. Ятченко, які розглядали
основи розробки, основні показники прогнозування бізнес-плану банку, але є
питання, які було розглянуто досить мало, а саме сприятливі методи розробки
бізнес – планів, виявлення серед представлених методик найбільш ефективних
та перспективних [2].
Бізнес-план – це економічний документ, що включає інтегроване
планування всіх основних видів діяльності банку (його виробничих,
комерційних та соціальних напрямків). Він не має директивного характеру,
регулярно коректується, адаптується до ринкової ситуації [1].
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У процесі розробки плану діяльності банку вирішуються такі основні
завдання:
- визначення перспективи та майбутнього профілю банку;
- визначення цільових ринків прибутковості банку;
- визначення та характеристика сегментів ринку, що їх має намір
обслуговувати банк;
- визначення обсягів ресурсів, необхідних для досягнення цілей, таких як
матеріальні, фінансові та трудові ресурси [2].
При бізнес-плануванні враховуються вимоги банківського законодавства,
а також методичні рекомендації НБУ, досвід розробки перспективних планів
розвитку інших кредитних організацій. Бізнес-план розробляється на основі
інформаційних даних звітності, а також аналітичних матеріалів про стан
українських та світових фінансових ринків [3].
В сучасній практиці бізнес-план виконує декілька функцій [2].
Перша із них особливо необхідна на період створення фінансової
установи та при виробці нових напрямів діяльності й пов’язана з можливістю
використання бізнес-плану для розроблення стратегії бізнесу. Це дає змогу
розглядати бізнес-план як невіддільний елемент стратегічного планування.
Друга функція пов’язана з використанням бізнес-плану для оцінки
можливості розвитку нового напряму діяльності та контролю процесів
всередині установи. Це дає змогу розглядати бізнес-план як сам процес
планування та інструмент внутрішньобанкіського управління.
Третя функція дозволяє своєчасно передбачити можливі перешкоди і
проблеми в процесі реалізації бізнес - проекту та підготувати необхідні заходи
для їх усунення.
Четверта функція пов’язана з використанням бізнес-плану як інструменту
для забезпечення фінансування банку. Вирішення питання про надання
кредитів та ресурсів можливо лише при наявності обґрунтованого бізнесплану.
П’ята функція шляхом залучення співробітників банка в процес розробки
бізнес-плану сприяє їх інформованості, підвищенню кваліфікації та створює
мотивацію досягнення цілей.
Звичайно бізнес-план включає маркетинговий план, план виробництва,
фінансовий план.
Маркетинговий план містить такі складові: аналіз ринкових досліджень
по наданню послуг; визначення цінової політики на банківські послуги; план
обсягів банківських продуктів та послуг; план по залученню фінансово-стійких
клієнтів; план цільової рекламної компанії; іміджеві рекламну компанію для
підтримки позитивної думки стосовно банку серед цільових, потенційних
клієнтів та громадськості; план розвитку філіальної мережі.
Виробничий план повинен довести, що банк здатний організувати
банківську діяльність з певною ефективністю. Розглядається структура
позичальників за їх надійністю і досвідом.
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Фінансовий план банку включає в себе бюджет доходів і витрат від
основної діяльності, бюджет накладних витрат, кошторис капітальних
вкладень.
Структура бізнес-плану залежить від методики, що використовується. У
сучасний час в Україні найбільш відомі такі основні західні методики з
розробки бізнес-планів [2]:
- UNIDO (методика установи Організації Об’єднаних Націй щодо
промислового розвитку країн, що розвиваються, для підготовки промислових
техніко-економічних обґрунтувань і її електронна версія COMFAR);
- World Bank (методика Всесвітнього банку реконструкції та розвитку);
- Goldman, Sachs & Co (методика найбільшого банківського дому УолтСтрит, одного з лідерів світового інвестиційного бізнесу.
- Ernst & Young (методика інтернаціональної консультаційноаудиторської фірми).
На основі цих методик було розроблено ряд програм для підготовки і
аналізу бізнес-планів банку. З даною метою можуть використовуватись такі
пакети прикладних програм: COMFAR (Computer model for feasibility analysis
and reporting), PROPSPIN (Project profile screening and preappraisal information
system), «Альт-Інвест», «Project expert», SUCCESS, EDIP, FOCCAL, «Івестор».
Перші два пакети розроблено спеціалістами UNIDO (при ООН) і
використовуються переважно при плануванні і розробці великих інвестиційних
проектів. Але при користуванні пакетом COMFAR виникають складності щодо
врахування деяких особливостей української економіки (затримка платежів,
дефіцит коштів), українського податкового законодавства тощо [3].
Пакет «Альт-Інвест» розроблено фірмою «Альт» на основі електронної
таблиці і дозволяє оцінювати зміни основних параметрів плану на різні
варіанти інфляційних процесів. Проте вільний доступ до інформації і
розрахункових формул, що характерно для електронних таблиць, поряд з
певними зручностями утруднює контроль достовірності розрахунків при
необхідності перевірки.
Програмні продукти «Інвестор», EDIP, FOCCAL використовуються для
дослідження великих інвестиційних проектів і формування на основі
результатів дослідження інвестиційних програм. Для невеликих бізнесових
програм, окремих банків більш придатний пакет SUCCESS, що працює в
діалоговому режимі, пропонує користувачу складання в певній послідовності
відповідних розділів плану, в процесі роботи консультує користувача,
компонує і друкує готовий бізнес-план, враховує напрямок діяльності та рівень
підготовки користувача. На відміну від більшості методичних рекомендацій,
що є в літературі, SUCCESS пропонує користувачу на базі основного бізнесплану складати і оперативні плани на більш короткий період, які також
включаються у вихідну форму бізнес-плану. Недоліки системи пов'язують з
дещо застарілою комп'ютерною технологією.
Найбільш перспективною для використання в фінансовому менеджменті,
може бути система «Project expert» фірми «Про-Інвест Консалтинг». Вона
автоматизує планування і аналіз проектів на базі імітаційної моделі грошових
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потоків, може враховувати національні особливості і завдяки врахуванню
міжнародних методичних стандартів є засобом складання бізнес-планів
міжнародного рівня. Пакет дозволяє провести фінансовий аналіз проекту,
виявити вплив тенденцій в інфляції, курсах валют, структурах затрат на
виробництво, надходженнях платежів за реалізовану продукцію, можливих змін
в податковій системі.
Особливого значення у бізнес-плануванні набуває прогнозування.
Головною метою створення різних варіантів майбутнього розвитку банку є
співвідношення всіх елементів прогнозу з кінцевим результатом прогнозу.
Важливим моментом бізнес-плану банку є врахування сильних і слабких
сторін, можливостей і загроз банку (SWOT-аналіз), які випливаютьіз реалій
сьогодення.
Таким чином, бізнес-план банку є основою стратегічного планування
фінансової установи. На сьогодні немає законодавчої бази підтримки даного
питання. Банки змушені користуватись внутрішніми інструкціями бізнеспланування, які базуються на західних методика. Запорукою розробки
успішних бізнес-планів може стати використання комп’ютерного забезпечення
даного процесу.
Література
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КОНТРОЛІНГ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМТВА
На сьогодні для ефективного функціонування та стабільного розвитку
підприємство не може існувати без впровадження нововведень. Інновації
забезпечують підприємству конкурентоспроможність продукції, зменшення
сукупних витрат. Але для ефективного впровадження новацій неможливе без
постійної та своєчасної інформаційної підтримки. Система контролінгу є
механізмом аналітично-інформаційного забезпечення менеджерів. Вона є
поєднанням можливостей інформаційних технологій з інноваційним
управлінням і створюється як інноваційна система натомість застарілих систем.
Впровадження контролінгу необхідне на всіх рівнях та підрозділах
підприємства, в тому числі важливим є і контролінг інноваційної діяльності.
Він спрямований на визначення тенденцій змін у внутрішньому та
зовнішньому середовищі підприємства, виявлення резервів, удосконалення
координації системи управління інноваційною діяльністю з використанням
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нових інформаційних технологій і сучасних методів прийняття рішень для
забезпечення реалізації інноваційного потенціалу підприємства. [1, С. 114-117].
Для оцінки інноваційного потенціалу підприємства, контролінг
використовує комплексний підхід, що включає ринкову та ресурсну складові.
ринковий компонент орієнтує підприємство на розробку нових продуктів, тоді
як ресурсний компонент в основному зосереджений на пошуку нових джерел
сировини, матеріалів, енергії. Раціональне поєднання цих компонентів
забезпечить підприємству розвиток та досягнення конкурентних переваг.[2]
Для
оцінки
інноваційної
активності,
використовуються
такі
характеристики: наявність завершених інновацій; ступінь участі фірми в
розробці даних інновацій і оцінкою основних причин, з яких інноваційна
діяльність не здійснювалася. Має бути розроблена система показників, яка б
гармонійно поєднувалась із стратегічними цілями підприємства. В системі
контролінгу
для
вимірювання
інноваційної діяльності найчастіше
використовуються показники, що характеризують питомі витрати фірми на
НДКР в загальному обсязі реалізації і чисельність науково-технічних
підрозділів. Також широко використовується показник інноваційності ТАТ,
який передбачає визначення часу з моменту усвідомлення необхідності
інновації та виходу товару на ринок у великих кількостях. [2]
Оцінка потенціалу інвестиційного проекту є основним інструментом
вибору з двох інвестиційних проектів найбільш прибуткового. Методи, які
використовуються для оцінки ефективності інноваційного проекту засновані на
дисконтованих і облікових оцінках, їх вибір визначається термінами та
інвестиціями в проект.
Отже контролінг інноваційної діяльності дозволяє своєчасно
сконцентрувати ресурси для досягнення поставлених завдань, контролювати
діяльність підрозділів, надавати інформацію про ефективність інноваційної
діяльності.
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реалізації інноваційного потенціалу підприємства// Інноваційна економіка
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Секція 3. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Волинчук Ю.В.
к.е.н., доцент,
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
ЕФЕКТ САМООРГАНІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Однією з найважливіших системних властивостей регіону є ефект
самоорганізації, під яким розуміється властивість системи набувати
просторову, часову або функціональну структуру без специфічного впливу
ззовні, тобто впливу, який нав’язував системі структуру або певний спосіб
функціонування [1].
Фундаментальним принципом самоорганізації вважається виникнення
нового порядку й ускладнення системи через флуктуації станів елементів і
підсистем (випадкові відхилення величин від їх середніх значень, що
характеризують хаотичність динаміки системи). У складних відкритих
системах відхилення згодом зростають, накопичуються і призводять або до
руйнування колишньої структури, або до виникнення нового порядку.
Розуміння механізмів цих процесів забезпечить їх цілеспрямоване
використання в процесах управління сталим розвитком регіону.
Вивчивши механізми самоорганізації та використовуючи штучно
створювані флуктуації можна направляти систему в потрібному людині
напрямку розвитку [2], що особливо актуально у світлі глобальної потреби
забезпечення сталого розвитку територій, поряд з необхідністю об’єднання
наукових зусиль фахівців різних галузей знань.
Як підсумки корисного результату дії факторів, задіяних для їх
отримання внаслідок ефективного поєднання їх взаємодії на регіональному
рівні можуть передбачати для різних складових сталого розвитку:
1) в економічній сфері регіону – реальний ефект економічної діяльності у
вигляді як збільшення корисного результату, так і зниження витрат на його
досягнення, що досягається шляхом раціонального комбінування регіональних
факторів відтворення на всіх його рівнях. Це може мати наслідком, наприклад,
збільшення реінвестицій зекономлених коштів у соціальні програми, впровадження сучасних тепло-, водо- та енергозберігаючих технологій виробництв;
зростання прозорості політики та діяльності місцевих органів влади;
2) в соціальній сфері регіону – активізація участі населення і залученості
різних секторів суспільства до прийняття рішень, значне співфінансування
комплексів проектів зацікавленими сторонами (громадськістю, місцевим
бізнесом, обласними та районними програмами), поліпшення здоров’я
населення, умов і комфортності утримання дітей у дитячих установах;
підвищення рівня знань населення з проблем сталого розвитку і стану
навколишнього середовища, підвищення добробуту населення (зниження
енерготарифів і витрат населення, створення нових робочих місць та зниження
безробіття, залучення молоді до справи співтовариства і зниження її відтоку з
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регіонів); загальне зростання економічного добробуту регіонів;
3) в екологічній сфері регіону – розвиток еколого-відповідальних моделей
поведінки населення, широке залучення громадськості в екологічні заходи;
поширення використання екологічно безпечного палива (біомаса, альтернативні
джерела енергії); невиснажливе використання лісу, розширення використання
недеревних продуктів лісу; зниження забруднення/відходів та оздоровлення
навколишнього середовища, створення рекреаційних територій; розвиток
екологічного туризму та екологічно відповідального бізнесу.
Отже, самоорганізацію регіонального розвитку можна вважати одним із
найважливіших проявів синергії, що виникає внаслідок ефективної взаємодії
соціо-економіко-екологічних складових регіону.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
За сучасних умов всі регіони знаходяться в тісних економічних зв’язках
та діалектичній єдності, що дозволяє зробити висновок про наявність в їх
основі спільних критеріїв сталого розвитку, які необхідно враховувати для
виявлення та усунення регіональних асиметрій (табл. 1).
Таблиця 1
Критерії сталого розвитку регіону та їх характеристика
Критерії сталого
розвитку регіону
1

Тлумачення критеріїв сталого розвитку регіону

2
Характеризує здатність соціо-економіко-екологічної системи регіону
активізувати розширене відтворення сукупного потенціалу регіону на
довгостроковій інноваційній основі. На нашу думку, даний критерій
Відтворюваність
повинен бути ключовим при пошуку можливостей подолання регіональних
асиметрій сталого розвитку регіонів шляхом виявлення вузьких місць
відтворювального потенціалу регіону.
Передбачає дотримання балансу інтересів сучасного та майбутнього поколінь
Збалансованість населення регіону в соціо-економіко-екологічних процесах регіону шляхом
допустимого та доцільного соціально-економічного ресурсоспоживання.
Характеризує спроможність регіональної системи витримувати зміни,
створені зовнішніми і внутрішніми впливами в окремих підсистемах
Рівноважність
регіону, з подальшим відновленням стану динамічної рівноваги між
компонентами регіональної системи.
Має в основі розгляд регіону як цілісної відкритої системи, що пов’язується
соціо-економіко-екологічними зв’язками, механізми впливу на які повинні
Узгодженість
узгоджуватися між собою з метою недопущення роз’єднаності системи та
виникнення проблемних чи застійних явищ у регіоні.
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Керованість

Динамічність

Відкритість

Безпечність

Розглядається як комплексне стратегічне управління соціо-економікоекологічним розвитком регіону інституційними органами регіону, що
спрямоване на досягнення гнучкості і адаптивності суб’єктів регіону до
динаміки
соціально-економічної
системи
регіону
та
його
макроекономічного оточення.
Означає виражену властивість регіону до змін, що обумовлюється
постійним станом трансформацій внаслідок процесів внутрішнього
розвитку регіону та його взаємодії з зовнішнім середовищем.
Зумовлюється високим ступенем включеності регіону у національні та
глобальні соціо-економіко-екологічні процеси, напрям і характер яких
визначається потребами населення регіону, загальносвітовими тенденціями
зовнішніх ринків та впливом інформаційних факторів. Тому погоджуємось
з З.Варналієм, що „будь-який внутрішній регіон не може бути закритим (за
виключенням країн з ортодоксальними економічними та політичними
режимами) для світових економічних процесів, а відтак автономність його
макроекономічного регулювання не може абсолютизуватися” [1, с.608] і є
цілком природньою для такої відкритої системи як регіон.
Полягає в необхідності забезпечення існуючих і перспективних переваг
регіону
за
умов
максимально
можливого
усунення/блокування/пом’якшення деструктивного впливу екзогенних і
ендогенних факторів впливу.

Слід зазначити, що окремі науковці серед характерних ознак сталого
розвитку регіону виділяють також його самодостатність як „здатність
регіональної системи забезпечувати потреби за рахунок внутрішніх резервів”
[2, с. 98] або „бути самодостатнім у своєму існуванні та розвиткові з точки зору
забезпечення фінансовими, економічними та природними ресурсами” [3, с.199].
Вважаємо, що дані твердження носять теоретично-бажане підґрунтя, адже
на практиці регіон є відкритою системою, має налагоджені чисельні зовнішні
зв’язки і повинен використовувати свої конкурентні переваги в процесах
міжрегіонального та міжнародного обміну і розподілу, а не лише споживати
власні ресурси і задіювати внутрішні резерви.
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ПЕРСПЕКТИВИ КОРПОРАТИВНОГО МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ
Заклади ринку медичного туризму базуються на діючій мережі
лікувально-профілактичних установ певного національного простору.
Структура цієї мережі і закономірності її функціонування визначаються
118

прийнятою в кожній конкретній країні системою охорони здоров’я. На основі
проведеного дослідження було зроблено висновок про латентну триєдність
фінансового забезпечення надавачів медичних послуг (рис.1).
Споживач
медичних
послуг

Держава

Фінансування медичних
послуг

Страхові внески
Страхові відшкодування

Оплата медичних послуг

Медичні послуги

Податки, соціальні платежі

Страхова
організація

Надавач (постачальник) Відшкодування вартості
медичних послуг:
медичних послуг
- регіональний;
- національний;
- іноземний

Рис. 1. Схема каналів оплати медичних послуг
При цьому варто відзначити, що останні можуть провадити діяльність як
на внутрішньому (регіональному і загальнодержавному) рівні, так і за
кордоном. Очевидно, що держава не надає фінансової підтримки іноземним
медичним закладам, які широко залучають медичних туристів, тоді як страхові
організації можуть відшкодовувати вартість медичних послуг, що надані їх
клієнтам в іноземних клініках, за певних умов. Наприклад, в рамках реформи
охорони здоров’я в США (the Affordable Care Act) передбачається, що до 2014
року всі крупні роботодавці (в яких працює більше 30 осіб) повинні
забезпечити щомісячну виплату страхового внеску в рамках медичного
страхування на кожного штатного працівника у розмірі 166,67 дол. США, що
дозволятиме компаніям отримувати податкові кредити у розмірі до 35%
страхових внесків, або платити штраф за відсутність страхового забезпечення
працівників. Очікується, що запровадження реформи дозволить втричі
скоротити кількість незастрахованих осіб в країні [1]. При цьому суттєве
зростання кількості потенційних споживачів медичних послуг матиме
наслідком додаткове навантаження на діючу систему охорони здоров’я,
виникнення додаткових затримок і відтермінування надання медичних послуг.
Також, ймовірно, скоротиться кількість страхових позицій в укладених угодах
внаслідок їх загальнообов’язковості. Тому вважається, що медичний туризм
стане привабливою альтернативою для багатьох громадян США, а також для
страхових компаній та роботодавців, які прагнутимуть забезпечити якісне
медичне обслуговування і скоротити власні витрати шляхом надання деяких
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видів послуг у медичних установах за межами країни. Корпоративна практика
медичного туризму вже існує. Наприклад, американська страхова компанія
„Anthem Blue Cross and Blue Shield” уклала договір з „Apollo Hospitals” (Індія)
про надання медичних послуг своїм майже 700 корпоративним клієнтам [2]. З
іншого боку, компанії можуть додатково стимулювати підвищення
продуктивності праці власних працівників шляхом планування їх оздоровлення
за кордоном, тобто створювати так звані „екстра-стимули” [3].
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОНОГО РАЗВИТИЯ
НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ»
Украинский Донбасс – один из наиболее развитых в стране
территориально-промышленных комплексов с преобладающей специализацией
на добывающей и связанных с ней отраслях обрабатывающей
промышленности. Основная стоимость природных ресурсов обусловлена
крупными запасами каменного угля, поваренной соли, ртути, природных
строительных материалов. 89% ВВП района приходится на промышленное
производство и 11% на сельское хозяйство. Машиностроительные предприятия
района специализируются на выпуске оборудования для металлургической,
горной, химической промышленности, железнодорожного транспорта,
строительства.
Это
предприятия
Краматорска
(Новокраматорский
машиностроительный завод), Луганска (тепловозостроение, автосборка),
Северодонецка
(НПО
“Импульс”),
Стаханова
(вагоностроение),
Краснореченска
(станкостроение),
Первомайска
(электромеханическое
оборудование). Другие крупные предприятия отрасли размещены в городах:
Луганск, Донецк, Славянск, Ясиноватая, Дружковка, Дебальцево, Артемовск,
Торез.
ОАО «Лугансктепловоз» (LTPL) — крупный производитель тепловозов и
электровозов, чей контрольный пакет более 75% перешёл в результате
приватизации из госсобственности к российскому «Трансмашхолдингу».
Приход на предприятие стратегического инвестора, способного обеспечить
завод заказами — основной фактор будущего улучшения финансовых
результатов компании.
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На предприятии осуществляется полная техническая подготовка
производства, включая предпроектные научно-исследовательские разработки,
проектирование, изготовление, испытания, экспериментальную доводку
опытных образцов, технологическую и организационно-материальную
подготовку производства. Предприятие имеет уникальное оборудование и
технологии для производства подвижного состава железнодорожного
транспорта, колесных пар, тяговых передач локомотивов, сварных конструкций
(главных рам, рам тележек, кузовов), тормозного оборудования,
теплообменников, секций радиаторов, редукторов. Луганск тепловоз
поставляет свою продукцию в 11 стран Европы, Азии, Африки и Латинской
Америки.
Лугансктепловоз
уделяет
огромное
внимание
инновационным
технологиям, это является важным фактором в развитии предприятия. С
помощью нововведений сокращается время проведения той или иной операции.
Завод сам занимается разработками программ, которые облегчают жизнь
сотрудникам и этому свидетельствует автоматизированная система "Учет
затрат на производство"- это сетевая система, разработанная по клиентсерверной технологии.
Система предназначена для: выполнения операций по списанию и
досписанию затрат на выпускаемую компанией продукцию (основные изделия
и запасные части к ним), формирования бухгалтерских проводок о поступлении
ТМЦ в цехи на производственные нужды, формирования бухгалтерских
проводок по запуску товаро-материальных ценностей (ТМЦ) в производство,
формирования корректирующих проводок, получения бухгалтерских и
аналитических документов, обслуживания архива мемориальных ордеров
поступления в цех ТМЦ, запуска ТМЦ в производство, корректирующих
проводок и проводок по списанию затрат на товарную продукцию, архива
плановых калькуляций и изменений плановых калькуляций.
Пользователями системы являются: - бухгалтера цехов; - работники ПДБ
цехов; - экономисты цехов; - технологи цехов; - бухгалтера промышленной
бухгалтерии; - экономисты планово-экономического отдела; - технологи отдела
материальных нормативов; - технологи системы управления информационных
технологий.
Для управления работой системы, управления пользователями и их
правами при работе в системе, выполнения операций импорта в базу данных и
экспорта данных из базы, консультирования пользователей при работе с
системой в УИТ создана группа технологов системы.
«Учет движения товарно-материальных ценностей на складах цеха
комплектации».
Система
учета
ТМЦ
на
складах
цеха
комплектации
–
многопользовательская сетевая система, что дает возможность распределить
функции между многочисленными пользователями. При компьютеризации
рабочих мест кладовщиков цеха комплектации возможен переход на
безбумажную технологию регистрации движения ТМЦ по компании.
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Область применения - система учета ТМЦ должна быть установлена в
следующих подразделениях компании: склады цеха комплектации; цех
комплектации; отдел материально - технического снабжения (ОМТС);
промышленная и материальная бухгалтерия; цеха основного производства;
УИТ. Условия применения - обязательным условием функционирования
системы является установка связи между пользователями и сервером УИТ.
Назначение системы - системы учета ТМЦ предназначена для
автоматизации операций: приход материалов на склад (по приходному ордеру,
сдаточной накладной); отпуск материалов (по лимитке, требованию, приказу на
отпуск); формирование карточки складского хозяйства; расчет остатков
материалов на текущую дату; ввод результатов инвентаризации; учет мест
хранения материалов; формирование, удаление мемориальных ордеров (МО);
анализ наличия материалов на складах; формирование бухгалтерских проводок
на основании первичных документов; хранение архивов первичных
документов.
Сегодня холдинг предпринимает ряд мер по защите своих позиций на
рынок сбыта путем создания совместных предприятий с европейскими
производителями локомотивов, что позволяет перенимать передовые
технологии, контролируя в то же время сбыт.
К числу наиболее важных технических тенденций, определившихся за
прошедший период развития тепловозостроения, относятся:
- преимущественное применение на новых тепловозах четырехтактных
дизелей средней оборотности (950-1100 об/мин) с мощностью до 250-300 л.с. в
цилиндре при форсировке по среднему эффективному давлению до 16 кг/см2 и
пробегами между переборками 300-400 тыс. км;
- преимущественное применение электрической передачи переменнопостоянного тока для тепловозов мощностью свыше 2000 л.с. и созданию
передачи переменного тока;
- использование специальных схемных решений, повышающих тяговые
качества („свёрхсцепление"), и улучшение механической части тепловозов,
обеспечивающее более эффективное использование сцепного веса;
- применение конструкции экипажных частей, обеспечивающей хорошие
ходовые качества благодаря эффективной амортизации вертикальных и
боковых нагрузок и снижение расходов на ремонт при эксплуатации
тепловозов;
- широкое применение алюминиевых сплавов и пластмасс, снижающих
вес и затраты в эксплуатации на ремонт, а также улучшающих вибро- и
звукоизоляционные характеристики конструкции;
- широкое применение электродинамического торможения;
- применение агрегатов для электрического отопления поезда от силовой
установки тепловоза.
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КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ В КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Одним
из
ключевых
принципов
концепции
Управления
взаимоотношениями с клиентами и в целом маркетинга взаимоотношений
является рассмотрение ценности клиента для компании. С точки зрения
целевого взаимодействия это подразумевает нацеленность компании на
максимизацию дохода, получаемого от одного клиента на протяжении всего его
жизненного цикла. Как правило, это производится за счет увеличения срока
сотрудничества потребителя с компанией, а так же с помощью стимулирования
покупателя к более активному потреблению товаров и услуг предприятия. Для
этого производят характеристику потребителей. Характеристику проводят, как
правило, по классическим подходам маркетинга: продукт, цена,
местонахождение, продвижение. Однако не стоит забывать, что для каждого
конкретного предприятия характерны специфическая сфера деятельности и
специфическая потребительская аудитория. Поэтому, на наш взгляд, анализ
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потребителей нужно производить исходя из целей, которые ставит перед собой
предприятие, внедряющее систему управления взаимоотношениями.
Классификация клиентов, определение их количества требуется для
распределения клиентов по отдельным группам. Иными словами производится
разделение,
которое
позволит
выделить
наибольшую
доходность,
сконцентрировать выгоду и определить экономию.
Ряд современных ученых, обратив внимание на возможности роста
бизнеса за счет осуществления тесной работы с клиентской базой, отметили
необходимость осуществления продаж наибольшего числа товаров и услуг
одному потребителю на протяжении всего периода существования компании.
Другие считают, что первоначальным этапом является заинтересованность
клиента в товарах и услугах компании. Следовательно, рассмотрение ценности
клиента для предприятия, так или иначе, связано с разделением клиентов на
группы, иными словами классификацией.
Существует несколько подходов к пониманию классификации
потребителя, но анализируя способы управления отношениями, мы предлагаем
следующую схему:
 потенциальный покупатель – человек не видит потребности в
ознакомлении с товаром данного производителя или обращается к фирмеконкуренту. О лояльности говорить не приходится.
 новый или случайный – поинтересовался просто так или по каким-либо
причинам не смог добраться до своего поставщика.
 покупатель – покупки совершает на данном предприятии довольно часто,
но активно рассматривает и другие предложения. Это может оказаться
проявлением ложной лояльности или просто удовлетворенность товаром
на данный момент и процессом покупки.
 постоянный покупатель – закупки совершает часто и именно на данном
предприятии, т.к. удовлетворен и процессом покупки и товаром.
 приверженец – лояльный покупатель.
Исследуя данную модель, наглядно видно как может изменяться прибыль
компании в зависимости от активности взаимодействия клиента и предприятия,
от его лояльности к товарам и самой компании. Однако важным моментом
является признание того, что не все потребители одинаковы, что потребитель
не всегда является правым и некоторые потенциальные клиенты могут стать
для компании проблемными или нерентабельными. Понимание и принятие
этого утверждения, а также четкое видение и разграничение клиентов позволит
предприятию сконцентрировать выгоды, снизить издержки и сделать компанию
более защищенной в конкурентной борьбе.
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Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса
ПРОЦЕСНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
ПІДПРИЄМСТВА
Термін «інновація» почав активно використовуватися з початком
побудови ринкової економіки. Головною функцією інновації є зміни, що
приводять до розвитку, вдосконалення, поліпшення.
Традиційно основою стійких довгострокових конкурентних переваг
вважаються продуктові та технологічні інновації. Для забезпечення успішної
діяльності сучасних підприємств вони є необхідною, але недостатньою умовою.
Джерелом успіху діяльності підприємства на ринку сьогодні стають, поряд із
зазначеними, процесні інновації.
Слід зазначити, що в сучасній науці природа продуктових і технологічних
інновацій достатньо обґрунтована та вивчена. Розуміння ж економічної
сутності процесних інновацій, їх ролі в розвитку підприємства в сучасних
умовах досить ускладнено, що визначає необхідність додаткового вивчення
зазначених категорій.
Процесні інновації – це впровадження нових чи значно вдосконалених
методів виробництва. До них можуть відноситися зміни технологічного
устаткування або організації виробництва, а також те й інше одночасно[1].
Процесні іновації включають в себе розробку та впровадження
технологічно нових або технологічно вдосконалених виробничих методів,
пов'язаних з істотними змінами у виробничому процесі, використанням нового
виробничого обладнання та (або) програмного забезпечення, нових технологій
при виробництві товарів або послуг [2]. Прикладами нових виробничих методів
є запуск нового автоматизованого обладнання на виробничій лінії або систем
комп'ютерного проектування для розробки продукції; у сфері послуг - це,
наприклад, впровадження систем навігації для транспортних послуг,
впровадження нових систем бронювання в туристичних агентствах.
Такі інновації націлені, як правило, на зниження витрат виробництва або
діяльності з передачі продуктів, послуг на одиницю продукції, підвищення
якості, ефективності виробництва або передачі вже існуючих в організації
продуктів, але можуть призначатися також і для виробництва та передачі
технологічно нових або вдосконалених продуктів, послуг, які не можуть бути
зроблені або поставлені з використанням звичайних виробничих методів [3].
Для багатьох галузей економіки України характерні зростання поточних
витрат, збитковість промислового виробництва. Існує нагальна потреба пошуку
дієвих способів оздоровлення фінансового стану підприємств, підвищення
рентабельності виробництва, в тому числі через реалізацію інноваційних
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проектів, пов’язаних як з розробкою та виводом на ринок нових продуктів, так і
з оптимізацією виробничих процесів, що дозволить знизити витрати
виробництва. Для галузей, що виробляють конкурентоспроможну на світових
ринках продукцію першочергове значення має здійснення інноваційних
проектів, пов’язаних з розробкою та освоєнням нових технологій та
покращенням структури управління підприємством.
Література
1. Соловйов В.П. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики:
Монографія / Соловйов В.П., Кореняко Г.І., Головатюк В.М. – К.: Фенікс, 2008. – 224
с.
2. Дудар Т. Г., Мельниченко В. В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. – Тернопіль :
Економічна думка, 2008. – 250 с.
3. Інноваційний менеджмент: підручник / С. М. Ілляшенко. — Суми : Університетська
книга, 2010. — 334 с

Гнатченко Є.Ю.
к.е.н.
Харківська національна академія міського господарства
УГОДИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПРОЕКТАХ
РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
В світовій практиці існує три альтернативні моделі участі приватного
сектора в управлінні об'єктами муніципальної комунальної інфраструктури:
1. Акціонування комунальних підприємств з подальшим частковим
продажем акцій із збереженням контрольного пакету у власності
муніципалітету.
2. Збереження муніципальної власності на основні фонди підприємств
комунального господарства та залучення приватного сектору для управління
цими фондами ( в тому числі інвестування).
3. Приватизація шляхом продажу всіх акцій або контрольного пакета
акціонованого комунального підприємства приватному інвестору.[1]
Застосування механізмів державно-приватного партнерства передбачає
друга модель участі приватного сектору в управлінні комунальною
інфраструктурою. Ця модель відома як «французька» модель державноприватного партнерства, тому що у Франції вперше застосовувалося управління
підприємствами водопостачання, яке здійснювалося приватними операторами.
Угоди державно-приватного партнерства в загальному значенні можуть
бути охарактеризовані як контракти, згідно яких уряд надає приватній особі
дозвіл на будівництво або управління об’єктами інфраструктури певного типу
на визначений період часу. В зарубіжній літературі розглядається багато
різновидів угод державно-приватного партнерства, які відрізняються один від
одного деякими аспектами впровадження проектів. Найбільш популярні
наступні:
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ВОТ (build-operate-transfer) – приватна компанія фінансує будівництво
об’єкта інфраструктури і здійснює керування ним протягом певного терміну,
після закінчення якого він передається до державного управління;
ВОО (build-operate-own) – теж саме, що й ВОТ за винятком того, що
майно не передається до державного управління. Зокрема, після закінчення
терміну концесійної угоди права на управління майном можуть перейти до
іншої приватної компанії;
BLT (build-lease-transfer) – нові споруди будуються за рахунок приватного
капіталу і після закінчення будівництва надаються державним або місцевим
органам управління на підставі угоди оренди. Після закінчення строку
договору, майно переходить у власність та розпорядження держави або
місцевих органів самоврядування;
ROT (rehabilitate-operate-transfer) – форма впровадження проектів, подібна
до ВОТ, яка використовується для відновлення вже існуючих об’єктів замість
будівництва нових;
ROL (rehabilitate-operate- lease) – після виконання робіт з відновлення
інфраструктури, компанія-концесіонер керує майном на підставі орендної
угоди;
САО (contract-add-operate) – користувачам надаються існуючі споруди на
правах оренди. [2]
Законом України "Про державно-приватне партнерство" від 01.07.2010 №
2404-VI [3] створено законодавче підґрунтя для стимулювання розвитку
співпраці між державним та приватним сектором з метою підвищення
конкурентоспроможності економіки країни та залучення інвестицій в економіку
України. У рамках здійснення державно-приватного партнерства відповідно до
цього Закону та інших законодавчих актів України можуть укладатися
договори про:
 концесію;
 спільну діяльність;
 розподіл продукції;
 інші договори.
Здійснення державно-приватного партнерства передбачає виконання
однієї або кількох таких функцій: проектування; фінансування; будівництво;
відновлення
(реконструкція,
модернізація);
експлуатація;
пошук;
обслуговування, а також інших функцій, пов'язаних з виконанням договорів,
укладених у рамках державно-приватного партнерства.
З тієї причини, що життєзабезпечуючі системи є основою будь-якої
економічної системи, інвестиції в розширення або модернізацію
інфраструктури призведуть до багатостороннього ефекту у вигляді
економічного розвитку та підвищення рівня життя населення. Переваги для
держави полягають в тому, що завдяки схемам державно-приватного
партнерства забезпечується фінансова участь приватного сектору в будівництві
нагальних об’єків міського господарства, до того ж з’являються додаткові
переваги у вигляді технологічних інновацій, якщо залучається іноземний
інвестор. Громадськості вони забезпечать будівництво і відновлення найбільш
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необхідної міської інфраструктури, яка за сучасних умов не може бути
побудована за рахунок місцевого та державного бюджетів, та дозволять
користуватися сучасними технологіями в сфері послуг.
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м. Дніпропетровськ
РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА
ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТИ
Парадигма розвитку сучасного суспільства базується на концепції
економіки знань, тобто економіки, місією якої є генерування та комерціалізація
нових знань. Наука генерує і диверсифікує знання, система освіти деталізує та
адаптує його, а реалії ринкових відносин формують не менш реальну вартісну
оцінку. Можливість найбільш ефективного поєднання цих трьох складових
елементів у єдине ціле, у замкнутий, відтворюваний цикл становить корінь
проблеми порядку денного.
Україна обрала інноваційний шлях розвитку, орієнтири економіки знань
[1]. Швидкість розвитку процесів на національному рівні, в умовах знаннєвої
економіки, ставить принципово інші завдання на місцях. На перші позиції
виходять регіони, в яких створено мережу успішно функціонуючих наукових
установ; сконцентровані класичні університети з розвинутими потужними
науковими школами, що дозволяють випускати висококваліфікованих
спеціалістів, які пройшли й курс профільної практичної підготовки.
Розгалуженість фінансової, промислової, транспортної, загалом – бізнесструктури при цьому може розглядатися як каталізатор процесів
комерціалізації технологій вишів та сприяти зміцненню партнерських відносин
в тріаді «держава – наука – бізнес».
Дніпропетровщина демонструє свою готовність до всебічного
міжнародного співробітництва. У вересні 2012 р. у Дніпропетровську відбулися
Міжнародний бізнес-форум «Інвестиційна хвиля-2012», Форум міжнародного
співробітництва регіонів країн «Східного партнерства» та регіонів країн ЄС, де
представниками регіону було запропоновано проект тиражування кращих
практик та обміну досвідом. Успішно реалізуються проекти за участю
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найбільших міжнародних компаній, таких як Майкрософт, та міжнародних
фінансових організацій, таких як ЄБРР [2].
Перераховані події та проекти є логічним продовженням реалізованих
економічних, соціальних та науково-технічних програм Комплексної стратегії
регіонального розвитку зокрема: Програми формування позитивного
міжнародного іміджу та розвитку міжнародних зв’язків Дніпропетровської
області на 2011–2015 роки; Програми реалізації державної стратегії
євроінтеграції на регіональному рівні до 2015 року; Регіональної програми
інноваційного розвитку на період до 2020 року; Регіональної програми охорони
та захисту інтелектуальної власності на період до 2020 року; Регіональної
програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2011–2013 роки.
На особливу увагу заслуговує Програма розвитку освіти в Дніпропетровській
області.
Перехід до економіки знань змінює й ракурс оцінки окремих її галузей з
позицій спроможності виробляти високотехнологічний, інноваційний продукт.
Перш за все, слід сказати про космічну галузь, підприємства якої
характеризуються значними інтелектуальним, інноваційним потенціалами.
Розвиток космічних технологій – національний пріоритет України, оскільки
здійснює безпосередній стимулюючий вплив на процеси розвитку багатьох
інших галузей економіки, економічну динаміку держави в цілому.
Високотехнологічні галузі, зазвичай, мають коопераційний характер,
об’єднуючи відносинами кооперації наукові установи, заклади освіти,
промислові підприємства, створюючи основу для активізації міжнародного
науково-технічного співробітництва. Відновлення після реорганізації проекту
«Морський старт» та активне розгортання нового проекту «Алькантара Циклон
Спейс» й надалі підтримуватиме репутацію України як ключового гравця ринку
космічних технологій та послуг.
Крім того, слід згадати відкриття високотехнологічного заводу
«Інтерпайп Сталь», що порівнюють з народженням в Україні нової галузі
промисловості, введення в експлуатацію першого в Україні та СНД сучасного
високотехнологічного заводу з безвідходної переробки використаних
акумуляторних батарей ТОВ «Рекуперація свинцю» Міжнародної науковопромислової корпорації «ВЕСТА». І такі приклади відбуваються системно,
дедалі частіше.
Завданням сьогодення є виготовлення такого інноваційного продукту, що
його потребує ринок. І розуміння цієї тези має докорінно змінити процес
НДДКР вишів та промислових підприємств, вплинути на його структуру,
тривалість, логіку протікання, визначити нові пріоритети та акценти. Важливим
є налагодження чіткого механізму співробітництва наукової сфери зі сферою
бізнесу, композиція державних інтересів та інтересів реального приватного
капіталу.
Тісний взаємозв’язок між державою, науковими установами і бізнесколами, на думку автора, найбільшою мірою забезпечується на регіональному
рівні. Саме тут відкриваються нові перспективи розвитку партнерських
відносин в інноваційній діяльності, відбувається пошук шляхів
129

конструктивного діалогу, що сприятиме координації економічної політики,
гармонізації законодавства, інституційним перетворенням і розквіту
української нації в цілому.
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РИНОК ПОСЛУГ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
Впродовж останніх років ринок послуг в Україні є сферою економіки, яка
стрімко розвивається. Про це свідчить аналіз основних показників розвитку
ринку послуг України загалом, та регіонів зокрема. Так, індекс фізичного
обсягу реалізованих послуг по Україні у 2010 році до рівня 2009 року (у
порівнянних цінах) склав 103,2%, у 2011 році цей показник становив 112% до
попереднього року, що на 8,8 відсоткових пункти більше [1]. Спостерігався ріст
індексу фізичного обсягу реалізованих послуг і по Тернопільській області, а
саме з 98,8% до 107,9% відповідно. За результатами СВОТ - аналізу,
експертних висновків та оцінок населення, конкурентні переваги
Тернопільського регіону полягають у розвитку високотехнологічного
агропромислового комплексу, виробничої та соціальної інфраструктури,
середнього та малого бізнесу, туристично-рекреаційної сфери, освіти і науки в
напрямку європейського науково-освітнього простору. Таким чином, з метою
подальшого соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільщини,
особливу увагу необхідно звернути на вирішення проблемних питань у різних
галузях регіонального ринку сфери послуг, розробити заходи та програми щодо
його стабілізації та належного функціонування.
Методологічні, теоретичні та практичні питання сутності сфери послуг,
визначення її основних складових та пріоритетів розвитку, досліджували у
своїх працях такі вчені, як Данилишин Б.М., Моргулець О.Б., Новицький В.Є.,
Коваленко Ю.О., Куценко В.І., Мочерний С.В., Гетьман О.О., Власюк В.Є.,
Козак Ю.Г., Дахно І.І., Ковалевський В.В. та інші. Разом з тим, дослідження
функціонування ринку послуг конкретного регіону, вивчення проблемних
питань та розробка перспективних напрямків його розвитку в сучасних умовах
залишаються досить важливими та актуальними питаннями.
Серед найважливіших проблем соціально-економічного розвитку
Тернопільщини можна виділити недостатньо ефективну структуру валового
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регіонального продукту, низькі темпи впровадження інноваційних процесів,
недостатньо розвинуту ринкову, виробничу та соціальну інфраструктури,
низьку інвестиційну активність підприємств та динаміку залучення іноземних
інвестицій, диспропорції розвитку окремих галузей та районів області тощо.
Тому, основна мета стратегічного розвитку Тернопільської області на період до
2015 року – це інвестиційно привабливий регіон з конкурентною економікою,
високим рівнем розвитку людських ресурсів, продуктивною зайнятістю
населення, ефективною системою надання соціальних і житлово-комунальних
послуг, чистим природним середовищем та високорозвиненою туристичнорекреаційною сферою [3]. Отже, значний акцент у перспективному розвитку
Тернопільщини, крім промислового та сільськогосподарського виробництва,
зроблено також на розвиток таких галузей сфери послуг, як торгівля, побутове
обслуговування, туристична індустрія, готельне, ресторанне та житловокомунальне господарство.
На ринку послуг Тернопільщини функціонує понад 952 юридичні особи
та їх відокремлених підрозділів, якими реалізовано послуг у 2011 році 1670,6
млн. грн., що на 17,6% більше рівня попереднього року. У 2006 році цей
показник був вдвічі меншим і становив 730 млн. грн. Тобто, хоча на рівні
України це один із найнижчих показників, ще менший обсяг реалізованих
послуг лише у Чернівецькій області (1525,7 млн. грн.), проте по регіону
спостерігається чітка тенденція росту обсягів реалізованих послуг,
відбуваються процеси структурної перебудови, які створюють сприятливі
умови для здорової конкуренції, насичення ринку товарами та послугами. За
категоріями споживачів найбільший обсяг послуг у 2011 році реалізовано
підприємствам (установам) – 751,1 млн. грн., що становить 45% від загального
обсягу реалізованих послуг, населенню реалізовано 502,4 млн. грн. або 30,1
відсотки [1].
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізованих послуг
займають послуги пошти та зв’язку – 35,8%, транспорту – 28,0%. Операції з
нерухомим майном склали 11,7%, діяльність у сфері права, бухгалтерського
обліку, інжинірингу, рекламної діяльності, надання різних послуг споживачам –
4,4%, торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого
вжитку – 4,5%, надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у
сфері культури та спорту – 4,0%, освіти – 2,4%, охорони здоров’я та надання
соціальної допомоги – 2,4%, діяльність готелів та ресторанів – 0,7% тощо [2].
Лідером у сфері телекомунікацій є Тернопільська філія ПАТ
“Укртелеком”, яка продовжує утримувати позитивні тенденції розвитку послуг
зв’язку на території області. Тернопільська дирекція УДППЗ “Укрпошта”
характеризується розвиненою мережею об’єктів поштового зв’язку, що дає
змогу максимально наблизити послуги до споживача. Разом з тим,
проблемними є окремі сільські відділення поштового зв’язку, які на
сьогоднішній день працюють нерентабельно.
Підприємствами транспорту області за 2011 рік перевезено 3654,2 тис.
тонн вантажів, що на 12,7% більше, ніж за 2010 рік. Вантажооборот збільшився
на 71,9%. За січень-вересень поточного року усіма видами транспорту
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перевезено 5425,3 тис. тонн вантажів, основна питома вага перевезень припадає
на автомобільний транспорт (68,8% загального обсягу перевезень). Дещо інша
ситуація із пасажирськими перевезеннями. За 2011 рік послугами
пасажирського транспорту (включаючи електротранспорт) скористалися 96,8
млн. осіб, що на 3,4% менше, ніж за попередній рік. У 2012 році також
спостерігається спад даного показника у порівнянні до відповідного періоду
минулого року. Так, за січень-вересень 2012 року пасажирські перевезення
усіма видами транспорту становили лише 76,2% до рівня минулого року, в тому
числі перевезення автомобільним транспортом 73,0 відсотка [2]. Негативно
впливає на діяльність транспортних підприємств неповне і несвоєчасне
надходження компенсаційних коштів за перевезення пільгових категорій
пасажирів, недостатнє фінансування дорожньої галузі як на місцевому, так і на
загальнодержавному рівнях тощо.
Обсяг роздрібної торгівлі, включаючи роздрібний товарооборот
підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу
товарів на ринках і фізичними особами – підприємцями, за 2011 рік становив
11334,2 млн. грн., що на 13,1% вище обсягу 2010 року. У структурі обороту
роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 22,0%.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) зріс на 8,6%.
Зміни відбулися у структурі товарів. Якщо у 2000 році співвідношення
продовольчих та непродовольчих товарів складало 57,5% та 42,5% відповідно,
то у 2011 році, питома вага непродовольчих товарів зросла до 59% [2]. На
недостатні темпи росту реалізації товарів і послуг впливають об’єктивні
причини, серед яких основною є недостатня купівельна спроможність
населення, має місце тіньова сторона в діяльності торговельних підприємств.
Головне завдання у сфері внутрішньої торгівлі це стабілізація цін на
споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари,
збільшення реалізації продукції місцевих товаровиробників. Важливо
забезпечити високий рівень обслуговування населення, сприяння товарному
насиченню споживчого ринку, розширення асортименту товарів та поліпшення
їх якості з урахуванням попиту, що вплине на покращення показників обсягу
роздрібного товарообігу та реалізованих послуг.
Побутові послуги населенню області надають понад 4668 суб’єктів
господарювання, протягом 2011 року їх кількість зросла на 512 одиниць. У 2011
році порівняно з 2010 роком розширилася мережа таких послуг, як ремонт та
виготовлення меблів, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, ремонт
годинників, виготовлення теслярських та столярних виробів, перукарські
послуги.
У даній сфері надалі важливо створювати умови для розвитку малого
підприємництва та скорочення тіньового сектора, поширення таких форм
послуг як виїзне обслуговування та за замовленнями, направлення на навчання
в центри зайнятості сільських жителів з числа безробітних та випускників
загальноосвітніх шкіл в професійно-технічні училища, з подальшим їх
працевлаштуванням в селах, забезпечувати участь представників області в
обласних та Всеукраїнських конкурсах. Пріоритетами розвитку сфери
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побутового обслуговування є задоволення потреб населення у високоякісних
соціальних послугах, запровадження сучасних стандартів побутового
обслуговування, створення умов для наближення підприємств побутового
обслуговування населення до місць проживання та трудової діяльності
громадян, поширення у віддалених сільських населених пунктах, в яких немає
стаціонарних об’єктів побуту, виїзних форм обслуговування, сприяння
розвитку конкурентного середовища у сфері побуту.
Тернопільщина має унікальні об’єкти туристичної привабливості, як для
внутрішніх, так і для закордонних туристів. В області, яка територіально є
однією з найменших в Україні, збереглося більше третини всіх українських
замків і палаців, понад сотню дерев’яних церков різних епох, десятки
унікальних кам’яних храмів і костьолів, зосереджена п’ята частина всіх
пам’яток природи, що нараховуються в Україні. Тобто, значним внутрішнім
резервом для збільшення бюджетних надходжень, залучення інвестицій та
розвитку місцевих територіальних громад області є унікальне поєднання
багатої культурної спадщини та потужного природно-рекреаційного
потенціалу. Водночас, цей позитивний факт нівелюється відсутністю сучасної
туристичної інфраструктури щодо обслуговування реальних потоків туристів.
Це зумовлює спад кількості туристів, обслуговуваних суб’єктами туристичної
діяльності України, та використання лише екскурсійного потенціалу. Якщо у
2000 році кількість туристів становила 24343 особи, у 2003 році – 50257 осіб, то
починаючи із 2008 року спостерігаємо зменшення даного показника, який
становив у 2011 році лише 74,9% до рівня 2000 року, та 91,4% до попереднього
року (18241 осіб). Кількість екскурсантів у 2011 році збільшилася в порівнянні
з 2010 роком на 1593 особи, або на 11,6%, проте вона є меншою до рівня 2008
року [2].
Таким чином, основними пріоритетними напрямками регіонального
розвитку Тернопільщини у сфері послуг можна визначити:
 розбудову і модернізацію транспортної інфраструктури, розширення
обсягу та підвищення якості послуг з технічного обслуговування та
ремонту автомобілів, транспортних послуг;
 розвиток галузі зв’язку та телекомунікацій шляхом збільшення послуг
комп’ютерного зв’язку, розширення мережі мобільного зв’язку третього
покоління UMTS та збереження діючої кількості телефонних номерів
фіксованого зв’язку, подальше зростання Інтернет-послуг;
 розширення туристичної інфраструктури, розробка та впровадження
нових туристичних маршрутів, розвиток релігійного та паломницького
туризму, підтримка культурного потенціалу і традицій, створення та
підтримка діяльності інформаційно-туристичних центрів, громадських
організацій, які займаються популяризацією туристично-рекреаційного
потенціалу в області;
 збільшення обсягу послуг у сфері відпочинку, розваг, культури, спорту;
 розвиток внутрішньої торгівлі, розширення мережі сучасних
торговельних комплексів, впровадження прогресивних методів торгівлі,
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розвиток та удосконалення сфери побутового обслуговування населення,
легалізація роздрібного товарообігу та послуг тощо.
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МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКИХ
ВІДНОСИН РЕГІОНУ
Одним із стратегічно важливих напрямків економічного зростання
України та її регіонів є розвиток малого підприємництва. Мале підприємництво
є невід’ємним, об’єктивним елементом будь-якої розвиненої господарської
системи. Тому дослідження його особливостей та корисності для економіки є
актуальним задля подальшого ефективного використання.
Засвоєння основ підприємництва пов’язано з визначенням термінів «мале
підприємництво» та «малий бізнес». У наукових публікаціях досі не склалося
однозначного тлумачення цих понять. Так, одні українські вчені зазначають, що
поняття «бізнес» не закріплено жодним законодавчим документом України і є
поняттям більш розширеним, ніж «підприємництво». Вони виходять з того, що
«бізнес» в загальному розумінні означає підприємницьку, комерційну чи будьяку іншу діяльність, що не суперечить законодавству, та спрямовану на
одержання прибутку [1, с. 92-94]. Інші дослідники вважають, що малий бізнес і
малі підприємства в сукупності дають визначення малого підприємництва як
діяльності з виробництва продукції, виконання робіт, пропозиції послуг з
обумовленими параметрами з метою отримання прибутку [2, с. 97].
Суперечливість наведених підходів свідчить про підприємництво, як
багатопланове явище, якому притаманні різні властивості та характеристики.
Висунення тієї чи іншої із них на перший план залежить від завдання, яке
вирішується дослідником. Тому, з огляду на це, вважаємо доцільним розгляд
підприємництва як економічної категорії, яка займає особливе місце в системі
господарських відносин. Як економічне явище підприємництво представляє
собою тип господарської діяльності по залученню та комбінуванню факторів
виробництва з метою отримання вигоди в умовах невизначеності та ризику
шляхом здійснення інноваційних рішень [3, с. 89]. Таке трактування відповідає
наведеному у Господарському кодексі України [4, ст. 42].
Роль та місце малого підприємництва в системі господарських відносин
регіону визначається у властивих йому функціях. Вони полягають у вирішенні
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проблем зайнятості населення, зменшенні соціальної напруги та демократизації
ринкових відносин, оперативному реагуванні на зміни кон’юнктури ринку,
розвитку конкурентного середовища, забезпеченні сталого економічного
зростання на інноваційній основі.
Таким чином, мале підприємництво є структурною частиною, основою та
інтегральним елементом в системі господарських відносин. Необхідними
умовами, що сприятиму ефективному розвитку ресурсних можливостей малого
підприємництва, є комплекс науково-теоретичних, організаційних та
політичних заходів, які реалізовуватимуться місцевими, регіональними та
державним органами влади.
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МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЯК ОСНОВА
КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах розвитку глобалізаційних процесів та зміни
технологічних укладів значний вплив на економічну діяльність суб’єктів
господарювання має застосування таких форм і методів стимулювання
робітників, які б сприяли високій результативності їх роботи, тобто для
залучення й утримання компетентних працівників необхідно створювати таку
систему стимулювання праці, яка б була доцільною, ефективною та сприяла б
підвищенню конкурентоспроможності підприємства.
Одним із найбільш ефективних методів управління трудовою поведінкою
працівника є стимулювання праці, вивченню якого присвячені наукові
дослідження багатьох зарубіжних вчених економістів, таких як Т.Вільсон,
В.Врум, Ф.Герцберг, Р.ЛЛікерт, Е.Лоуолер, Д.МакГрегор, А.Маслоу, Т.Міллер,
Р.Оуен, Л.Портер, Г.Саймон, а також вітчизняних, серед яких: Л.Баранова,
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Д.Богиня,
О.Грішнова,
В.Данюк,
А.Колот,
В.Лагутін,
Е.Лібанова,
Н.Лук’янченко, І.Новак, В.Новіков та інших.
Матеріальне стимулювання праці – це засіб забезпечення матеріальних
потреб та посилення матеріальної зацікавленості працюючих залежно від
результатів їх колективної та індивідуальної праці через систему законодавчих,
нормативних, економічних, соціальних та організаційних чинників і заходів,
пов’язаних з виробничою, підприємницькою, торговельною або комерційною
діяльністю [1, с.464]. Воно розглядається в аспекті створення систем додаткової
до основної (тарифної) заробітної плати винагороди працівникам за
перевищення планових або нормативних рівнів показників індивідуальної та
колективної виробничої та управлінської діяльності, а також кінцевих
результатів роботи структурних підрозділів або підприємства в цілому.
На сьогодні матеріальне стимулювання працівників підприємств, як
основна складова частина загальної системи мотивації, перейняло здебільшого
риси,
притаманні
попередній
адміністративно-командній
системі
господарювання. Внаслідок відсутності прямої залежності розміру премії від
конкретних результатів роботи працівників структурних підрозділів
підприємства, вона перестала виконувати свою головну функцію –
стимулюючу, і перетворилась в просту надбавку до посадового окладу.
Система мотивації працівників сприяє як формуванню, так і досягненню
суспільно значущих цілей організації і завдяки цьому підтриманню рівноваги
між економічними цілями та суспільною відповідальністю підприємства. Вона
виконує функцію комунікації між керівництвом, власником організації та її
працівниками. Мотивування пов’язане із створенням та підтримкою взаємного
порозуміння між підприємством та окремими групами людей або всередині
груп. Загалом система мотивації має дві сторони: одна сторона стосується
рівня, диференціації структури та динаміки витрат на персонал, зокрема
заробітної плати, створення системи стимулів до праці; друга - пов'язана зі
стилем управління, що застосовується керівниками та проявляється у
поступовому переході від авторитаризму до демократичного стилю [2, с.227].
Політика винагороди за працю організовується так, щоб свідома
ініціатива працівника була спрямована на підвищення продуктивності праці,
удосконалення своєї кваліфікації, надавала працівнику можливість збільшувати
працею свій доход.
Мотивуюча сила заробітної плати на українських підприємствах
зростатиме за умов оптимізації зусиль з боку керівників, тобто усе більше
керівників підприємств переконуються в тому, що заробітна плата не формує
належної мотивації та лояльності працівників. Мотиваційний ефект від
підвищення посадового окладу чи встановлених надбавок і доплат носить
короткостроковий характер. Тому до найсприятливіших стимулюючих заходів
та дій відносять:
- покращення трудової дисципліни та організації праці, нормування
праці через своєчасність та виваженість перегляду виробничих норм та
нормативів;
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- зміну структури коштів і витрат виробництва через запровадження
режиму підвищеної економії та ресурсозберігаючих технологій на користь
оплати живої праці;
- підвищення трудової кваліфікації працівників, обґрунтоване
зменшення їх надлишкової чисельності;
- гнучке використання: надбавок за складність і напруженість праці;
премій за економію ресурсів, інновації та раціоналізаторство; винагород за
підсумками кварталу, півріччя і року;
- введення показників залежності розмірів заробітної плати від оцінки
особистого внеску та ділових якостей конкретного працівника (коефіцієнтів
трудової участі) тощо [3, с.13].
Першочергового значення в умовах невизначеності ринкового
середовища набуває співвідношення між основною заробітною платою, яку
працівники отримують згідно з укладено трудовою угодою, і додатковими
виплатами у вигляді грошових премій. Із метою подолання проблеми плинності
персоналу, викликаної незадоволенням системою оплати праці, слід
додержуватися пропорції, тобто у нормальних умовах розширеного
виробництва сума додаткових виплат має становити не більш як ½ заробітної
плати. Перевищення цього показника призведе до втрати мотивуючої функції,
а додаткові грошові надходження стануть часткою обов'язкового заробітку.
Схематично найбільш оптимальне співвідношення показано на рис. 1.
Джерелами матеріального стимулювання на підприємстві є фонд оплати
праці та вільний залишок прибутку (доходу). Не можна забувати і про
соціальний пакет, який також є стимулом до кращого виконання поставлених
завдань. Соціальний пакет науковці визначають як блага, які виступають у
вигляді пільг, компенсацій, привілеїв і соціальних гарантій, що перевищують
розмір основної заробітної плати.
ЗАГАЛЬНИЙ
ЗАРОБІТОК

Основна
заробітна плата

Посадові оклади,
тарифні ставки,
оклади, гонорари

7080%

100%

Додаткова заробітна
плата

Доплати і
надбавки
Премії та винагороди,
що носять
систематичний характер

20-30%

Заохочувальні
та
компенсаційні
виплати
(надбавки та доплати, які
мають
одноразовий
характер; виплати пов’язані
з індексацією з/п, оплата
відпусток та ін.)

Рис. 1. Пересічна структура середньомісячного заробітку на підприємствах [4;5]
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Можна виділити такі пріоритети соціальних пакетів, як виплати
лікарняних, медичне страхування, компенсація витрат на транспорт, навчання
за кошт компанії, оплата обідів, забезпечення безкоштовним мобільним
зв’язком, надання (часткова оплата) путівок до санаторіїв, матеріальна
допомога при одруженні, народженні дитини тощо, безвідсоткове
кредитування, надання в службове та неслужбове користування автомобіля,
оплата амортизації власного транспорту працівника та витрат на пальне, оплата
найманого житла [1, с.474]
Розробляючи соціальний пакет, слід чітко визначити, які саме послуги
потребує та чи інша категорія працівників. Значення соціального пакету для
компанії перебільшити складно: він є, з одного боку, рідкісним мотиваційним
інструментом, що інтегрує методи матеріального і нематеріального
стимулювання праці, а також додає солідності фірмі; з іншого – системою
заходів, яка дає можливість не лише задовольнити потреби найманих
робітників, а й безпосередньо вплинути на виробничий процес. Тобто в системі
стимулювання важливе місце належить формуванню корпоративного інтересу,
коли кожний працівник зацікавлений у завоюванні підприємством передових
позицій у конкурентній боротьбі. Ефективна система стимулювання праці, яка
включає підвищення продуктивності праці, підвищення її ефективності,
покращення соціально-психологічного клімату в колективі, зменшення
сукупних витрат на персонал, забезпечує підвищення конкурентоспроможності
даного підприємства (рис.2). При цьому комплексна система мотивації та
оцінки результатів праці персоналу підприємств має широкі можливості для
покращення результативності роботи як окремого працівника, так і всього
колективу підприємств в цілому.

Рис.2. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі
ефективної системи стимулювання праці [6, с.59]
Отже, ефективна мотивація трудової діяльності персоналу підприємства
повинна: виходити з особливостей зовнішньоекономічної кон'юнктури;
погодженості системи стимулювання з економічною стратегією підприємства,
яка, власне, формує методологію досягнення цілей, і має бути направлена на
визначення раціонального рівня доходів працівників, що приведе до високих
результатів їх праці і підприємства в цілому; прогнозувати ефективність
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процесу мотивації праці на підприємстві, яка визначається ступенем
досягнення економічних і соціальних цілей як підприємства, так і працівників,
що досягається, в свою чергу, оптимальним балансом економічних і соціальних
інтересів зацікавлених сторін. А системність механізму мотивації економічної
діяльності найманих працівників найбільше проявляється в умовах ринкових
перетворень національної економіки. Так як в процесі зміни традиційних
регулятивних механізмів актуалізуються та загострюються питання, пов’язані з
потребою оновлення мотиваційних інструментів економічної діяльності
працівників, розвитком освітніх, інтелектуально-інформаційних компонентів
людини.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОХОДІВ
НАСЕЛЕННЯ
Індивідуальні доходи населення є одним з найважливіших критеріїв їх
добробуту. Від рівня доходів безпосередньо залежить рівень забезпечення
населення матеріальними, соціальними та культурними благами, стан здоров’я і
відтворення робочої сили.
У цілому за період 2001-2011 рр. сукупні доходи населення України
зросли у 7,9 рази (з 157996 млн. грн. до 1251005 млн. грн.). Однак, динаміка їх
зростання впродовж останніх 10 років мала нестійкі тенденції. Так, якщо
впродовж 2001-2005 років відбувалося стабільне зростання сукупних доходів
населення, то у 2006 році спостерігається уповільнення темпів їх приросту, що
пояснюється активізацією в цей період часу інфляційних тенденцій. У наступні
два роки ситуація дещо стабілізувалась. Значне зниження темпів приросту
сукупних доходів населення відбулося у 2009 році, яке крім інфляційних
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процесів пов язане ще й з фінансовою кризою, оскільки в цей період часу
збільшились як рівень безробіття так і заборгованості із виплати заробітної
плати.
Аналіз статистичних даних структури загальних грошових доходів
населення України свідчить, що вагомим джерелом доходів є заробітна плата.
До позитивних тенденцій слід віднести зростання у 2010 році питомої ваги
заробітної плати в структурі доходів населення, що свідчить про поступове
відновлення її мотиваційної функції. Тобто, саме заробітна плата стає
найважливішим джерелом доходу більшості населення України, частка якої
коливається в діапазоні від 43,4% у 2000 році до 41,7% у 2011 році. Зокрема
найвищий її рівень зафіксовано у 2007 році (44,8%), а найнижчий у 2009 році 40,8%. Однак, у порівнянні з економічно розвинутими країнами, частка
заробітної плати у доходах українців є не високою. Наприклад, питома вага
зарплати у структурі доходів населення складає: у Великобританії -65%,
Німеччині -64%, Італії -52%, США-53%, Франції -58%, Японії -69% [1, с.166].
Значну роль у формуванні структури доходів населення і надалі
відіграють соціальні трансфери, що зумовлює послаблення економічної
активності та мотивації до праці їх одержувачів та гальмує розвиток трудового
потенціалу. Упродовж 2000-2009 років відбувалося постійне їх зростання.
Максимальна їх частка зафіксована у 2009 році -40,8% від загальних джерел
формування доходів, мінімальна у 2000 році -34,8%. Проте у 2011 році
порівняно з 2010 роком їх питома вага дещо зменшується, а саме з 38,5% до
37%, що є позитивною тенденцією.
Важливою проблемою у формуванні структури доходів населення є
зменшення питомої ваги прибутку та змішаного доходу з 19,2% у 2000 році до
15,9% у 2011 році. Найменшу частку у структурі доходів населення становлять
доходи від власності. Позитивним є зростання їх частки у структурі доходів за
2000-2011 роки більш ніж в 2 рази, а саме з 2,6% до 5,4% [2, с.12].
Впродовж останніх 10 років суттєві зміни відбулися у темпах зростання
або зменшення структурних елементів формування доходів. Найвищими
темпами впродовж 2001-2011 років щорічно зростають доходи від власності –в
середньому на 33%. Відносно низькими є середньорічні темпи зростання
обсягів прибутку та змішаного доходу впродовж 2002-2011 років на 21,6%.
Отже, за період 2001-2011 рр. сукупні доходи населення України загалом
зростають. Хоча динаміка їх зростання має нестійкі тенденції та
характеризується нерівномірністю зростання в залежності від виду доходу
населення України.
Література
1. Мазнєва М.В. Формування і розподіл доходів як чинник підвищення рівня життя
населення// Актуальні проблеми економіки №6 (120), 2011.-с. 164-169. 2. Доходи та
витрати населення, www.ukrstat.gov.ua, с.12.

140

Секція 4. Гроші, фінанси і кредит
Заруцька О.П.
кандидат економічних наук
начальник відділу банківського нагляду УНБУ в Дніпропетровській області
РОЗВИТОК ПІДХОДІВ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ ДО АНАЛІЗУ
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
Аналіз фінансового стану банків та ефективності внутрішніх систем
управління ризиками є однією із пріоритетних задач банківського нагляду і
потребує розробки системи показників, які адекватно відображають реальний
рівень фінансової стійкості, не являються надлишковими, а також не мають
значної внутрішньої кореляції. Коректний і обґрунтований вибір показників
визначає надійність та глибину підсумкових висновків.
Сучасний наглядовий механізм спрямовується на оцінку ефективності
систем ризик-менеджменту банків, достатності якісних та кількісних
показників, що використовуються банками, визначення профілю ризиків та
прогнозованого напрямку змін. За даними такої оцінки фінансової стійкості
банку має визначатися режим наглядових процедур, необхідність превентивних
заходів із запобігання втраті фінансової стійкості.
Основу аналізу фінансового стану банків складають дані фінансової та
статистичної звітності, агреговані балансові показники банків. Методикам
аналізу фінансового стану та дослідженням проблеми фінансової стійкості
банків присвячено багато досліджень вітчизняних вчених [1]. При проведенні
аналізу в системі банківського нагляду додатково використовується значна
кількість звітних форм банків, інформація яких надає досить деталізовані
характеристики операцій і розшифровки балансових статей.
Слід зазначити, що напрямки аналізу, який проводиться банківським
наглядом, не завжди враховують структурно-функціональні характеристики
конкретного банку. Зважаючи на значну різницю між профілями ризиків
окремих банків, на наш погляд, доцільним є формування підходів до аналізу
фінансового стану залежно від специфіки банку та пріоритетних сфер
контролю.
Головною особливістю методики аналізу фінансової стійкості банків з
використанням структурно-функціональних груп, яка більш детально
викладена у [2], є перехід від універсальних обмежень та контрольних
показників до індивідуальних індикаторів фінансового стану, адаптованих за
профілем ризику конкретних банків.
Методика ґрунтується на інтерпретації траєкторії банку на карті
Кохонена – дослідженні причин послідовних змін позицій, порівнянні із
динамікою інших банків в межах загального розвитку системи. Основу
методики самоорганизуюючих карт Кохонена складають регресійні нейронні
мережі без зворотних зв'язків, де використовується алгоритм навчання без
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вчителя. Карти Кохонена є зручним інструментом візуального представлення
великих масивів даних, що складаються із значної кількості параметрів.
Спостереження за динамічними трансформаціями банківського сегменту
протягом останніх років дозволили дійти висновку щодо стійкого
відокремлення кластерів однорідних банків та об’єктивних змін профілів
ризиків усієї системи разом із розвитком її структурних характеристик.
Банки України відрізняються за масштабними показниками,
спеціалізацією, характеристиками продуктів, що надаються клієнтам. Для
великої частини банків із іноземним капіталом характерна менша ціна ресурсів,
ніж середня у системі, що дозволяє знижати процентні ставки за активними
операціями. Значні відмінності від стандартних структурних характеристик
мають малі кептивні банки, що пов’язані із конкретним бізнесом акціонерів.
Показники чистої процентної маржі та спреду, вартості ресурсів та доходності
активів таких банків часто відрізняються від ринкових.
Особливої уваги заслуговують банки, що мають підвищену частку
споживчих кредитів у структурі портфелю. Практика свідчить, що зміна
параметрів процентних ставок або тарифів таких банків здатна викликати
соціальний резонанс, який впливає на ризики репутації всієї системи. Навіть
при незмінних умовах обслуговування клієнтів – фізичних осіб ризики
відповідних банків є підвищеними і потребують додаткових джерел покриття.
Разом із діагностикою загального фінансового стану банківської системи
в процесі аналізу розподілу структурно-функціональних груп необхідно
встановлення сфер підвищених ризиків та задач пріоритетного втручання.
Наприклад, в умовах загального скорочення кредитних програм і погіршення
кредитоспроможності позичальників оцінка банківським наглядом процесів
управління кредитним ризиком має бути іншою, ніж у період активного
розвитку банківської системи.
Система показників та нормативів в умовах кризи має бути
налаштованою на групи підвищених ризиків. Для запобігання втраті фінансової
стійкості відповідними банками необхідно впровадження стрес-тестування та
прогнозного моделювання можливих змін системи показників і траєкторій
розвитку за різними сценаріями реалізації подій або застосування заходів
впливу.
Таким чином, задача нагляду полягає у забезпеченні оперативного
контролю і своєчасного реагування на трансформацію структури банківських
операцій та зміну профілю ризиків. Для реалізації цієї задачі доцільно
використовувати метод розподілу банків на структурно-функціональні групи за
допомогою карт Кохонена.
З позицій банківського регулювання та нагляду, запропонований апарат
нейронних мереж дозволяє не лише пояснити сучасний стан банківської
системи та оцінити фінансовий стан кожного з її об’єктів, але й встановлювати
запобіжні обмеження для будь-якого банку для підтримки його фінансової
стійкості. Підходи до рівноважного процентного управління за методом
структурно-функціональних груп можуть бути корисними як для менеджменту
окремих банків так і для розвитку методології банківського нагляду.
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ
КОРПОРАТИВНИХ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ БАНКУ
Визначення кредитоспроможності позичальника та аналіз його
фінансового стану є основою того, що кредит відповідатиме вимогам кредитної
політики банку та ризик по даній угоді буде прийнятним для банківської
установи [3, с.17]. У вітчизняній банківській практиці найпоширенішим є
використання статистичного методу, що базується на застосуванні відносних
показників (фінансових коефіцієнтів) та передбачає проведення оцінки окремих
статей різних форм офіційної фінансової звітності, визначення їх зв'язку і
залежності між собою. Проте, такий метод спрямований на минулий та
поточний стан та не враховує багатьох факторів - репутацію, специфіку
виробничої діяльності тощо [1, с.30]. Аналіз здійснюється за показниками
звітності за минулі роки, а не з метою прогнозування по потоках за певний
період, що в умовах нестабільності економіки, інфляційних процесах, не може
слугувати об’єктивною основою, що б виражала здатність позичальника
погасити кредит в майбутньому, оскільки під впливом різноманітних факторів,
змінюється економічна діяльність, що впливає на рівень його
кредитоспроможності. Відтак, основою мінімізації кредитного ризику є
абсолютна впевненість в надійності позичальника, що змушує змістити акцент
не в сторону визначення його поточного фінансового стану, а на прогнозування
змін в майбутньому за наявної на даний час інформації, що дуже важливо для
банку в контексті прогнозування реальних можливостей повернення позикових
коштів. Отже, основною із проблем є одержання інформації про позичальника,
що, зазвичай, отримується із офіційної фінансової звітності та може містити
показники, які прикрашають його діяльність. Саме тому, показники необхідно
розраховувати на основі управлінської звітності, що містить реальні та
неупереджені дані про діяльність та фінансовий стан підприємства. Крім того,
багато показників, таких як моральний стан чи репутація проблематично
оцінити в силу їх суб’єктивності. Якщо закордоном інформацію про
позичальника надають спеціалізовані державні та недержавні компанії, чи її
отримують через аналітичні та інформаційні звіти, то вітчизняні банківські
установи позбавлені такої можливості.
Причиною недосконалості
оцінки кредитоспроможності виступає й відсутність системи галузевих
рейтингових оцінок, що ускладнює процедуру аналізу підприємства [2, с.27]. Із
врахуванням того, що фінансовий стан підприємства зазвичай відображає
місце, яке воно займає в галузі (частка ринку), то необхідним є порівняння із
143

середньогалузевими показниками. Оптимізацією процесу було б впровадження
й внутрішньогалузевих порівнянь та впровадження показника, який би
визначав стійкість діяльності чи збуту від змін макроекономічних факторів.
Таким чином, при аналізі кредитоспроможності позичальника важливо
враховувати не лише надану ним інформацію про свою діяльність, а й галузеві,
макроекономічні дані, особливості банківського кредитного продукту. Оскільки
аналіз кредитоспроможності є одним із основних етапів кредитування, від
ретельності та якості здійснення якого залежатиме своєчасність повернення
кредиту, то проблема побудови якісної моделі оцінки кредитоспроможності
позичальника є досить актуальною.
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УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ РИЗИКОМ В СИСТЕМАХ ІНТЕРНЕТБАНКІНГУ
Системи Інтернет-банкінг (ІБ) на сьогоднішній день є найбільш цікавим
та динамічним сучасним напрямком розвитку банківських технологій, який
істотно вплинув на виникнення додаткових джерел та факторів банківських
ризиків викликаних саме впровадженням інформаційних технологій, які
засновані на розподілених комп’ютерних системах.
Метою дослідження є визначення джерел операційного ризику в системах
Інтернет-банкінгу та аналіз його структури.
Міжнародний та вітчизняний досвід свідчить про зростання ризиків,
пов’язаних з використанням інтернет-технологій. До ризиків пов’язаних з ІБ,
належать: кредитний, процентний, фондовий, валютний, ринковий,
операційний, стратегічний, репутаційний, втрати ділової репутації та правовий.
З розвитком банківських інформаційних технологій виникають нові банківські
ризики технологічного характеру, а саме: діловий, безпеки, крадіжки
ідентифікаційних даних, відмивання коштів, заперечення транзакцій,
шахрайських дій з коштами на рахунках та ризики пов’язані з діями клієнтів,
тощо.
Це дослідження детальніше розглядатиме лише операційний ризик,
оскільки він становить найбільшу загрозу для банків під час надання ними
послуг за допомогою системи ІБ. Досліджуючи операційний ризик, як правило,
найбільшу увагу приділяють питанням, пов’язаним з комп’ютерною та
інформаційною безпекою.
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Основними джерелами, що спричиняють операційні ризики під час
використання ІБ, є:
1. Віртуальний характер дистанційних банківських операцій;
2. Загальнодоступність «відкритих» телекомунікаційних систем;
3. Значна швидкість виконання трансакцій;
4. Масштабність міжмережевої операційної взаємодії;
5. Участь провайдерів мережі Інтернет у проведенні операцій.
Аналізуючи джерела операційного ризику систем ІБ цілком очевидне й
те, що у межах функціонування систем ІБ має бути передбачена багаторівнева
система безпеки з метою встановлення заслону від зовнішніх та внутрішніх
загроз.
Захист від зовнішніх загроз повинен містити п’ять рівнів: захист
внутрішньої корпоративної мережі, захист з’єднання між банком і клієнтом,
безпечний вхід у систему, адаптивна система прав доступу користувачів,
використання криптозахисту і сертифікованих засобів електронно-цифрового
підпису 1, с.63.
Особлива увага повинна приділятися також безпеці роботи всередині
системи (запобігання недбалому ставленню персоналу, унеможливлення
шахрайства). Дослідження свідчать про те, що системи ІБ уразливіші до
внутрішніх атак, оскільки користувачі внутрішніх систем мають повну
інформцію про роботу зазначених систем та доступ до них.
Таким чином, систему захисту ІБ потрібно розглядати як цілісний блок.
Як свідчить практика, рівень безпеки системи ІБ залежить, по-перше, від її
архітектури, а по-друге, від того комплексу заходів, які були вжиті
розробником для захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз.
Отже, банкам, які надають доступ до власної банківської автоматизованої
системи через мережу Інтернет, слід проаналізувати ризики, змінити план
захисту з урахуванням нової «моделі порушника» та план забезпечення
безперервності виконання банківських операцій, збереження і доступності
інформації.
Якщо банк під час надання послуг ІБ управляє операційними ризиками,
то він повинен гарантувати клієнту таке:
 дані, що клієнт направляє до банку, не змінюватимуться;
 інформація про клієнтів та їхні операції не буде розкрита стороннім
особам;
 відправник коштів на адресу клієнта банку буде ідентифікований
безпомилково;
 впевненість клієнта в правильності процесу з’єднання між банком і
клієнтом.
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СТАН КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Ефективна організація кредитної діяльності банків відіграє важливу роль
для банків України, так як більшу частину активів банківської системи
представлено саме кредитними вкладеннями. Зважаючи на сучасні проблеми
функціонування комерційних банків в умовах виходу з економічної кризи,
зростає актуальність питань пов’язаних з банківським кредитуванням, особливо
необхідності аналізу та управління кредитним ризиком.
Проблеми кредитної діяльності банків досліджуються багатьма
науковцями, зокрема, В.Д. Лагутін, О.Я. Стойко, В.В. Вітлінський,
А.П.Ковальов, С.Н. Кабушкіна, А.Б. Камінского, М.А. Бухтіна та інших.
У механізмі функціонування кредитної системи держави велика роль
належить комерційним банкам. Вони є багатофункціональними організаціями,
що діють в різних секторах ринку позичкового капіталу. Банки акумулюють
основну частку кредитних ресурсів і надають своїм клієнтам повний комплекс
фінансових послуг, включаючи кредитування, прийом депозитів, розрахункове
обслуговування, купівлю-продаж іноземної валюти та ін.
Постійна недостатність ресурсної бази українських банків спричинила їх
фінансову залежність від міжнародних ринків капіталів через накопичення
боргів. На кінець 2010 року, частка споживчих кредитів в доларах США
зменшилась на 6,6 процентних пунктів порівняно з початковим періодом
фінансово - економічної кризи в Україні 2008 року. [4]
Підвищення ефективності банківського сектору країни – одна з
актуальних, гострих і складних проблем, яка існує на сьогоднішній день. Адже
зараз банківські установи дещо уповільнили свою діяльність на ринку
кредитування, що є безумовним наслідком світової економічної кризи, яка
похитнула економіку не тільки нашої держави [1]. Зокрема, кредити, надані
резидентам банками України, на кінець січня 2011 року становили 731
млрд.грн., а темп їх приросту становив 3,1% у річному обчисленні порівняно з
1,3% на кінець грудня. Варто уточнити, що темпи приросту кредитів, наданих
фінансовим корпораціям, становили 10,3% у річному обчисленні, а кредитів,
наданих домашнім господарствам –11,7%. При цьому темп приросту кредитів,
наданих фінансовим корпораціям у національній валюті, становив 16,7% у
річному обчисленні, а темп приросту кредитів, наданих домашнім
господарствам у національній валюті, становив 0,2% у річному обчисленні. На
01.01.2010 в Україні зареєстровано 197 банків, з них діючих 182, а на стадії
ліквідації знаходяться 14 [4].
Отже, для ефективного розвитку кредитної діяльності банків України,
необхідно визначити основні напрями розробки методологічних підходів щодо
управління кредитними ризиками: планування розподілу кредитних вкладень
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на довгостроковий період, в основу якого буде покладено зважену кредитну
політику, обґрунтовану загальноекономічними умовами, а не метою
агресивного захоплення ринку; урахування впливу інфляційного та валютного
чинників при здійсненні оцінки кредитоспроможності позичальників.
Література
1. Банківський кредит у системі кредитних відносин : Збірник наукових праць / наук.
ред.. Г. Ю. Шемшученко // Держава і право. — Випуск 10. — К : НАН України, 2008.
— C. 316-325.
2. Офіційний сайт Національного банку України // www.bank.gov.ua.
3. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 20.03.91 № 872-ХІІ (зі змінами і
доповненнями) / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
4. Фінансові показники діяльності банків України. Офіційний сайт Асоціації
українських банків. — // www.aub.com.ua.

Кобушко І.М.
к.е.н., доцент
Сумський державний університет, м. Суми
РОЗВИТОК РЕГУЛЯТИВНОЇ МОДЕЛІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ
УКРАЇНИ
На нашу думку, розвиток регулятивної моделі інвестиційного ринку
України останніми роками можна відстежити відповідно до набору
законодавчих актів та адміністративних дій, які приймалися державними
органами управління та відповідними регуляторами щодо суб`єктів
інвестиційної діяльності, інструментів та підсистем. Отже, найбільш
впливовими заходами, серед інших, були такі:
1. Розширення функцій та вдосконалення роботи Агентства з розвитку
інфраструктури фондового ринку України (ДУ «АРІФРУ», або SMIDA).
2. Переведення процедури розміщення провідних цінних паперів у
бездокументарну форму.
3. Вітчизняні емітенти отримали можливість упродовж періоду обертання
облігацій вносити за необхідності зміни до проспекту їх емісії щодо
відтермінування періоду обігу та погашення у разі придбання ними повного
обсягу відповідної серії (випуску) облігацій або отримання погодження на
відтермінування такого періоду з боку всіх власників відповідної серії
(випуску) облігацій. У Рішенні підкреслюється, що подібні корегування
проспекту емісії облігацій також можуть бути здійснені у разі, якщо «емітент є
власником частини облігацій відповідного випуску (серії) та якщо усі власники
решти облігацій надали згоду на продовження строків їх обігу та погашення».
4. Надання права емітенту самостійно коригувати обсяг процентного
доходу за випущеними облігаціями, щодо яких підприємством було прийнято
рішення про публічне (відкрите) розміщення, впродовж терміну самого
розміщення, у межах, регламентованих рішенням про публічну (відкриту)
пропозицію та проспектом емісії облігацій. На думку представників регулятора
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[1], ця норма дозволить компаніям проводити більш ефективне залучення
ресурсів, що полягає в оперативному приведенні умов обігу зазначених цінних
паперів до зміни ринкової кон`юнктури. Таким чином, за рахунок
впровадження даної новації підприємства отримують набагато більше
можливостей в отриманні зовнішнього фінансування.
5. Розпочалася робота Національного депозитарію України (НДУ)
відповідно до положень Закону України «Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» [2] на
основі підписання між НБУ та ДКЦПФР Договору про заснування НДУ з
метою забезпечення функціонування єдиної національної системи
депозитарного обліку. Той самий нормативний акт визначає НДУ як
«центральний інститут Національної депозитарної системи» (НДС), на який
покладено завдання забезпечення її становлення і модернізації, стабільної
роботи уніфікованої системи депозитарного обліку й інфраструктурної
підтримки обороту фінансових інструментів, поступової інтеграції НДС у
міжнародну систему депозитарних організацій, які є базисом функціонування
світових фондових бірж.
6. Розширення повноважень НКЦПФР у галузі регулювання та контролю
за діяльністю саморегульованих організацій (СРО) [3].
7. Визначення уніфікованих критеріїв допуску цінних паперів до
офіційного котирування на фондових біржах України
8. НКЦПФР погодила проект Положення про допуск цінних паперів
іноземних емітентів до обігу на території України.
9. Розкриття інформації вітчизняними професійними учасниками про
свою діяльність, згідно із законодавством, є обов`язковим, однак до цього часу
залишається відкритим питання щодо фінансової грамотності споживачів
інвестиційних послуг, а також можливостей маніпулювання з боку фінансових
посередників.
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку)
завершила роботу з підготовки документу щодо надання професійними
учасниками інформації про суть фінансової послуги. Відповідне рішення «Про
внесення змін до нормативно-правових актів щодо правил (умов) здійснення
відповідних видів професійної діяльності на фондовому ринку стосовно
надання професійним учасником фондового ринку інформації клієнту про
фінансову послугу, яку він надає», було прийнято на плановому засідання
регулятора.
Фахівці вважають, що зміни, регламентовані названим документом, у
першу чергу набагато підвищать прозорість механізму надання професійними
учасниками інвестиційних сервісів. Передусім, регулятор передбачив
обов`язкове укладання спеціального договору, згідно з яким особа, що
надаватиме фінансову послугу, в обов’язковому порядку буде забезпечувати
роз’яснення для клієнта суті здійснюваних операцій та даватиме правильне
розуміння послуги. При цьому документом передбачено, що професійний
учасник не нав’язуватиме клієнту її придбання. Основною метою, яку ставила
перед собою Комісія, створюючи документ, було покращання захисту прав
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інвесторів як ключового завдання регулятора, і маю надію, що позитивний
результат не змусить на себе довго чекати.
Крім того, прийняття документу сприятиме запобіганню порушень
професійними учасниками на ринку цінних паперів, а також наданню повної та
вичерпної інформації емітентам чи депонентам.
Зміни вносять до таких регуляторних актів:
1. Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами:
брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління
цінними паперами від 12.12.2006 № 1449, зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 23.01.2007 за № 52/13319.
2. Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів [4].
3. Положення про функціонування фондових бірж [5].
4. Положення про депозитарну діяльність.
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ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ, ЯК ЗАСІБ XXI століття
Електронні гроші – це грошові зобов`язання емітенту, які знаходяться на
електронному носії і знаходяться в розпорядженні користувача. Такі грошові
зобов’язання відповідають наступним критеріям:
1. Вони фіксуються та зберігаються на електронному носії
2. Випускаються емітентом при отриманні від інших осіб (користувачів)
грошових засобів, які являються не меншими, ніж емітована грошова
вартість.
3. Приймаються, як засіб платежу іншими (крім емітенту) організаціями [1].
Помилкою є віднесення до електронних грошей сучасних засобів доступу
до банківського рахунку, а саме: традиційних банківських платіжних карток (як
мікропроцесорних, так і з магнітною смугою), а також інтернет-банкінгу. У
системах, які здійснюють розрахунки електронними грошима, банківські
рахунки використовуються тільки при введенні і виведенні грошей із системи.
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Для цього використовується консолідований банківський рахунок емітента
електронних грошей, а не карткові або поточні рахунки користувачів. У
випадку емісії електронних грошей, традиційні гроші зараховуються на
консолідований банківський рахунок емітента [2, ст.138].
Ще однією типовою помилкою є віднесення до електронних грошей
передплачених одно цільових карт – подарункова картка, паливна картка,
телефонна картка і т.д.
Використання такого платіжного інструмента не значить здійснення
нового платежу. Реальний платіж здійснюється під час покупки чи поповнення
такої картки. Її використання не породжує нових грошових потоків і є простим
обміном інформації про вживання товарів чи послуг.
Електронним грошам властиве протиріччя:
 з однієї сторони вони являються самостійним засобом платежу
 з іншої – зобов’язанням емітента, яке повинно бути виконано в
традиційних неелектронних грошах.
Очевидно, що в майбутньому центробанки будуть виробляти емісію
електронних грошей, так само як тепер карбують монету і печатають готівку.
Як правило, обіг електронних грошей відбувається за допомогою
комп’ютерної мережі, Інтернету, платіжних карток, електронних гаманців і
засобів, які працюють із платіжними картками [2, ст.137].
Електронні гроші зазвичай розділяють на 2 типи: на основі старт-карт
(card-based) і на основі мереж (network-based) [2, ст.138].
Як і на базі старт-карт, так і на базі мереж, електронні гроші поділяються
на фіатні та нефіатні.
Електронні фіатні гроші обов’язково виражені в одній із державних
валют і являються різновидом грошової одиниці платіжної системи однієї з
держав. Держава законами змушує всіх громадян приймати до оплати фіатні
гроші. Відповідно, емісія, обіг і виплачування електронних фіатних грошей
відбувається за правилами національних законів, центральних банків та інших
державних регуляторів.
Електронні нефіатні гроші являються електронними одиницями вартості
недержавних платіжних систем. Відповідно, емісія, обіг і виплата електронних
нефіантих грошей, відбувається за правилами недержавних платіжних систем.
Оскільки держава ніяк не забезпечує надійність і реальну цінність таких
вартісних одиниць, то можна зробити логічний висновок, що нефіатні
електронні гроші можуть являтись відносно ненадійним варіантом збереження
коштів у довгостроковому періоді.
Приклади електронних фіатних грошей на базі мереж: PayPal, M-Pesa.
Приклади нефіатних електронних грошей на базі мереж: WebMoney,
Яндекс. Гроші, RBK Money.
Приклади фіатних електронних грошей на базі смарт-карт: Visa Cash,
Mondex, НСМЕП [3].
Одним із найважливіших політичних питань, пов’язаних із електронними
грошима, являється питання емітента, а саме: визначення організацій, які мають
право здійснювати в країні емісію електронних грошей. Проблема емісії
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стосується як електронних фіатних грошей, так і нефіатних електронних
грошей. Однозначного підходу в законодавствах країн світу до цієї проблеми
немає [2, ст.142].
Законодавство ЄС дозволяє здійснювати емісію електронних грошей
нового класу кредитних установ - Інститутам електронних грошей (ELMI) [4].
В Індії, Мексиці, Нігерії, Україна, Сінгапурі і Тайвані емісія електронних
грошей може здійснюватися лише банками [5].
Електронні гроші, у порівнянні з паперовими, мають такі плюси:
1. Досконала ділимість – при проведенні платежу не виникає необхідності в
решті.
2. Дуже низька вартість емісії електронних грошей (не потрібно карбувати
монети, друкувати банкноти).
3. При оплаті електронними грошима неможливо скрити прибуток від
оподаткування.
4. Безпечність — захищеність від кражі, підробки, зміни номіналу і т. п., що
забезпечується криптографічними та електронними засобами [2, ст.146].
Мінуси електронних грошей:
1. Незважаючи на чудову портативність, електронні гроші потребують
спеціальних інструментів збереження і обігу.
2. Як і у випадку з готівкою, при фізичному знищенні носія електронних
грошей відновити грошову вартість володарю неможливо.
3. Засоби криптографічного захисту, якими захищаються системи
електронних грошей ще не мають довгої історії успішної експлуатації.
4. Безпечність (захищена від грабунку, підробки, зміна номіналу і т. п.) ще
не підтверджена широким обігом і безпроблемною історією.
5. Теоретично можливі грабунки електронних грошей способом
інноваційних методів при використанні недостатньої зрілості технологій
захисту [2, ст.147].
Отже, розуміння сутності електронних грошей є надзвичайно корисно,
адже з електронними платіжними системами сучасна людина зустрічається
майже щодня. Знання природи електронних грошей допоможе нам при роботі з
електронними платіжними системами. Володіння цими системами може значно
облегшити нам життя, а незнання – «гальмувати» нас. Не можна бути надто
консервативним і не визнавати електронні гроші, навіть якщо цей різновид
форми грошей є відносно «молодим» і не перевірений часом. Потрібно
звикнути до думки, що в найближчому майбутньому електронні гроші стануть
найшвидшим і найзручнішим способом оплати. Але, з іншої сторони, слід бути
обачним, особливо, на нашу думку, з нефіатними електронними системами.
Адже вони функціонують незалежно від державних організацій і є приватними.
Також слід зауважити, що переведення грошей із нефіатних у фіатні є, на даний
момент, досить складним процесом. Це наштовхує на думку, що у разі певної
економічної нестабільності нефіатні електронні системи являтимуться не
найнадійнішим способом зберігання коштів.
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КЛІРИНГ ТА РОЗРАХУНКИ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ
ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Стратегія розвитку фінансового ринку України спирається, перш за все на
ідею вдосконалення елементів облікової інфраструктури ринку. Поряд із
депозитарною діяльністю до облікової інфраструктури фінансового ринку
можна віднести і розрахунково-клірингову діяльність зі своїми складовими –
клірингом та безпосередньо розрахунками. Кліринг та розрахунки – це процеси,
які відбуваються безпосередньо після укладання угоди і закінчуються
остаточним і безповоротним обміном цінними паперами та грошовими
коштами між сторонами угоди.
Наявність надійної та оперативної системи розрахунків забезпечується
налагодженими каналами міжсекторіального перетікання ресурсів, що і
призводить в першу чергу, до активності фінансового ринку.
Крім того, існуюча консолідація торгових майданчиків вимагає більш
нових підходів до вирішення проблем клірингових розрахунків і депозитарного
обслуговування по цінним паперам. Таким чином, ринок вимагає розвитку
принципово нової фінансової інфраструктури та принципово нових фінансових
технологій. Ці технології повинні бути на порядок простішими і зручнішими,
не досить дорогими, універсальними, розрахованими на всіх учасників
вітчизняного фінансового ринку.
Практика світового клірингу показує, що наявність клірингової
організації, навіть якщо вона позиціонує себе як центральний контрагент, не
веде до повного усунення існуючих ризиків. Тому, що ризики повністю не
зникають, а просто перекладаються на клірингову організацію, завданням якої і
є скорочення до мінімуму ризиків. Потрібно відзначити, що безпосередній
ефект зниження ризиків має місце тільки для учасників клірингу. А головне
завдання інфраструктури ринку і полягає якраз у тому, щоб допомогти
учасникам ринку домогтися більш ефективної діяльності, за рахунок зниження
витрат, зменшення ризиків та часу проведення операцій і т.д.
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Потрібно звернути увагу на ряд основних проблем, що виникають при
проведенні розрахунків та клірингу. Зокрема, це:
- тривалий термін переказу грошових коштів від клієнта брокера на
рахунок депозитарію у розрахунковому банку (НБУ);
- тривалий термін переказу грошових коштів з рахунку депозитарію у
розрахунковому банку до клієнта брокера;
- необхідність відображення в обліковій системі депозитарію та
зберігачів усіх угод, що укладені на біржі;
- необхідність забезпечення безперервного моніторингу оплати послуг
брокера, біржі та депозитарію протягом терміну виконання розрахунків;
- стовідсоткового резервування всіх активів (цінних паперів та
грошових коштів) до дня, що передує укладанню угод;
- забезпечення укладання електронних угод та їх підписання
електронним цифровим підписом депозитарію як центру сертифікації ключів.
При цьому, дуже важливою є побудова цілісної (об'єднуючої самостійно
функціонуючої платіжної системи та систему обліку і розрахунків за цінними
паперами та іншими фінансовими інструментами) системи розрахунків за
операціями з фінансовими активами, що об'єднує основні інфраструктурні
інститути.
Ключова роль організації системи розрахунків за угодами з фінансовими
активами повинна бути відведена створенню комплексу умов, що дозволяють,
зокрема, реалізовувати механізм «поставки проти платежу» як на внутрішньому
ринку України, так і при розрахунках за її межами та інші умови, що діють на
розвинених ринках. Забезпечення таких умов усуває багато причини для того,
щоб вітчизняні цінні папери та пов'язані з ними фінансові інструменти були
присутні та мали попит за кордоном.
Башлай С.В., кандидат економічних наук, доцент
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (м. Суми)
Шумкова О.В., кандидат економічних наук, доцент
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УЧАСТЬ БАНКІВ В МЕХАНІЗМАХ ПІЛЬГОВОГО КРЕДИТУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
Сьогодні приходиться констатувати, що вітчизняні сільськогосподарські
товаровиробники володіють слабкою матеріально-технічною базою. Для галузі
притаманні низькі темпи структурно-технологічної модернізації, оновлення
основних фондів та відновлення природньо-ресурного потенціалу. Такі
несприятливі умови економічного відтворення суттєво знижують попит на
кредитні ресурси. Відтак, ще актуальнішим для сільськогосподарського
виробництва стає необхідність послідовного системного застосування
механізму раціонального використання бюджетних, запозичених та власних
ресурсів. Банки не зацікавлені в кредитуванні високо ризикових підприємств зі
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строком оборотності кредиту більше двох років. Позичальники, особливо
дрібні товаровиробники, не мають вільного доступу до кредитних ресурсів в
силу їхньої високої вартості, відсутністю прийнятного предмету застави,
недостатньою фінансовою грамотністю, фінансовою нестабільністю.
Зважаючи на специфіку функціонування агарного сектору, у більшості
країн світу на державному рівні приймаються спеціальні програми розвитку та
підтримки суб’єктів галузі. Не останнє місце при цьому займають і умови
кредитних відносин сільгоспвиробників з банківськими установами. Так,
наприклад, в таких західноєвропейських країнах як: Великобританія,
Німеччина та Франція частка банківського кредиту в формуванні основного
капіталу агропідприємств становить 30-50 %. В Австрії до 40 % обсягів всіх
наданих пільгових кредитів банками країни використовується на облаштування
та удосконалення організаційної структури ферм, до 30 % на будівництво і
реконструкцію житлових і господарських приміщень, більше 10 % – на
механізацію виробництва і тільки 5 % – на сприяння реалізації продукції [1, 2].
Важливими факторами досягнення такого стану речей є, з одного боку, є
підвищена увага держави до галузі, а з іншого дієвий режим пільгового
кредитування. Банківських кредит є одним із основних елементів складної
системи заходів підтримки сільськогосподарських товаровиробників.
За результатами проведеного дослідження вітчизняними науковцями,
можна констатувати, що головним елементом вітчизняної системи пільгового
кредитування аграріїв є здешевлення їхньої вартості за рахунок бюджетних
коштів (в середньому на 10,9 %). Однак, по-перше, частка таких коштів
відносно загального обсягу державного бюджету перебуває в межах 0,1-0,5 %
[3]. А по-друге, вітчизняний механізм пільгового кредитування базується на
тому, що спочатку (з моменту отримання банківської позики і, практично, до її
остаточного погашення) сам позичальник несе абсолютно всі витрати з
обслуговування кредиту і тільки за умови дотримання ним фінансово-кредитної
дисципліни та відповідності критеріям проходження відповідної процедури
відбору він може розраховувати на згадану компенсацію. Тобто, первинно на
характер та стан встановлення і реалізації кредитних відносин між банком і
позичальником фактор вартості позики не впливає.
З метою удосконалення механізму пільгового кредитування
сільськогосподарських товаровиробників за участі банків та надання йому
більш дієвого змісту в Україні варто врахувати також наступні характерні
особливості практики країн Західної Європи та Північної Америки. При цьому
основним принципом реалізації механізму залишається часткова компенсація
відсоткової ставки фінансово-кредитних установ.
Досвід Франції передбачає застосування диференційованої фіксованої
(законодавчо закріпленої) пільгової ставки. В свою чергу, ставки банків
впливають лише на обсяг бюджетної компенсації. Зокрема, для фермерів
передбачено шість видів пільгових кредитів, за якими рівень відсоткової ставки
коливається в межах 3,5-8,5 %, а державні кошти
для компенсації
розподіляються не між банками, а між адміністративно-територіальними
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одиницями (департаментами), які наділені правом проведення відбору банківкредиторів на конкурсній основі.
Форма організації пільгового механізму, яка передбачає фіксацію як рівня
пільгової ставки, так і обсягу бюджетної компенсації застосовується в
Німеччині. Пільги часто надаються в рамках реалізації цільових програм, що
відповідають відповідним пріоритетам державної політики в галузі. В деяких
країнах при цьому законодавчо визначені стандарти обсягів забезпечення
кредитів. У Великобританії банки при кредитуванні надають перевагу тільки
фермерам у чиїй власності знаходиться не менше половини фермерського
господарства. В США розмір позики не може перевищувати 85 % ринкової
вартості заставного майна фермера-позичальника.
Також елементом кредитного механізму забезпечення додатковими
грошовими коштами сільськогосподарських товаровиробників на пільгових
умовах варто розглядати програми гарантованих кредитів. Роль держави при
цьому може полягати як в наданні додаткових безкоштовних гарантій
(первинно, без витрат бюджетних коштів) так і в організації кредитного
процесу із залученням спеціалізованих кредитних установ (наприклад,
кооперативних іпотечних чи держаного земельного банків).
Іпотечні банки можуть формувати кредитні ресурси шляхом продажу
іпотечних облігацій чи закладних. При проведенні таких операцій вони
заручаються підтримкою держави (наприклад, державної іпотечної установи).
Показовим є приклад Данії, де біля 75 % зобов’язань агрогосподарств
сформовані за рахунок довгострокових, забезпечених іпотекою кредитів [4].
В 2012 році змінами до діючого банківського законодавства в Україні
було передбачено створення Державного земельного банку, який повинен стати
універсальною фінансовою установою, яка працюватиме з усіма формами
агропідприємств, використовуватиме різноманітні види застави за кредитами та
забезпечить здешевлення вартості кредитних ресурсів для селян. Окрім того,
банк має активно співпрацювати з банками другого рівня щодо рефінансування,
надання та отримання гарантій, а також брати на себе частину ризиків,
пов’язаних з кредитуванням аграріїв.
Одним з основних завдань такого банку має бути пільгове кредитування
сільськогосподарських товаровиробників (на рівні 8-9% річних) під заставу
землі для власників, або під заставу права оренди, якщо земля в оренді. Досвід
країн світу підтверджує необхідність функціонування на ринку земель
державного банку, який до того ж зможе виконувати функції регулятора ринку
та розпорядника державних сільськогосподарських земель.
Таким чином, особливий інтерес в рамках удосконалення вітчизняної
практики пільгового банківського кредитування сільськогосподарських
товаровиробників викликають види кредитів, критерії відбору позичальників,
об’єкти кредитування та вимоги щодо забезпечення, а також порядок та умови
встановлення пільгових відсоткових ставок за банківськими кредитами.
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СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
АПК
На сьогодні банки є невід’ємною складовою грошового господарства та
виступають ланкою, що пов’язує виробника і споживача. За умови
інвестиційної непривабливості аграрного виробництва для інвесторів,
обмеженості бюджетних коштів, саме кредити банків є реальним і поки що
безальтернативним джерелом покриття потреб сільськогосподарських
підприємств у кредитних ресурсах.
Не дивлячись на велику кількість факторів, які перешкоджають
ефективному процесу фінансування банками підприємств АПК, щорічно в
Україні спостерігаються тенденція до зростання обсягів залучення
сільськогосподарськими товариствами кредитних коштів банків.
В
Україні
є
велика
кількість
банків,
що
кредитують
сільськогосподарських виробників і підприємств АПК, найчастіше сільські
господарства звертаються в «Райффайзен Банк Аваль», «Креди Агриколь»,
«Промінвестбанк» і «Ощадбанк», багато в чому завдяки розгалуженій мережі
філій цих банків[1].
Так, у 2011 році обсяг залучених кредитів зріс в порівнянні з 2010 роком
(на 23,8%) до показника 12 004,3 млн.грн.. Господарства більшість кредитів
беруть терміном використання від 6 до 9 місяців -52%, на термін більше 9
місяців – 42%, а строком до 3 місяців – лише 1%, від 3 до 6 місяців – 5%
кредитів. Сільськогосподарські підприємства використовували кредити
передусім на закупівлю пального та мастил (77%), закупівлю засобів захисту
рослин (48%), придбання посівного матеріалу (36%) та інші цілі, пов’язані з
поточною сільськогосподарською діяльністю. Водночас лише 13% господарств
спрямували отримані кредити на технологічне оновлення виробництва та 6% на його розширення [2].
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Щодо областей, то лідерами за кількістю підприємств, які отримали
кредитні кошти, були Одеська (235 підприємств), Запорізька (227 підприємств),
Полтавська (210 підприємств) та Харківська області (203 підприємств).
Якщо розглядати області за розмірами залучених коштів, то найбільше
кредитів отримали підприємства Черкаської, Київської, Полтавської та
Дніпропетровської областе.
Загалом по областях мінімальною (пільговою) була відсоткова ставка в
розмірі 9%, максимальна – в межах 25%. Процентні ставки за кредитами не
задовольняють практично всіх виробників, незважаючи на їх суттєве зниження
у 2011 році порівняно з 2009-м. Хоча ставки істотно різнилися, залежно від
регіону, найчастіше кредит видавався під 22-25% річних у гривні і під 14-16% у
доларах США. Ситуація, що склалася, набагато складніша для невеликих
фермерських господарств. Середня ставка за кредитами, виданими фермерам,
була на 1-2 процентних пунктів вища [2].
У більшості країн світу держава бере активну участь у фінансуванні
розвитку аграрного сектору. В Україні держава підтримує АПК за рахунок
бюджету як безпосередньо – надаючи фінансову допомогу, так і шляхом
компенсації частки відсотків за кредитами. Так як надання прямої фінансової
допомоги є зовсім незначним, то визначальним у кредитуванні АПК на сьогодні
є процес здешевлення кредитів. Це цілком зрозуміло, адже середня величина
відсоткової ставки, яка компенсується за рахунок бюджетних коштів, становить
приблизно 11,2%. Для аграріїв – це суттєве зменшення відсоткової ставки.
Обсяг пільгового кредитування істотно залежить від обсягу коштів,
передбачених державним бюджетом на пільгове кредитування, а це категорія
нестабільна. Якщо вважати кошти державного бюджету базовою
характеристикою, то частка, яка виділяється на здешевлення кредитів,
перебуває в межах від 0,1 до 0,5% [2, 3].
14,5% від обсягу залучених кредитів у 2011 році – це кредити, що були
надані підприємствам АПК на пільгових умовах. Даний показник є порівняно
невеликим (в порівнянні з провідними країнами світу), тому підвищення його є
пріоритетним завданням нашої економіки взагалі та банківської системи
зокрема [2].
Отже, незважаючи на всі труднощі, банки як і раніше розглядають
агропромисловий комплекс як перспективний напрямок кредитування. Та все
ж, враховуючи проведений аналіз, можна стверджувати, що обсяги
кредитування АПК банківськими установами значною мірою визначаються
обсягом бюджетних коштів, виділених на здешевлення кредитів. На жаль,
діючий на сьогодні механізм пільгового кредитування не розв’язує в повній
мірі проблеми кредитування аграрної галузі, а отже, і його фінансового
забезпечення. Тому першочерговим завданням на шляху до забезпечення
підприємств АПК необхідним обсягом кредитних ресурсів є вдосконалення
механізму пільгового кредитування та збільшення розміру бюджетних коштів
для забезпечення ефективності даного процесу.
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REAL ESTATE INVESTING
Real estate investing involves the purchase, ownership, management, rental
and/or sale of real estate for profit.
Real estate that generates income or is otherwise intended for investment
purposes rather than as a primary residence. It is common for investors to own
multiple pieces of real estate, one of which serves as a primary residence, while the
others are used to generate rental income and profits through price appreciation. The
tax implications for investment real estate are often different than those for residential
real estate [1].
The property of a real estate investor can generate positive cash flow in four
ways. Those are capital appreciation, tax shelter offsets, equity build-up, net
operating income.
Net operating income (NOI) is the investors operating income after operating
expenses are deducted, but before income taxes and interest are deducted. If this is
a positive value, it is referred to as net operating income, while a negative
value is called a net operating loss (NOL) [2].
Tax shelter offsets is a method of reducing taxable income resulting in a
reduction of the payments to tax collecting entities, including state and federal
governments. The methodology can vary depending on local and international tax
laws [3].
Equity build-up is the residual claim or interest of the most junior class of
investors in assets, after all liabilities are paid. If liability exceeds assets, negative
equity exists [4].
Capital appreciation (also called a capital gain) is an increase in the value of
an investment. It is the difference between the purchase price (the basis) and the sale
price of an asset [5].
Real estate investment in Ukraine involves examining the country's recent
economic situation. Hence the reform of Ukraine’s economy, particularly since 2004,
has led to significant economic results. With the Ukraine union of a steadily-growing
economy, rising travel potential and extremely competitive real estate in
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Ukraine prices, the Ukraine property market currently provides one of the best returns
globally.
Ukraine's economy has seen significant expansion since 2002 and GDP growth
between 1999 and 2004 was about 50%. An additional positive feature is the fact that
foreign direct investment has risen by a massive 300% only during last 7 years.
Between them, Ukraine's economic statistics augur well for future Ukraine real estate
investment [6].
So, investing into real estate is a good way to moderate positive cash flow. But you
should never overestimate the incomes you can get from this type of investment. The
times of the fast real estate growth are over and the subprime mortgage crisis makes
the real estate market riskier than ever before. But still smart investors from all over
the world make millions on real estate. You just have to know how. The main
paradigm is – real estate makes you money when you buy it, not when you sell it.
That mean – never hope the real estate to go up in value, in order to make profit. You
have to be sure that your purchase will make you money at the moment you buy it.
This is the first important step to become a great real estate investor.
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РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ТАРГЕТУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ЯК СПОСІБ
СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Зростаючі інфляційні процеси призводять до невизначеностей для
інвестиційної діяльності, підвищених ризиків для фінансової системи, а також
зниження темпів доходів населення. Таким чином проблема забезпечення
цінової стабільності є пріоритетною та актуальною, оскільки досягнення
сталого економічного піднесення можливе лише за умови низького та
стабільного рівня інфляції, тобто інфляції, яка є контрольованою та
прогнозованою.
В умовах нестабільності функціонування світових фінансових ринків
істотно зростає роль грошово-кредитної політики, яку проводять центральні
банки. У більшості країн світу відбувається поступовий перехід до реалізації
монетарного режиму, спрямованого на досягнення цінової стабільності, а саме
інфляційного таргетування (ІТ).
Метою роботи є розроблення моделі якісного прогнозу інфляції як однієї
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з найважливіших передумов її ефективного державного регулювання, що
сприятиме підвищенню ефективності регулювання інфляційним процесом в
Україні.
Високі та нестабільні темпи інфляції важко піддаються якісному
прогнозуванню, про що свідчать постійні відхилення державних прогнозів від
фактичних значень інфляції.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) як основний індикатор інфляції в Україні
суттєво коливається і має тенденцію до прискореного зростання. [8]
Наявність якісного прогнозу інфляції є однією з найважливіших
передумов її ефективного державного регулювання, тому з метою підвищення
точності прогнозів інфляції в Україні була використана багатофакторна
регресійна модель прогнозування індексу споживчих цін (ІСЦ).
За результатами регресійного аналізу отримали рівняння, яке є значущим
в цілому (значимість F=0,006363745<0,05) і має значущі коефіцієнти
(відповідні P-значення менші 0,05):
У= 66,61898625 + 0,482520418 * Х1 + 0,261867915 * Х
(1)
Коефіцієнт детермінації R 2 =0,659425, який є значущим, свідчить про те,
ще біля 66% варіації залежної змінної Y враховано в моделі і зумовлено
впливом факторів, які входять до моделі.
Отже, отримана регресійна модель (1) є адекватною і може бути
використана для аналізу взаємозв’язку показників та для побудови прогнозних
оцінок.
За цільовий орієнтир в даному дослідженні було взято індекс споживчих
цін (ІСЦ), який є показником зміни у часі цін і тарифів на товари та послуги, які
купує населення для невиробничого споживання.
Зручність використання ІСЦ полягає насамперед у використанні досить
великої кількості товарів (Державний комітет статистики України використовує
споживчий кошик з 296 компонентів) та висока частота оновлення даних
статистичними органами (зазвичай місяць).
Таким чином, особливістю запропонованої моделі є те, що вона враховує
вплив тих факторів, які найменше піддаються тимчасовим та сезонним
коливанням і тому визначають тенденцію розвитку інфляційного процесу.
Такий вибір дозволив зосередити більшу увагу на контрольованих
державою факторах з метою підвищення управлінських якостей прогнозної
моделі, що дасть змогу підвищити точність прогнозів інфляції в Україні.
Використання отриманих результатів в подальших дослідженнях
сприятиме
підвищенню
ефективності
організаційних
структур
та
результативності управління інфляційним процесом в країні.
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ТОВАРИСТВА ВЗАЄМНОГО СТРАХУВАННЯ: ПОЗИЦІЇ НА
МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
Широко відомо, що ринок страхових послуг є одним із важливих
елементів ринкової інфраструктури. У світовій економіці він виконує
надзвичайно важливу роль. Наявність досконалого страхового ринку сприяє
підвищенню стійкості фінансової та економічної систем і забезпечує сталий
розвиток суспільства.
Оскільки страхова справа за дохідністю в багатьох країнах посідає друге
місце після туризму, то нерідко рівень розвитку країни визначають на підставі
аналізу її страхового ринку. Саме страхування виступає важливим механізмом
залучення інвестиційних ресурсів в економіку розвинених країн .
На сучасному страховому ринку світу переважає комерційна форма
організації страхового фонду. Проте, існуюча на страховому ринку взаємна
форма організації фонду не поступається місцем комерційній по значимості і
ефективності.
Товариство взаємного страхування (ТВС) – страхова організація
некомерційного типу, створена на основі добровільного членства фізичних і
(або) юридичних осіб, метою об’єднання яких є здійснення взаємного
страхування майнових інтересів.
Основні специфічні риси товариств взаємного страхування:
 некомерційний характер страхових операцій, тобто діяльність ТВС
пов’язана не з отриманням прибутку, а з організацією та наданням страхового
забезпечення, соціального захисту та фінансової підтримки її учасників;
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 рівне право власності членів ТВС на утворений фінансовий страховий
фонд, який використовується для відшкодування збитку, нанесеного
страховими випадками;
 однорідність страхових інтересів учасників ТВС, що обумовлена єдиною
галузевою, виробничою та територіальною приналежністю;
 відсутність посередників, тобто самі споживачі страхових послуг страхувальники одночасно є страховиками. Взаємодопомога в таких
організаціях передбачає розподіл збитків між усіма учасниками страхування.
Взаємне страхування стало міжнародним явищем. Товариства взаємного
страхування займають провідні місця на ринках розвинених країн усіх
континентів [1].
Згідно світових статистичних даних, у 2010 році в Північній Америці
(37% світового ринку страхування) ТВС займали 57,6% ринку страхування
життя і 27% ринку загальних видів страхування в США та 53% ринку
страхування життя і 19% ринку загальних видів страхування в Канаді. У
Західній Європі (33,9% світового ринку страхування) ТВС охоплюють від 2,8%
(Італія) до 48% (Великобританія) ринку страхування життя і від 0,25% (Ірландія) до 52% (Швеція) ринку загальних видів страхування; кількість ТВС
складає близько двох тисяч [2].
З 50 найбільших страховиків, які мають активи в 6 трлн. дол. США, що
становить приблизно половину всього світового ринку страхування,
товариствами взаємного страхування є 21 фірма із сукупними активами в 2,6
трлн. доларів [3].
У зарубіжних системах страхування існувало й існує чітке усвідомлення
ролі, характеру та місця взаємного страхування. Про колосальний потенціал
розвитку свідчить зарубіжна статистика: з 10 найбільших у світі страхових
фірм 6 є товариствами взаємного страхування (табл.1).
Таблиця 1
Рейтинг найбільших страхових компаній світу
Місце
1.

Компанія
AXA

Країна
Франція

2.

Nippon Life

Японія

3.

Allianz
Prudential Insuranse
Compani
Zenkyoren
Dai-Ichi Mutual Life
Insuranse
Metropolitan Life
American International
Group (AIG)
Sumitomo Life
Prudential

Німеччина

Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство (АТ)
Товариство взаємного страхування
(ТВС)
АТ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

США

ТВС

Японія

ТВС

Японія

ТВС

США

ТВС

США

АТ

Японія
Великобританія

ТВС
АТ
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Таким чином, світова практика страхування підтверджує, що взаємне
страхування – це сформований економічний механізм, який еволюціонує в
своєму розвитку, а ТВС - найбільш надійна система страхового захисту.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НСМЕП У БАНКУ
Законопроект №10656, який був підписаний Президентом України 12
жовтня 2012 року, поставив банки України у складне становище, тому що
використання міжнародних платіжних систем загрожує значними штрафами
або тимчасовою втратою ліцензії. Наприклад, за технічний овердрафт за
валютними операціями банки будуть вимушені штраф до 1% від капіталу. Крім
того, банк взагалі може втрати ліцензію на півроку за сплату валютних
платежів на користь МПС, тому що законопроект вимагає від банків сплати
усіх комісій за внутрішні операції у гривні, але не вимагає від платіжних систем
відкривати рахунки в Україні і виставляти платежі у національній валюті.
Таким чином, банки не можуть одночасно виконувати норми законодавства і
обслуговувати карти МПС, що може дати новий шанс вітчизняній НСМЕП.
Мета дослідження – розглянути доцільність впровадження Національної
системи масових електронних платежів у банку.
Промислова експлуатація НСМЕП розпочалася 22 листопада 2004 року.
На сьогодні НСМЕП утримує більше 3% ринку. Але менше 1 % всіх операцій
здійснюється за допомогою карт цієї системи. Станом на 04.01.2012 було
емітовано всього 2 899 433 карти цієї системи, в тому числі за 2010 рік –
239 317 карт [1]. До головних причин таких низьких результатів відносять
наступні:
 замала кількість точок прийому карт НСМЕП (5900 банкоматів і
терміналів [2]);
 жахливі умови користування картою в Інтернеті: необхідно
встановлювати спеціальне програмне забезпечення, яке працює тільки на
MS Windows, і мати кард-рідер, який коштує 275 грн [3];
 відсутність карт преміум сегменту;
 необхідність заміни обладнання на сумісне с НСМЕП;
 карти НСМЕП обслуговуються тільки на території України.
163

Таким чином, на сьогодні НСМЕП виглядає не дуже привабливо в
порівняні с МПС, але ситуація може змінитися з останніми змінами до
законодавства. Тому доцільно оцінити витрати пов’язані з впровадженням
НСМЕП.
Існує два варіанти підключення до НСМЕП:
1. Підключення банку до банківського процесингового центру з
делегуванням частини повноважень з інформаційного обслуговування
транзакцій.
2. Підключення банку до Центрального процесингового центру НСМЕП з
встановленням власного процесингу.
Вартість вступу до НСМЕП і підключення до банківського процесингу
становить 26 тис. грн. з щомісячними відрахуваннями від 4536 грн.
автоматизована карткова система обійдеться в додаткові 35-55 тис. грн. Це
відносно не великі витрати, але якщо банк буде змушений замінити парк
банкоматів і платіжних терміналів на сумісні з смарт-картами. Один банкомат
коштує більше 50 тис. грн. Навіть, якщо банк вже має сумісні з смарт-картами
банкомати і платіжні термінали, все одно банк буде змушений замінити
програмне забезпечення, щоб забезпечити їх роботу з картами НСМЕП.
Крім того, банку може знадобитися нові сервери. Всього необхідно 4
сервери, загальна вартість яких буде становити близько 90 тис. грн. Також
необхідно врахувати вартість блоків безперебійного живлення та обладнання
приміщень для серверів системами охолодження. В решті решт банку може
знадобитися нова СУБД.
Таким чином, вартість підключення до НСМЕП за першою схемою може
перевищувати 1 млн. грн. За другою схемою витрати будуть ще більшими, в
першу чергу за рахунок додаткових витрат на обладнання і оплату заробітної
платні.
Виходячи із вищезазначеного, можна зробити висновок, що НСМЕП не
має якостей які б дозволили компенсувати витрати пов’язані з впровадженням
цієї системи. НСМЕП має малу споживацьку цінність, тому не здатен значно
підвищити загальну емісію карт для банку. Крім того, НСМЕП зможе
зацікавити лише найменш вибагливіших клієнтів за рахунок низької вартості
таких карт, що робить вітчизняні карти прямими конкурентом карт МСП Visa
Electron і Maestro. Тому тільки адміністративного тиск з боку регулятора може
змусити банки масово впроваджувати послуги на базі НСМЕП.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕРОЗПОДІЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО
РИНКУ
У вітчизняній фінансовій літературі запропоновані різні підходи щодо
визначення сутності фінансового ринку, проте більшість дослідників вбачає у
ньому сукупність фінансових інститутів, які організовують економічні
відносини з приводу перерозподілу тимчасово вільних фінансових ресурсів між
суб’єктами економічної системи [1, с.13-15]. Тобто, серед функцій фінансового
ринку в економіці держави найбільш важливою вбачається саме
перерозподільна функція, яка покликана забезпечити взаємовигідні умови
трансформації заощаджень (вільних грошових засобів) у інвестиції.
Особливості функціонування сучасного грошового ринку, як механізму
збалансування попиту і пропозиції грошей, на жаль, тісно переплітаються із
політичним життям в Україні, формують дуже обережну поведінку власників
грошей, що надають нині перевагу іноземній валюті як фінансовому активу.
Крім того, на фінансовому ринку склалися певні суперечності у його
інституційній структурі, де домінуючу позицію у пропозиції фінансових
інструментів займають банки. Так, за розрахунками, представленими у
дослідженні [2, с. 247]: частка банків у загальних активах фінансового ринку
склала у 2010 році 92,5%. Решта 7,5% характеризується абсолютним
домінуванням страхових компаній (59,2%) серед небанківських фінансовокредитних установ. Питома вага інститутів спільного інвестування склала
усього 0,9% від усіх активів та 11,5% від активів небанківських фінансовокредитних установ. Така ж картина і з кредитними спілками (відповідно, 0,3%
та 4,5%), фінансовими компаніями (відповідно 0,8% та 10,4%), недержавними
пенсійними фондами (відповідно 0,1% та 1,5%), ломбардами (відповідно, 0,1 та
1,2%). Така інституційна структура фінансового ринку, яку називають
«банківсько-орієнтованою», призводить до того, що його перерозподільна функція
спирається на короткостроковий механізм кредитування підприємств та
населення. За даними грошово-кредитної статистики НБУ прослідковується чітка
тенденція до зменшення обсягів довгострокового (а отже інвестиційного)
кредитування. Якщо станом на серпень 2012 року загальний обсяг кредитів зріс на
3,7%, то довгострокові кредити (понад 5 років) скоротилися на 14,9%, порівняно із
аналогічним періодом попереднього року [3]. Відповідно частка банківських
депозитів у структурі фінансових активів економіки сягає майже 50% [1, с.16].
Отже, за такої структури активів на фінансовому ринку втрачаються поняття
конкурентного формування ціни на фінансові активи, зростає ймовірність
передачі ринкових ризиків від банків до інших фінансових інститутів.
Таким чином перерозподільна функція фінансового ринку України
сьогодні є нереалізованою через значне домінування банківського сектору у
загальних активах цього ринку, взаємозалежність від банківських депозитів
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інших фінансових інститутів (пенсійних фондів, страхових компаній, інститутів
спільного інвестування). Відповідно це послаблює роль фінансового ринку у
механізмі монетарної політики, посилює його залежність від міжнародного
ринку капіталів (адже частка іноземного капіталу у статутних фондах банків є
досить високою), робить вразливим від суб’єктивних очікувань населення,
обмежує можливості диверсифікації фінансових ризиків.
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ТЕХНОЛОГІЇ АУТСОРСИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ
ОБСЛУГОВУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ
В ринкових умовах господарювання для банків особливо актуального
значення набувають сучасні технології аутсорсингу, які дозволяють
підтримувати їх фінансову стійкість за умов жорсткої конкуренції. Для України
цей інструмент є відносно новим та не до кінця вивченим.
Аналіз наукових публікацій переконує, що вітчизняні та закордонні вчені
постійно розглядають інноваційні шляхи управління фінансовими процесами.
Проблеми конкурентоспроможності банків розглянуті в численних наукових
працях. З проміж них варто відмітити наукові розвідки таких авторів, як Д.
Бемея, С.Бхарадвея, Рєпіна І.М., Федоніна О.С., Циганкова Т.М., Азоєва Г.Л.,
Фатхутдінова Р.А., Юданова А.Ю., Г.Дея, М. Портера, Д.Харрінгтона.
При чому, відношення до переваг та недоліків застосування аутсорсингу
банками є неоднозначним. Шерег дослідників стверджує, що до послуг
аутсорсерів доцільно та економічно вигідно звертатися лише при виникненні
серйозних труднощів у банківській діяльності. Проте є низка противників, які
наполягають на тому, що аутсорсинг повинен стати стратегічною основною
діяльності будь-якого банку – необхідно лише правильно вибрати процеси, які
будуть виконані краще сторонніми організаціями. На наш погляд, не варто
спрощувати поняття аутсорсингу і розуміти його як „купівлю операцій, які
могли б здійснюватися банком самостійно, в сторонніх організаціях” [3]. Ми
підтримуємо Календжяна С.О., який наполягає, що аутсорсинг являється
частиною стратегії управління, а не просто видом партнерської взаємодії чи
кооперації [4]. На відміну від субпідряду, аутсорсинг – це стратегія управління
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компанією, він припускає певну реструктуризацію внутрішньокорпоративних
процесів і зовнішніх відносин компанії [2].
Фактично, аутсорсинг передбачає передачу не тільки обов’язків, а й
відповідальності за надання певних послуг компаніям-партнерам по бізнесу.
Недостатність внутрішніх можливостей, певної кількості та якості ресурсів є
стрижневим чинником залучення сторонніх організацій до банківських
операцій. Екстерналізація функцій стороннім виконавцям існує багато років, і
аутсорсинг виправдано вважається логічним продовженням принципів,
закладених в ідеї поділу праці.
У процесі реалізації аутсорсингу банком при обслуговуванні
сільськогосподарських товаровиробників можна виділити чотири етапи:
формування аутсорсинг-замовлення; вибір аутсорсера; розробка і укладення
аутсорсинг-угоди; моніторинг з вимогами контракту та оцінка ефективності
застосування аутсорсингу банком. У сукупності різних методів мотивації
аутсорсингу можна виділити: включення в договір умови про розмір
винагороди за перевищення встановлених нормативів; наявність санкцій за
невиконання умов угоди; регулярне проведення конкурсів, тендерів; вибір
позиції „центрального клієнта”; передача однією стороною іншій стороні
частини власних акцій; створення спільного підприємства.
У стратегічній перспективі застосування аутсорсингу бюанком при
обслуговуванні сільськогосподарських товаровиробників направлено на
завоювання міцних позицій на ринку, що зокрема виражається в створенні
позитивного іміджу банку, розширення кола клієнтів, підтримці
довгострокових ділових зв’язків з сільськогосподарськими товаровиробниками.
За словами Алана Купера, єдиним можливим джерелом економічного
розвитку є підвищення якості та, як наслідок, привабливості банківського
продукту або послуги. Журнал Fortune затверджує: як мінімум 90% сучасних
фінансових установ використають аутсорсинг хоча б одного бізнес – процесу.
Слід зазначити, що особливістю застосування аутсорсингу в Україні є
його епізодичність та фрагментарність. Нині, для банків України характерними
функціями, які передаються в аутсорсинг є управління заборгованістю,
управління персоналом, ІТ - забезпечення, проведення маркетингових
досліджень, рейтингові та транспортні послуги.
Як свідчать результати досліджень Deloitte Consulting LLP [1], основними
проблемами, які можуть виникнути при застосуванні аутсорсингу є:
несумлінність партнерів; відсутність гнучкості; приховані витрати; відсутність
економії на витратах; втрата інформації; обмежена прозорість; недостатньо
висока якість наданих послуг; внесення змін до контрактів; складність
управління.
Зважаючи на те, що ринок банківських аутсорсингових послуг в Україні
тільки розвивається, банки ще не в достатній мірі змогли оцінити особливості
застосування цього бізнес – інструменту. Ще не повністю врегульовані й
правові відносини між замовником та виконавцем аутсорсингових послуг,
немає чіткого розподілу ризиків між сторонами. Подальші дослідження
передбачають розробку базових засад інноваційного розвитку банківського
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обслуговування сільськогосподарських товаровиробників із застосуванням
принципів аутсорсингу.
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АНАЛІЗ ПРИЧИН ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 2008 Р. ЯК РЕЗУЛЬТАТУ
ЕВОЛЮЦІЇ ІНСТИТУТІВ ФІНАНСОВОГО І РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
2008 характеризує новий етап у функціонуванні українського ринку
цінних паперів. Повномасштабну кризу, яка стартувала як криза ліквідності в
США, поступово «інфікувала» економіки практично всього світу, в тому числі і
України. Її вплив на ринок цінних паперів виразився, в першу чергу, в
обвальному падінні котирувань по усім ринковим інструментам, падінні
провідних українських індексів, викликаних масовим виходом з українського
ринку іноземного капіталу.
Виходячи з основних положень інституціональної економічної теорії та
визначення економіки як відкритої та еволюціонуючої системи, що діє в умовах
природного середовища, підвладної технологічним змінам та залученої до
більших соціальних, культурних, політичних і владних відносин, а також
результатів аналізу особливості протікання кризи 2008 р., її впливу на світову
економіку вважаємо, що ця криза не є наслідком чиїхось змов, помилок
регуляторів або „збігу обставин”. У основі її причин можуть лежати
особливості формування технологічних хвиль які визначені у гіпотезі
інноваційних пауз В. М. Полтеровича [1]), та відповідні проблеми, які ще не
навчилися вирішувати ні суб’єкти господарювання, ні регулятори. Проте
обґрунтування цього припущення вкрай ускладнено, а різне розуміння способів
вирішення проблеми призводить до формулювання діаметрально протилежних
доктрин, які створюють базу для розробки стратегій і термінових заходів від
ультралібералізму до дирижизму та націоналізації.
Логічним є припущення, що сучасна криза є наслідком або проявом
реакції економіки на глибоку трансформацію інституційного середовища, що
включає безліч змін, які торкнулися механізму роботи таких найважливіших
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систем сучасної економіки, як валютні ринки, ринки капіталу, змін, що
призвели до утворення глобальної системи мобілізації ресурсів, яка може
забезпечувати зростання споживання в одних країнах (наприклад США) за
рахунок зростання заощаджень та акумуляції капіталу в інших (наприклад
арабські нафтовидобувні країни, Китай). Спостерігалися такі зміни: створення
масштабних ринків похідних фінансових інструментів, покликаних
кардинально трансформувати структуру розподілу ризиків і створити умови
для усунення або пом’якшення невизначеності; просування вигідних для безлічі
учасників фінансових технологій, таких як кредитування за допомогою
кредитних карток; розширення доступності іпотечних кредитів; зростання ролі
фінансових посередників, таких як інститути колективних інвестицій,
інвестиційні банки, венчурні фонди і фонди прямих інвестицій; розширення
доступу до фінансового ринку для різних категорій економічних агентів за
рахунок технологій венчурного фінансування, відкриття альтернативних
торгових майданчиків, які призначені для виведення на публічний ринок
новачків; фінансова лібералізація, включаючи відмову від фіксування валютних
курсів, скасування максимального рівня відсоткових ставок, зниження норми
резервних вимог, відмова від практики кількісних обмежень або приписів при
розподілі кредиту тощо.
Сучасна фінансова криза являє собою своєрідну адаптацію економічного
механізму до заміни старих та впровадження нових інструментів і технологій.
Вона свідчить, що інституційні інновації можуть викликати непередбачене
переривання адекватного підстроювання стратегій провідних гравців. Цей
процес якраз і являє собою інтерналізацію інститутів, яка є необхідним етапом
їх еволюції, еволюції усього інституційного середовища.
Ситуацію, яка склалася лише частково можна кваліфікувати як „провал
ринку”, маючи на увазі нездатність і неможливість гравців до швидкого
пристосування і перегляду стратегій, загальним результатом чого міг би стати
більш стійкий розвиток, який виключає періоди неповного задіяння наявних
ресурсів. У дійсності сьогодні мова йде про практично неминучі форми прояву
наслідків кумулятивних інституційних змін. Сектори, що постраждали у
результаті кризи, включаючи систему житлового іпотечного кредитування і
сектор сек’юритизації активів, а також інвестиційні банки якраз вказують на ті
частини інституційного поля, які вимагають подальшого удосконалення, і де
слід очікувати певних трансформацій. Сучасна криза – це не колапс інститутів,
але скоріше „відкат системи”, за яким буде безсумнівний подальший розвиток,
заснований на внесених в інституційне поле змінах при збереженні всього
накопиченого до сьогоднішнього дня різноманіття інститутів.
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ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ
ЗОЛОТОВАЛЮТНИМИ РЕЗЕРВАМИ КРАЇНИ
Управління валютними резервами передбачає формування їх оптимальної
структури та раціональне розміщення активів країни за кордоном, зокрема
через визначення строкової структури валютних резервів і валютного кошика.
Для забезпечення ефективного управління золотовалютними резервами
центральному банку необхідно мати у своєму розпорядженні систему
показників, котрі б відображали: по-перше, кількість золотовалютних резервів,
тобто відповідність обсягу резервів потребам у них, що визначаються
масштабами зовнішньоекономічних операцій даної країни, сальдо платіжного
балансу, величиною зовнішнього боргу, а також динамікою руху капіталів; подруге, якість золотовалютних резервів, що обумовлюється такими чинниками,
як динаміка обмінних курсів резервних валют на світових ринках, частка золота
і СДР у резервах, величина зовнішньої заборгованості країн-емітентів
резервних валют, кон’юнктура на світових ринках золота.
Одним із основних показників, що визначають рівень достатності
золотовалютних резервів, є відношення їхньої величини до усереднених
показників обсягів імпорту. Мінімально прийнятною у світовій практиці
вважається величина золотовалютних резервів, яка відповідає вартості імпорту
товарів і послуг за три місяці. Крім того, величина золотовалютних резервів
країни для якісного аналізу може також зіставлятися з розмірами сальдо
платіжного балансу (активного чи пасивного) – як усього, так і окремих його
частин, а також із розмірами зовнішнього боргу країни [1].
Важливим завданням у процесі управління золотовалютними резервами є
забезпечення належної їх диверсифікації за видами валют з метою уникнення
ризиків, а також приведення цих резервів у відповідність до структури
зовнішньоторговельного обороту країни, тобто до валют, у яких укладаються
угоди.
Водночас важливим завданням НБУ при здійсненні цих операцій є
підтримання постійної вартості офіційних валютних резервів, не допускаючи її
зниження внаслідок значних коливань обмінного курсу долара США на
світових валютних ринках. Це завдання вирішується Національним банком
через установлення збалансованої валютної структури золотовалютних
резервів. Підтримання оптимальної структури офіційних золотовалютних
резервів країни вимагає від центрального банку встановлення правильного
співвідношення не лише за окремими видами валют, а й визначення частки
монетарного золота, що належить до резервів. З огляду на те, що цей вид
активів є достатньо ліквідним і може бути без перешкод реалізований на ринку
в обмін на вільно конвертовану валюту, центральні банки більшості країн
продовжують зберігати золото у своїх резервах.
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Оскільки золотовалютні резерви країни безпосередньо впливають на
процес формування грошової бази, яка, у свою чергу, визначає величину
грошової маси, необхідним елементом ефективного управління резервами є
уникнення центральним банком дестабілізуючого впливу процесу формування
резервів на стан грошового обігу.
Таким чином, оптимальна структура золотовалютних резервів, правильне
управління ними визначає можливості центрального банку ефективно
проводити не лише валютну, а й грошово-кредитну політику, забезпечуючи
досягнення відповідних стратегічних цілей монетарного регулювання загалом.
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ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Розвиток суб’єктів підприємництва, котрі функціонують в національній
економіці, неможливий без належного фінансового забезпечення. Тому
актуальним є пошук джерел збільшення економічних потужностей
підприємств.
Вітчизняний науковець В.В. Чепка зазначає, що проблема фінансування
на даний час має як теоретичне, так і практичне значення. Необхідним виступає
підтримання як умога меншої різниці між наявними ресурсами і поточними
потребами підприємств 5, с.204.
Джерелами фінансування діяльності суб’єктів підприємництва,
відповідно до даних Держкомстату 3, є (наведено дані, отримані за
результатом аналізу 3-х років): кошти державного бюджету (близько 6 %
загального обсягу інвестицій); кошти місцевих бюджетів (близько 3 %); власні
кошти підприємств (близько 60%); кредити банків та інші позики (близько
16%); кошти іноземних інвесторів (близько 2 %); кошти населення на
будівництво власних квартир (близько 2%); кошти населення на індивідуальне
житлове будівництво (близько 6 %); інші джерела фінансування складають
менш ніж 5 %.
Найбільшу роль у формуванні інвестиційних ресурсів відіграють
підприємства та організації, адже вони в найбільшій мірі зацікавлені в розвитку
своєї діяльності. Значно менша роль належить банкам, що надають кошти для
ведення господарських операцій за допомогою кредитів. Незначною є частка
коштів, інвестованих населенням. Стосовно цього питання доречно
висловилася вітчизняна дослідниця О.Л. Франченко: «Аби зробити прорив у
залученні внутрішніх інвестицій для потреб національної економіки, потрібно
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вдосконалити механізми трансформації заощаджень населення в інвестиційний
капітал та надати громадянам країни відповідні гарантії. Це стимулюватиме
внутрішнього інвестора» 4, с.26. Отже, стимулювання населення інвестувати
свої заощадження в економіку є запорукою збільшення ресурсної бази суб’єктів
підприємництва.
Активізація процесу акумуляції грошових ресурсів населення може
здійснюватися через такі структури фондового ринку, як:
 приватні пенсійні фонди (шляхом відкриття особистих рахунків
населення в приватних пенсійних фондах);
 страхові компанії (шляхом сплати населенням страхових премій та
ануїтетів);
 банки (іпотечне кредитування – інвестування в нерухомість (адже
вкладення в нерухомість має інвестиційний характер)) 4, с.27-28.
Однак, крім вище названих установ варто виділити ще одну – інститути
спільного інвестування, оскільки учасниками інститутів спільного інвестування
можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, тобто населення.
Незначна частка коштів надходить також і від іноземних інвесторів, проте
це пов’язано не тільки з низькою інвестиційною привабливістю країни, а й, як
зазначає вітчизняний дослідник А.Г. Музиченко, складністю розміщення акцій
на іноземних фондових біржах: «найскладнішим є не проведення власне ІРО
((Initial Public Offering) – первинне (публічне) розміщення акцій), як такого, а
подальша робота за умови постійного контролю з боку нових інвесторів і
регулюючих органів: звичні схеми управління бізнесом замінюються на нові,
які передбачають значно менший ступінь особистого контролю» 2, с. 408.
Для збільшення обсягів надходжень іноземних інвестицій, як вказують
науковці М.В. Диха та А.Ю. Руденко, необхідно вживати таке:
 звуження напрямів інвестування і запровадження проектів з урахуванням
існуючого інноваційного потенціалу;
 включення в інвестиційний процес державних і приватних ресурсів;
 залучення іноземних партнерів до запровадження інвестиційних проектів,
пов’язаних із використанням інноваційного і промислового потенціалу;
 створення нових організаційних форм інтеграції фінансового і
промислового капіталу;
 розробка і запровадження регіональних програм інвестування (які
забезпечать розвиток експортного потенціалу).
Також слід вжити організаційних заходів щодо створення єдиної системи
державного управління інвестиційними процесами, яка б залучала відповідні
структури для роботи з іноземними інвестиціями та механізми реалізації
державної політики залучення капіталу 1, с.148.
Отже, для збільшення обсягів фінансових ресурсів суб’єктів
підприємництва необхідно залучати заощадження населення через фінансові
установи та приваблювати іноземні інвестиції виходячи з існуючого
потенціалу. При цьому потрібно враховувати особливості та соціальноекономічну ситуацію як у країні в цілому, так і в окремих регіонах.
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ПРОБЛЕМИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ
ПОСТКРИЗОВОГО СТАНУ ЕКОНОМІКИ
Кредит на купівлю транспортного засобу має багато специфічних рис.
По-перше, даний вид кредиту відображає відносини між позичальником та
кредитором, результатом яких є кредитування кінцевого споживання (купівля
транспортного засобу). По-друге, споживчі кредити одержують, як правило,
фізичні особи. По-третє, споживчий кредит є засобом задоволення споживчих
потреб населення. Така позика прискорює отримання певного блага, яке б вони
могли мати лише у майбутньому, накопичивши кошти, які необхідні для
придбання товару за повну його вартість. На сьогоднішній день банки
пропонують широкий вибір кредитних продуктів на купівлю транспортного
засобу [3]. Проте в ринковій економіці має місце певна конкуренція між
банками за обслуговування клієнтів. Позичальники самостійно обирають банк,
в якому вони хотіли б отримати позику, визначають її строки та розмір.
Комерційні банки реалізують у своїй кредитній діяльності єдині уніфіковані
підходи до всіх клієнтів, незважаючи на їх галузеву належність, форму
власності і відомче підпорядкування.
Зважаючи на це, споживче кредитування необхідно розглядати з позиції
можливості задоволення потреб споживача, та не досягнути значних збитків зі
сторони банку, у разі неспроможності позичальника повністю розрахуватись за
своїми зобов’язаннями.
Основною проблемою споживчого кредитування залишається висока
вартість кредитів для фізичних осіб. Часто банки надають кредити належним
чином не перевіривши фінансовий стан позичальника. Варто зазначити, що у
2008 році, коли значного поширення набуло кредитування без довідок про
доходи, це призвело до масових невиплат через зростання безробіття і
скорочення заробітних плат, і як наслідок, до кризи у банківському секторі та
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економіці загалом. Сьогодні Україна знову зустрілася з цією проблемою. Банки
та інші фінансові установи за рахунок низької фінансової культури громадян
отримують завищені прибутки, а об’єм споживчого кредитування зростає [8].
Доречно буде сказати і про умови, які банки ставлять перед потенційними
позичальниками:
 Вік клієнта—переважна більшість банків ставлять перед позичальниками
так званий ліміт у віці, від 25 років до 65 років.
 Мінімальний стаж роботи повинен складати 6 міс. та якщо потенційний
клієнт є фізичною-особою підприємцем, то бізнес повинен працювати на
менше одного року;
 Бездоганна кредитна історія клієнта.
Проте умови за автокредитами для фізичних осіб останні два роки
перебувають у перманентному процесі поліпшення та збільшується кількість
установ, що пропонують цей продукт (банків, які пропонують такі позики, вже
не 15, як було у 2008, близько 50, рис. 1 та рис. 2). Проте споживчий попит на
продукт зростає темпами, незрівнянними з темпами відновлення його
привабливості.
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Рис. 1 Динаміка кількості банків, що пропонують кредити на нові іномарки та
термін кредитування
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Рис. 2 Динаміка кількості банків, що пропонують кредити на нові вітчизняні
авто та термін кредитування
Щомісяця попит з боку населення на автокредити зростає на 10-15%. За
підсумками січня 2011 року в кредит було придбано 13% автомобілів, у січні
2012 цей показник збільшився майже в два рази—20%.
В грудні 2011 року більшість банків, що діють на ринку авто
кредитування значно підняли відсоткові ставки по кредиту, що було
спричинено нестачею ліквідності банківських установ. Станом на 09/03/2012
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ставки по кредитам продовжували знижуватись, тим самим пропонуючи
потенційним клієнтам широкий вибір установ.
Проте останнім часом банківські установи почали активно видавати
довгострокові кредити з плаваючою відсотковою ставкою. Відсотки по таких
позиках переглядаються не рідше ніж раз на рік (табл. 1)
Таблиця 1
Банки, які використовують плаваючу ставку і бази розрахунку останньої
Банк
Unicredit Bank
Universal Bank
ВТБ Банк
Кредобанк
ОТП Банк
ПУМБ
Піреус Банк
Сбербанк Росії
(Україна)

База плаваючої ставки
Середньозважена ставка за депозитами у гривні строком до 1 року,
залученими на рахунки домашніх господарств протягом останнього
місяця
Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD), в
гривні на строк до 12 місяців
Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD), в
гривні на строк до 12 місяців
Середньозважена (за 3 місяці) ставка за депозитами у гривні строком
до 1 року, залученими на рахунки домашніх господарств протягом
останнього місяця
Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) на
термін 12 місяців
Ставка за кредитом = ставка на момент укладання договору (19,9%)
+ ставка по вкладу в гривні на рік без права поповнення та зняття з
щомісячною виплатою відсотків (на момент перерахунку) аналогічна ставка на момент укладення договору
Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) на
термін 6 місяців.
Середньозважена ставка за депозитами у гривні строком до 1 року,
залученими на рахунки домашніх господарств протягом останнього
місяця

Плаваюча відсоткова ставка дозволяє обійти зміни до Закону України
«Про банки та банківську діяльність», якими заборонялось кредитним
установам в односторонньому порядку збільшувати ставки по кредитам. На
сьогоднішній день, такі ставки застосовуються для довгострокових кредитів
Плаваюча ставка – досить ризикований інструмент для позичальника.
Така ставка дає можливість одержати кредит під більш низький процент у
порівнянні з поточною ціновою ситуацією на ринку позик. Однак клієнт банку
не повинен забувати, що такий кредит несе для нього серйозний процентний
ризик, який може виразитися в підвищенні для нього ставки разом зі зміною
ситуації на ринку. Більшість позичальників обирають умови кредитування з
фіксованою ставкою, оскільки зручніше та зрозуміліше платити щомісяця
фіксованими сумами. Це дозволяє планувати витрати, знати, яку суму потрібно
щомісяця відкладати від заробітної плати[5].
Однак плаваюча ставка також надає гарантії того, що безмежного
зростання вартості кредиту не буде. Цього вимагає стаття 1056.1 Цивільного
кодексу України, де зазначається необхідність «визначення максимального
розміру збільшення процентної ставки». До появи цієї норми встановлення
такої планки здійснювалося банком на власний розсуд. Крім того, у клієнтів
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залишається можливість відмовитися від плаваючої ставки та перейти на
фіксовану процентну ставку за кредитом.
У той же час можна відзначити, що стрімке розширення кредитування
приховує в собі значні загрози, які можуть негативно вплинути як на діяльність
та фінансову стабільність комерційних банків, так і на життєвий рівень
населення, а саме:
- підвищення кредитного ризику через неможливість адекватно оцінити
позичальником свої поточні витрати та витрати по кредиту;
- підвищення кредитного ризику через застосування плаваючої відсоткової
ставки.
- споживче кредитування фізичних осіб тяжіє до довгострокового
характеру. Це пояснюється тим, що джерелом повернення кредиту й
відсотків за ними є не прибуток, а заробітна плата, яка для переважної
більшості населення залишається на недостатньому рівні;
- прийняття негативного рішення у випадку, коли платіж по кредиту
перевищує офіційний дохід. Це відбувається за рахунок того, що
більшість клієнтів отримують офіційну заробітну плату на рівні
мінімальної, а весь решта дохід у концерті.
- неповне інформування клієнтів про можливі витрати за кредитом на
момент підписання кредитного договору.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТА
ПОКАЗНИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах господарювання та нарощування конкурентної
боротьби за споживачів та ринки збуту все більшої уваги потребує пошук
внутрішніх резервів для підвищення ефективності діяльності. Одним з
ключових факторів успіху стає людська складова як найбільш цінна та
рентабельна частина організації, яка виступає носієм трудового потенціалу,
який, у свою чергу, має безпосередній вплив на кінцеві результати
підприємства. Таким чином визначення залежності між характеристиками, що
визначають трудовий потенціал, та результуючими показниками діяльності стає
все більш важливим та необхідним.
Лінійна багатофакторна модель, яка найчастіше використовується при
залежностях такого роду, використано для виявлення взаємозалежності
показників трудового потенціалу підприємства та результатів його діяльності
[1].
Базою дослідження виступили машинобудівні підприємства Харківського
регіону, діяльність яких проаналізовано за п’ять років. У якості результуючого
показника обрано середньорічний виробіток на одного працівника, який у
найбільш повній мірі характеризує внесок працівників у функціонування
підприємства. Коефіцієнти моделі отримані за допомогою використання
кореляційно-регресійного аналізу, у результаті якого після проведення всього
переліку необхідних операцій, незалежними змінними обрано сім показників,
що характеризують трудовий потенціал працівників:
(1)
З регресійної залежності видно, що середньорічний виробіток на одного
працівника залежить від наступних показників.
Коефіцієнт постійності складу (X1; залежить від кількості постійних
працівників та середньоспискової чисельності). Чим вище цей показник, тим
ефективніше функціонують усі підрозділи підприємства, тому що це дозволяє
уникати нераціонального використання всіх видів ресурсів, застосовувати вже
налагоджені канали передачі інформації, ефективно організовувати
комунікаційні потоки.
Коефіцієнт найвищої кваліфікації (X2; залежить від кількості працівників,
що мають вчену ступінь, звання та середньоспискової чисельності). Чим вище
значення цього показника, тим більше працівників мають науковий ступінь та
привносять у діяльність підприємства наукові здобутки, краще розуміються на
теоретичній частині функціонування підприємства з технічної, технологічної,
інформаційної та інших сфер діяльності.
Фондоозброєність праці (X3; залежить від середньорічної вартості
основних виробничих фондів та середньоспискової чисельності). Рівень цього
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показника має велике значення для підприємств галузі промисловості, що
досліджуються, через специфічну технологію та необхідність поступового
заміщення частини людської частки, що сприятиме підвищенню рівня
трудового потенціалу.
Питома вага пенсіонерів у загальній кількості працівників (X4; залежить
від кількості пенсіонерів та середньоспискової чисельності). Занадто велика
кількість працівників пенсійного віку може спричиняти зниження
продуктивності праці та сприяти сповільненню протікання виробничого
процесу, однак необхідним є підтримка балансу між новими та досвідченими
працівниками, які виступають наставниками при навчанні безпосередньо на
виробництві та сприяють передачі досвіду.
Коефіцієнт підвищення кваліфікації (X5; залежить від чисельності
працівників, що підвищили кваліфікацію та середньоспискової чисельності).
Підвищення освітнього рівня працівників дозволяє створювати конкурентні
переваги вищого порядку, які є доволі небезпечними для конкурентів та дають
змогу підприємству обирати не екстенсивний, а інтенсивний шлях власного
розвитку.
Коефіцієнт трудової дисципліни (X6; залежить від неявок на роботу без
поважних причин та відпрацьованого часу за рік всіма працівниками).
Негативний вплив показника пояснюється зменшенням ефективного фонду
робочого часу та виникненням факту ризику зриву виробничого процесу.
Коефіцієнт стану здоров’я (X7; залежить від кількості осіб, що були
відсутні на робочих місцях через тимчасову непрацездатність, та
середньоспискової чисельності). Високий рівень цього показника негативно
позначається на діяльності підприємства через його деструктивний вплив на
всіх організаційних рівнях та гальмування робочих процесів.
Модель впливу факторів на результуючий показник дозволяє у першу
чергу підвищити ефективність діяльності керівництва підприємства у одній з
п’яти найбільш загальних функцій менеджменту – прийнятті управлінських
рішень. Злагоджена співпраця усіх підрозділів компанії дає у кінцевому
результаті підвищення середньорічної виробітки на одного працівника.
Збільшення цього показника з внутрішніх джерел розглядається як позитивна
тенденція розвитку бізнесу.
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НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА МАСОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ
ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ
Платіжні системи відіграють значну роль у сучасній економіці, вони є
обов’язковим елементом фінансової інфраструктури. Задовольнити вимоги
сучасних ринків фінансових послуг у швидкому та надійному здійсненні
розрахунків можуть лише ті платіжні системи, що використовують
найсучасніші досягнення в галузі техніки і технологій, тобто електронні
платіжні системи [1]. З огляду на це, НБУ в 1997 р. прийняв рішення щодо
створення в Україні платіжної системи за безготівковими розрахунками
населення у торгівлі та сфері послуг як одне із пріоритетних завдань. Одним з
основних напрямів докладання зусиль до побудови в Україні такої платіжної
системи стало впровадження Національної системи масових електронних
платежів (НСМЕП). Метою створення НСМЕП є розроблення в Україні
відносно дешевої надійно захищеної автоматизованої системи безготівкових
розрахунків, яка в основному розрахована на роботу в режимі «офф-лайн».
Окрім того, технологією НСМЕП передбачено також широке застосування
платіжних карток юридичними особами — корпоративні та бізнес-картки.
Національний банк вважає створення НСМЕП завершальною стадією у
побудові системи електронних платежів в Україні [2].
7 вересня 2000 р. відповідно до постанови Правління НБУ стартував
пілотний проект упровадження Національної системи масових електронних
платежів, а 22 листопада 2004 р. перейшли до її промислової експлуатації.
Майже за дванадцять років національна карткова платіжна система довела свою
технічну, технологічну та комерційну успішність. НСМЕП має соціальноорієнтоване та загальнодержавне значення. Нині на базі національної картки
вже вдалося реалізувати такі проекти, як «Електронний студентський квиток»,
«Соціальна картка», «Транспортна картка», «Картка медичного страхування»,
автоматизована система відшкодувань Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб коштів вкладникам банків, що ліквідуються тощо. Використовуючи
національну платіжну картку, громадяни України паралельно з операціями з
отримання готівки і безготівкової оплати товарів та послуг можуть
переказувати кошти через мережу Інтернет, здійснювати платежі з
використанням мобільних телефонів тощо [1].
За станом на 04.01.2011 р. НСМЕП нараховує 57 членів (включаючи
Національний банк України і УДППЗ «Укрпошта») та 7 учасників (10 учасників
за станом на 01.10.2012 р. [3]) [4]. Протягом 2010 р. банками-членами НСМЕП
було емітовано 239 317 карток. Загальна кількість карток НСМЕП за станом на
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04.01.2011 р. становила 2 899 433 одиниць (що в 3,36 рази більше, ніж у 2004
р.). Лідерами з емісії платіжних карток НСМЕП на кінець 2010 р. є такі банки:
АБ «Експрес-Банк» (1 256 тис. карток), АТ «Імексбанк» (1 082 тис. карток),
ПАТ «Мегабанк» (253 тис. карток), Банк «Демарк» (113 тис. карток) [4]. На
початок 2011 р. термінальна мережа (банкомати і термінали) нараховувала 5
913 одиниць (протягом 2010 р. кількість термінального обладнання збільшилась
на 89 одиниць), що в 3,2 рази більше, ніж у 2004 р. За кількістю одиниць
термінального обладнання лідерами на кінець 2010 р. є такі банки: АТ
«Імексбанк» (1 775 одиниць), АБ «Експрес-Банк» (1 726 одиниці), ВАТ КБ
«Хрещатик» (747 одиниць), ПАТ «Мегабанк» (374 одиниць) [4]. Свідченням
зростання завантаження системи є постійне зростання оборотів НСМЕП.
Обороти НСМЕП за 2010 р. склали понад 25,9 млрд. грн. На кінець року
наростаючі обороти НСМЕП перевищили відмітку 125,2 млрд. грн. [4].
Отже, аналіз статистичних даних роботи НСМЕП свідчить про те, що
система успішно виконувала покладені на неї функції та задовольняла потреби
її учасників.
В НСМЕП застосовують платіжні картки з вбудованими чіп-модулями —
смарт-картки. Смарт-картка, яка є носієм копії фінансової інформації в
НСМЕП, на відміну від пластикової картки з магнітною смугою, найбільш
повно задовольняє вимогам безпеки. На її базі створена високоефективна оффлайнова технологія, тобто така, що не потребує оперативного зв'язку з
банківським рахунком під час виконання платіжних операцій (це дуже важливо,
враховуючи недостатньо високу якість вітчизняних каналів зв'язку), яка значно
зменшує експлуатаційні витрати. За рахунок цього участь у НСМЕП може
брати населення України з малими доходами (пенсіонери, студенти, школярі
тощо), а швидкість обслуговування набагато більша, ніж при розрахунках
готівкою та операціях з картками з магнітною смугою [2].
У 2012 р. Національний банк України затвердив нову стратегію розвитку
Національної системи масових електронних платежів, що передбачає
переведення системи на EMV-платформу, яка дозволяє використовувати карти
системи у всіх POS-терміналах і банкоматах країни [5]. EMV-платформа –
відкриті міжнародні стандарти, розроблені спільно Europay, МasterCard і VISA,
які покликані покласти край хаосу в розвитку платіжних додатків смарт-карток.
Цим стандартом регламентується функціональність універсальних додатків для
дебетової або кредитної картки [6]. POS-термінал (від англ. Point Of Sale - точка
продажу) - це торговий термінал (програмно-апаратний комплекс для торгівлі),
встановлений на місці, де касир здійснює прийом платежів від клієнтів [7].
Важливу роль в розвитку платіжної системи в Україні відіграє підписаний
Президентом В. Януковичем Закон №5284-VI від 18.09.2012 р. «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних
систем та розвитку безготівкових розрахунків» [8].
Даний закон, зокрема, передбачає визначення терміна «електронні
гроші», визначає, що емітентами електронних грошей будуть банки, а також
встановлює відповідальність за неправомірне використання електронних
грошей. Крім того, документ передбачає створення та ведення Нацбанком
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реєстру платіжних систем та систем розрахунків, їх учасників та операторів
послуг платіжної інфраструктури.
Згідно із законом, платіжним системам надається право здійснювати
діяльність в Україні тільки після їх реєстрації в порядку, встановленому НБУ.
Відповідно до документа, НБУ надається право визначати порядок здійснення в
Україні взаєморозрахунків між учасниками платіжних систем за операціями із
застосуванням платіжних карток, забезпечення формування та розміщення
гарантійних депозитів учасників платіжних систем за операціями.
Закон передбачає надання права банкам розміщувати на платіжній картці
одночасно дві і більше торгові марки платіжних систем. Нацбанку документ
надає право визначати напрямки розвитку сучасних електронних банківських
технологій, контролювати створення електронних платіжних інструментів,
платіжних систем та засобів захисту банківської інформації, встановлювати
граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а також
для осіб-підприємців [9].
Законопроект також надає Державній податковій службі право
здійснювати контроль за дотриманням порядку проведення готівкових
розрахунків за товари (послуги), порядком приймання готівки для подальшого
її переказу банком та за дотриманням установлених законодавством
обов’язкових вимог щодо забезпечення суб’єктами господарювання можливості
розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних
засобів [10].
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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ
ОБ'ЄДНАННЯ
Трансформування економічної системи України та потрібність
пристосуватися до неї обумовлює необхідність створення нових ефективних
форм та методів об'єднання підприємств. Формування концепції
реструктуризації підприємства являє собою фундамент для розробки та
впровадження програми об'єднання.
Розвитку структурного реформування підприємств України, а зокрема
реструктуризації підприємств на основі об’єднання присвячені наукові праці
вітчизняних та закордонних вчених: Б. Андрушківа, Е. Демінга, В. Грещака,
Л. Кальниченка, А.Г. Мендрула, В. Колота, С. Покропивного.
При об'єднанні підприємств реструктуризація може використовуватися як
для подолання кризових явищ, так і для усунення негативних тенденцій в його
розвитку, оскільки дозволяє визначити джерела виникнення негативних явищ
на підприємстві і локалізувати їх. Мета реструктуризації на основі об'єднання
полягає в адаптації підприємства до ринкових умов та попередженні розвитку
несприятливих ситуацій.
Вибір реструктуризації на основі об'єднання обумовлено стратегічними
цілями підприємства та оцінкою ефективності комплексу реструктуризаційних
заходів, які будуть складати програму реструктуризації. Ці заходи поділяються
на три основні напрямки [1]: зменшення витрат і підвищення ефективності
виробництва та продуктивності праці, зниження енергоємності виробництва,
посилення контролю за якістю продукції; модернізація або заміна обладнання;
здебільшого модернізація є вигіднішою і за критерієм витрат і з погляду
стратегії розвитку підприємства; запровадження нової технології, доцільність
якої має бути ретельно обґрунтована.
А.Г. Мендрул, Ю.М. Кравченко звертають увагу на націленість процесу
реструктуризації на збільшення виробництва праці та конкурентоспроможності
підприємства, що сприяє підвищенню ефективності виробництва та
ефективному розподілу ресурсів [2, 3].
Метою проведення реструктуризації на основі об'єднання є створення
повноцінних суб'єктів підприємницької діяльності які будить здатні самостійно
функціонувати та виробляти конкурентоспроможну продукцію. Результатом
об'єднання може бути досягнення фінансової мети підприємства: придбання
більшої сталості та більш високий потенціал розвитку фінансової діяльності
Для досягнення стратегічних цілей реструктуризації необхідне знайти джерела
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розвитку підприємства на основі внутрішніх та зовнішніх факторів. Внутрішні
джерела складаються з стратегічної вартості, створеної за рахунок власних та
залучених джерел фінансування; зовнішні фактори основані на перетворенні
структури підприємства і видів діяльності.
На підставі аналізу наведених підходів до визначення стратегічних цілей
реструктуризації на основі об'єднання можна виділити два напрямки цілей.
Перший напрямок - державні цілі: підвищення ефективності виробництва на
базі створення конкурентоспроможних підприємств, що приведе до зростання
надходжень до бюджету, зниження рівня безробіття, підвищення життєвого
рівня населення та інші. Другий напрямок - цілі конкретного підприємства:
отримання прибутку шляхом адаптації до вимог ринкової економіки.
Сукупність цілей реструктуризації на основі об'єднання дозволяє виявити
зв'язок між ними та формувати ієрархію цілій у вигляді дерева цілей:
генеральна ціль та локальні (проміжні) цілі. В умовах невизначеності ринкового
середовища головною метою є адаптація підприємств до ринкового
середовища. Проміжні цілі розглядаються у наступних аспектах: фінансовоекономічні цілі, управлінські, виробничі та соціальні [4].
Оскільки більшість українських підприємств працює в умовах обмежених
фінансових ресурсів, тому необхідно перш за все реалізувати ті цілі, які не
потребують значних фінансових затрат та забезпечать у майбутньому ріст
потенціалу фінансово-економічної сталості. Реалізація визначених цілей
дозволить підвищити конкурентоспроможність об'єднаних підприємств,
закласти основу для сталого розвитку на основі оптимізації виробничих
потужностей і техніко-технологічного оновлення.
Таким чином, стратегічними цілями реструктуризації на основі
об'єднання доцільно вважати створення балансу інтересів зацікавлених сторін з
метою підвищення ефективності функціонування об'єднаного підприємства за
умови поєднання фінансово-економічних, управлінських, виробничих і
соціальних цілей підприємств.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ
УКРАЇНИ
Фондовий ринок є невід'ємною частиною економіки будь-якої
держави. Він є цілісною системою, з набором своїх правил і механізмів,
що дозволяють як придбавати, так і продавати цінні папери, страхувати себе
від ризиків. У більшості країн світу рівень розвитку індустрії цінних паперів
розглядається як індикатор зрілості ринкових стосунків. Проте в українській
економіці проблеми становлення фондового постійно залишаються на другому
плані, що починає гальмувати поглиблення ринкових реформ.
Сучасний стан ринку цінних паперів та його структура утворилися
внаслідок процесів трансформації економічної системи, які відбулися в Україні
під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів [2, с.78].
Один із головних показників розвитку ринку цінних паперів, показник
обсягу випуску цінних паперів. У 2011 р. загальний обсяг зареєстрованих
державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) випусків
цінних паперів становив 153,05 млрд. грн.[1], із них:
 акцій – 46,14 млрд. грн;
 облігацій підприємств – 31,35 млрд. грн;
 облігацій місцевих позик – 974,00 млн. грн;
 опціонів – 0,27 млн. грн;
 інвестиційних сертифікатів компаній з управління активами (КУА)
пайовими інвестиційними фондами – 65,37 млрд. грн;
 акцій корпоративними інвестиційними фондами – 8,89 млрд. грн;
 сертифікатів фонду операцій з нерухомістю – 54,5 млн. грн;
 звичайних іпотечних облігацій – 270 млн. грн.
Динаміка обсягу випуску цінних паперів є досить прогресивною. Якщо у
2002 р. це значення досягнуло рівня 15,59 млрд. грн, то станом на 2011 р.
відбулося зростання майже у 10 разів і він становив 153,05 млрд. грн.
За аналізований період найбільшу частку в обсягах випуску цінних
паперів, займають акції та облігації підприємств, але якщо для акцій
характерним є скорочення випуску в 3 рази, то ринок облігацій в Україні
демонструє темпи приросту і показує збільшення обсягів випуску у 28 разів.
Якщо у 2002 р. у структурі обсягів випуску акції займали 98,36 %, а облігації
підприємств – 0,72 %, то в 2011 р. акції займали 30,15 % та облігації – 20,48 %
[1].
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Незважаючи на несприятливу зовнішню кон’юнктуру, вітчизняний
фондовий ринок у 2011 році демонстрував позитивну динаміку; більшість
показників його діяльності є прогнозованими та очікуваними. Так, обсяг торгів
на ринку цінних паперів зріс у 1,5 рази у порівнянні з 2010 роком і становив 2
171,10 млрд. грн., перевищивши таким чином обсяг ВВП країни на 854,50
млрд. грн.
Протягом першого півріччя 2011 року порівняно з даними аналогічного
періоду 2010 року обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами
на організаторах торгівлі збільшився майже у 2,5 рази (або на 66,70 млрд. грн.),
перше півріччя 2010 року – 46,93 млрд. грн. [1].
Зростання обсягів торгів на фондовому ринку пояснюється збільшенням
обсягів фінансових ресурсів, що інвестуються в цінні папери українських
емітентів як вітчизняними, так і іноземними інвесторами, а також – зростанням
вартості цінних паперів емітентів, з якими укладались угоди [3].
Такий результат був досягнутий за рахунок значного зростання торгів на
ПАТ ФБ “ПФТС”, якій за підсумками першого півріччя 2011 року належало
33,97% ринку, ПАТ ФБ “Перспектива” – 32,75% та ПАТ “Українська біржа” –
31,72 % [8].
Якщо аналізувати динаміку біржових торгів за видами цінних паперів то
можна спостерігати, що у першому півріччі 2011 року найбільшу вагу займала
торгівля акціями (39,89 %) та державними облігаціями України (34,52%).
Найменшу питому вагу у торгівлі цінними паперами займають облігації
місцевої позики та інвестиційні сертифікати. Обсяги операцій з
облігаціями підприємств та похідними цінними паперами у першому
півріччі 2011 року становили 9,86% та 59,72% відповідно (у першому півріччі
2010 року – 4,01 % та 0,65 %).
Свідченням динамічного розвитку біржового фондового ринку також є
поява нових фінансових інструментів торгівлі. Так, після відкриття на
«Українській біржі» секції строкового ринку сума контрактів за деривативами
помітно зросла з 3,59 млрд. грн. у 2010 році до 23,58 млрд. грн. у 2011 році.
У першому півріччі 2011 року також спостерігається активізація на
фондовому ринку операцій репо. Протягом першого півріччя 2011 року обсяг
угод репо на організаторах торгівлі становив 10,61 млрд. грн., (9,34% від
загального обсягу торгів на організованому ринку). Загальний обсяг
випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих Комісією у звітному році,
також продемонстрував значне зростання і станом на 31.12.2011 року становив
1 014,78 млрд. грн., що майже на 200 млрд. грн. більше зазначеного показника
на кінець 2010 року.
Обсяг залучених інвестицій в економіку України через інструменти
фондового ринку у 2011 році становив 173,37 млрд. грн., що майже у 2 рази
більше, ніж у 2010-ому. Це свідчить про збільшення ролі фондового ринку в
фінансовій системі країни в цілому [8].
Отже, Україна має усі об'єктивні передумови для динамічного вступу до
цивілізованих фондових ринків, але ті проблеми, які постійно виникають через
недосконалість і безсистемність реформ, несумісність економічних методів
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управління і закономірностей розвитку ринкових структур, значні недоліки в
правовому забезпеченні розвитку ринку цінних паперів та інших фінансових
інструментів справляють негативний вплив на економічний стан країни,
позначаються на формуванні економічної політики і фінансовій безпеці
держави.
Однією з головних проблем розвитку
фондового
ринку
є
недосконалість законодавства у сфері регулювання діяльності на ринку
цінних паперів, через що спостерігаються численні порушення прав
інвесторів. Законодавча неврегульованість зумовлює низький рівень
корпоративного управління в акціонерних товариствах та порушення у сфері
реєстрації прав власності [2, с.235].
Крім того, потребують розв’язання ціла низка проблем, а саме:
— невеликий обсяг і неліквідність;
— низький рівень капіталізації;
— високий ступінь ризиків;
— нестача кваліфікованого персоналу;
— відсутність відкритого доступу до інформації;
— порушення прав інвесторів [5, с.26].
Шляхом розв'язання проблем розвитку ринку цінних паперів України є їх
модернізація, яка полягає не у докорінній їх перебудові, а у приведенні сектору
інституційного інвестування, системи біржової торгівлі, обліковорозрахункової інфраструктури ринків позичкових капіталів та корпоративного
управління до міжнародних стандартів
Для покращення стану фондового ринку України та підтримання його
фінансової безпеки потрібно підвищити роль держави на фондовому ринку.
Одним з основних елементів державного регулювання ринку цінних паперів є
контроль за діяльністю емітентів, професійних учасників ринку, фондових бірж
та самоврядних організацій, спрямованих на виявлення і своєчасне
попередження порушення законодавства на ринку цінних паперів [6, с.95].
Основними напрямами розвитку фондового ринку в найближчій
перспективі є:
— удосконалення механізмів захисту прав інвесторів;
— розвиток інструментів ринку цінних паперів;
— удосконалення законодавства про цінні папери та фондовий ринок;
— удосконалення системи розкриття інформації на ринку цінних паперів;
— розвиток інвестиційної інфраструктури [4, с.41].
З огляду на викладене нагальними завданнями є:
1. Вжиття заходів щодо централізації та організованості фондового ринку.
2. Визначення концептуальних засад політики розвитку цінних паперів в
Україні та реалізації державних інтересів на ньому.
3. Захист державних інтересів на ринку цінних паперів шляхом
впровадження такого виду цінних паперів, як "золота акція", що дасть змогу
державі контролювати великі прибуткові підприємства.
4. Поліпшення якості професійної діяльності на ньому, підвищення рівня
186

компетентності фахівців на ринку цінних паперів, розвиток і посилення
системи регулювання і нагляду за діяльністю професійних учасників цього
ринку.
5. Стабілізація законодавчої бази, створення системи захисту прав
інвесторів шляхом впровадження системи відповідальності учасників ринку
цінних паперів [7, с.25].
Без вирішення цих проблем формування дієздатного та ефективного
ринку цінних паперів неможливе.
Проаналізувавши стан фондового ринку України, можна зробити
висновок про те, що до основних факторів, які гальмують його розвиток,
належать слабка законодавча база, низький рівень ліквідності фінансових
інструментів, слабка інформованість усіх верств населення про роль фондового
ринку в економіці країни,а також впровадження урядової програми
комплексного розвитку фондового ринку. Розглянуті питання вдосконалення
діяльності на фондовому ринку дозволяють зробити його більш привабливим
як для громадян України, так і для іноземних інвесторів.
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В
УКРАЇНІ
Сучасний рівень української економіки вказує на необхідність залучення
інвестицій для технічного переозброєння й впровадження нових технологій,
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обладнання та устаткування у виробництво. Для кількісного та якісного
оновлення основних засобів необхідно застосовувати різні методи
фінансування й кредитування капіталовкладень, у тому числі лізинг. На
сучасному етапі лізинг є одним з найбільш економічно ефективних форм
кредитування капіталовкладень, яка дає змогу не «заморожувати» власний
капітал і не залучати позиковий, економити кошти, пов’язані з купівлею майна,
запроваджувати гнучкий графік здійснення лізингових платежів.
Розвиток ринку лізингових операцій може відіграти провідну роль у
вдосконаленні технічного-обладнання підприємств, зокрема малого і
середнього бізнесу в Україні, особливо звертаючи увагу, що більшість малих
підприємств не може скористатися кредитами у зв’язку з відсутністю у
потрібному обсязі заставного майна, або позитивної кредитної історії. Однак
успішний розвиток ринку лізингових послуг залежить від ефективного
функціонування всіх суб’єктів лізингової операції. Одним із таких суб’єктів є
лізингова компанія [1]. Упродовж 2004-2008 рр. кількість лізингових компаній
збільшується. Цьому сприяють такі фактори: зростання зацікавленості у
лізингу з боку іноземних банків, що увійшли на український ринок; зростання
обізнаності щодо лізингу серед широкої громадськості та державних
службовців; швидкий розвиток фінансових ринків України, а також кращий
доступ до кредитних ресурсів. У 2009-2010 рр. спостерігається припинення
активного росту кількості лізингових компаній: у 2009 р. (188) – зменшення
їхнього числа порівняно з минулим періодом, на 20 компаній (9,6 %); у 2010 р.
кількість лізингодавців продовжує збільшуватись та нараховує 199 компаній [2,
c. 206]. Нажаль з 2011р. кількість лізингових компаній невпинно скорочувалась,
а із зареєстрованих 157 юридичних осіб, які мають право надавати лізингові
послуги, реально працює сьогодні не більше третини [3]. За результатами
рейтингу 2012 р., складеного за участі лізингових компаній-членів Асоціації
«Українське Об’єднання Лізингодавців» відповідно до розміру лізингового
портфелю перше місце посідає ВТБ Лізинг Україна (3 632,610 млн грн), а
компанії Райффайзен Лізинг Аваль (2 081,873 млн грн) та УніКредит Лізинг (1
593,624 млн грн) відповідно друге та третє місця [4].
За останні 5 років лізинг як вид фінансових послуг набув стрімкого
зростання. За даними дослідження Українського Об’єднання Лізингодавців
станом на 2 квартал 2012 р. кількість діючих договорів фінансового лізингу в
порівнянні з 2007 р. зріс з 9,7 до 39,7 млрд грн. У порівнянні з кінцем
аналогічного періоду 2011 р. зростання ринку складає 24,5% або 7,8 млрд. грн.
У кількісному вираженні обсяг діючих договорів на кінець 2 кварталу 2012
року становить 21672 угод, що на 19% більше ніж в попередньому році [5, c.1].
На ринку лізингових послуг сьогодні є певні труднощі, оскільки переважна
кількість національних лізингових компаній залежить від кредитних коштів
банків, бо за рахунок власних коштів лізингодавці здатні покривати лише 10–15
% своїх витрат. Частка позичкових коштів, в тому числі банківських кредитів
складає 95,76%, при цьому їх питома вага збільшилась більше ніж на 10% у
порівнянні з минулим роком, а питома вага власних коштів лізингових
компаній у порівнянні з минулим роком зменшилась більш ніж на 10% і
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становить 4,06% та лише 1% складають залучені кошти [5, c.5]. Дещо іншою
була ситуація у 2010 р., коли частка власних коштів серед усіх джерел
фінансування лізингових операцій складала 67,23%, а позичкових коштів –
32,77% [6, c.2]. Це частково можна пояснити великою різницею між вартістю
укладених угод у період з 2010 (727,9 млн грн ) до 2012рр. (6749,4млн грн) [5,
c.1].
Велике значення має середня тривалість укладених угод, з чого можна
зробити висновки, щодо сприятливості економічної ситуації для розвитку
підприємницької діяльності. Сьогодні на ринку лізингових послух переважають
угоди строком від 5 до 10 років (50,42%), а питома вага угод строком від 2 до 5
років складає 37,21%, що на 7% менше у порівнянні з 2011 р. На жаль частка
угод за строком дії більше ніж 10 років дуже незначна та становить лише
4,18%. Треба зауважити, що така структура діючих договорів за строком дії
відносно стабільна та коливається в межах 5-7% [5, c. 2].
Також дуже велика різниця між галузями, підприємства яких вдаються до
лізингових послуг. Найбільшим попитом лізинг користується у сфері
транспорту та становить 61,1% серед інших галузей. Невеличкими темпами
продовжує збільшуватися користування цією послугою у порівнянні з 2011р. у
сфері сфери послуг (8,42%) та сільського господарства (на 1,18%). Порівнюючи
зі сферою транспорту частки використання цими галузями складають
відповідно 5,39% і 15,92% [5, c. 3]. Але відносно 2007р. ці показники у галузі
транспорту та сфері послуг зменшились відповідно на 3% та 0,71% на відміну
від сільського господарства, частка якої збільшилась на 8,42%. Що стосується
промисловості, то відсоток лізингоотримувачів у цій галузі складає менше
1,5%, який постійно зменшується починаючи з 2007р[7, c. 5].
Сьогодні вже беззаперечною є перспективність лізингових операцій та їх
необхідність для національної економіки. Упродовж останніх років ринок
лізингу для українських підприємців стає надзвичайно важливим і популярним,
що підтверджується швидкими темпами його зростання. Таким чином, ринок
лізингових послуг в Україні має позитивну тенденцію зростання обсягів
діяльності й стрімко розвивається. Для подальшого розвитку в Україні ринку
лізингових послуг необхідно суттєво вдосконалити організаційно-економічне
забезпечення лізингових операцій щодо визначення потреб у кредитних
ресурсах на якісно новому рівні, прискорити державне регулювання
законодавства для максимальної реалізації потенційних можливостей до
оновлення основних засобів та впровадження новітніх технологій.
Незважаючи на економічно-фінансову кризу, позитивним фактором є те,
що після різкого спаду у 2009 р. спостерігається поступове зростання обсягів
лізингових операцій, кількості угод, вартості активів, наданих у лізинг, та
пожвавлення на ринку лізингу в цілому. За умови стабілізації економічної
ситуації у 2011-2012 рр. подальший розвиток ринку лізингових послуг в
Україні цілком можливий [8].
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КАДРОВА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ
БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ
Забезпечити стійке функціонування банків в економіці країни має
постійний нагляд за їх діяльністю. Проблема ефективного функціонування
банківського нагляду в Україні широко досліджується багатьма вітчизняними
вченими, серед яких: В.В. Коваленко, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, О.І.
Скаско, Т.С. Смовженко [1, 2, 3]. Водночас потребують подальших досліджень
питання щодо кадрової складової механізму функціонування банківського
нагляду.
Механізм банківського нагляду являє собою упорядковану ієрархічну
систему інтересів, правил, норм, інструментів впливу, а також організаційноекономічного забезпечення контрольно-наглядової діяльності. Стрижневим
елементом механізму банківського нагляду є інтелектуальна система, важливе
місце в якій займають процедури комунікації, тобто взаємодії суб’єкту
наглядової діяльності з джерелами отримання необхідної інформації. Така
комунікація пов’язана із двома основними аспектами взаємодії: по перше, із
задоволенням інформаційних потреб в наявній інформації, і, по-друге, з участю
в процедурі підготовки інформації для генерації певних управлінських рішень.
Якість та відповідність зазначених рішень змісту певних управлінських
проблем обумовлюється, з одного боку, інформативністю й сприйнятливістю
засобів обробки та передачі інформації, а з іншого – досконалістю побудови
комплексу спеціальних процедур, що дозволяє надавати інформацію,
представлену формально і неформально. Отже, природа інтелектуальної
підсистеми механізму банківського нагляду визначається людино-технічним
характером, що визначає необхідність посилення уваги щодо навчання та
адаптації кадрової складової механізму банківського нагляду.
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З організаційної точки зору кадрова складова подібної системи має як
формальні, так і неформальні знання про предметну область управління. При
цьому кожен експерт виконує певну навчальну функцію (відносно до учасників
діяльності), що дозволяє йому легко конструювати і наповнювати модель знань,
виділяти певну локальну логічну модель знань та мати доступ до глобальних
моделей знань і даних. Наявність експерта дозволяє окрім процедур
розпізнавання, вироблення і ухвалення рішень також створювати експертні
моделі вироблення рішень для різних рівнів проблемних ситуацій і досягати
більшої спільності, що дозволяє реалізувати різні методи вирішення завдань.
Крім того, в такій системі є можливість формалізації зв'язку між експертами і
побудови на цій основі стандартних засобів комунікації, за допомогою яких
організовують різні режими взаємодії.
Таким чином, тісний зв'язок, що існує між кількісними та якісними
характеристиками кадрової складової механізму банківського нагляду, з одного
боку, і розробкою заходів відносно управління мотивацією задіяних в ході
банківського нагляду осіб, з іншого, визначає необхідність реалізації
комплексного підходу щодо мотиваційного забезпечення учасників даного
процесу.
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ БАНКІВСЬКОГО КОРПОРАТИВНОГО
КРЕДИТУВАННЯ
Корпоративне кредитування на сьогоднішній день займає основну частку
на ринку банківського кредитування в Україні та є досить значущим в
діяльності банківських установ. Проте, доступ суб’єктів господарювання до
кредитних ресурсів є обмеженим, у зв’язку з погіршенням фінансового стану
великої частки підприємств, з однієї сторони, та посиленням вимог банків до
потенційних позичальників, з іншої. Водночас, вітчизняні підприємства,
особливо представники малого та середнього бізнесу, відчувають гостру
потребу у фінансовій підтримці для забезпечення ефективної роботи та
власного розвитку, головним чином для розширення потужностей, модернізації
виробничих процесів та зниження собівартості продукції виробництва.
Дослідженню теоретичних та практичних аспектів банківського
кредитування підприємств присвячено праці багатьох зарубіжних та
вітчизняних вчених, зокрема, С. Роуза, В. Лексиса, Дж. Сінкі, В. Андрущенка,
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М. Савлука, В. Сусіденка, О. Васюренка, В. Лагутіна, В. Міщенко, Я.
Чайковського, О. Євтуха, А. Мороза та ін.
Метою дослідження є аналіз сучасного стану ринку банківського
корпоративного кредитування в Україні.
В умовах становлення ринкових відносин діяльність суб’єктів
господарювання передбачає періодичне залучення кредитних ресурсів, що
обумовлено дією господарського розрахунку та особливостями кругообігу
коштів підприємств.
Важливим джерелом забезпечення ресурсами господарської діяльності
підприємства виступає банківський кредит, що опосередковуючи всі стадії
відтворювального процесу, сприяє досягненню вищої рентабельності
виробництва та прибутковості капіталу. Саме банківські кредити займають
найбільшу питому вагу у структурі позикових ресурсів більшості підприємств.
У реальному секторі економіки України сформувався попит як на
гривневі, так і на валютні кредитні ресурси. Корпоративне кредитування, як і
раніше, дуже цікаве для банків, його обсяги продовжують зростати. Банки
почали ще критичніше оцінювати і галузеві ризики, і ризики клієнта,
враховуючи всі складові його платоспроможності.
Сьогодні банки пропонують наступні кредитні послуги для суб’єктів
господарювання: кредитна лінія (мультивалютна кредитна лінія); овердрафт;
автокредит; програма кредитування на придбання обладнання; програма
кредитування для придбання нерухомості; фінансування оборотного капіталу за
ринковою ставкою; торгове фінансування; проектне фінансування;
кредитування групи та інші.
Продуктовою політикою банків у розрізі кредитних операцій для
корпоративних клієнтів передбачений принцип галузевої сегментації.
Максимальний ліміт кредитування одного позичальника або групи
позичальників – до 220 млн. дол. США або еквівалент вказаної суми в
іноземній валюті. При цьому, ліміт кредитування або його частина в іноземній
валюті може бути проданий позичальником за гривню або конвертований в
іншу валюту з метою подальшого використання коштів для розрахунків з
контрагентами як на території України, так і з нерезидентами.
Корпоративний клієнт може скористатися однією зі стандартних програм
кредитування, або фахівці банку розроблять для нього індивідуальне рішення,
максимально зручне для потреб підприємства та проекту, що фінансується.
В інвестиційних проектах термін кредитування залежить від терміну
окупності проекту; для поповнення обігових коштів він становить до 3 років.
Процентна ставка та комісії визначаються індивідуально для кожного клієнта та
проекту.
Аналізуючи сучасний стан ринку банківського кредитування можна
стверджувати, що збільшення загального обсягу кредитних вкладень відбулося
переважно за рахунок корпоративного кредитування, яке активізувалося в
умовах підвищення надійності суб’єктів господарювання з огляду на
поліпшення їх фінансового стану та збільшення інвестицій в основний капітал.
Загальний обсяг залишків кредитів, наданих суб’єктам господарювання, за
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підсумками 2011 р. збільшився на 14,9%, або на 77,4 млрд. грн. і становив на
кінець року 597,0 млрд. грн., у тому числі в національній валюті – на 19,1%, або
на 62,1 млрд. грн., а в іноземній валюті – на 7,9%, або на 15,3 млрд. грн.
Кредитний ринок у другій половині 2012 р. перебуває в стані стагнації.
Певне пожвавлення можливо хіба що у фінансуванні корпоративного сектора.
За таких умов банки не зможуть претендувати на роль фінансового локомотива
підтримки зростання економіки, яка вже охолоджується.
Згідно з попередніми даними НБУ, у першому півріччі кредитний
портфель банківської системи збільшився лише на 7,4 млрд. грн. (+0,9%) - до
832,7 млрд. грн. При цьому зростання (нехай і досить символічне) стало
можливим завдяки кредитній активності учасників ринку, насамперед у червні.
Згідно зі статистикою центробанку, за цей місяць обсяг кредитів збільшився на
12,3 млрд. грн. Проте, незважаючи на таку відносно оптимістичну динаміку,
банкіри та аналітики досить песимістично дивляться на найближчі
перспективи.
На сьогодні на ринку спостерігається певний дефіцит коштів у гривні, що
вже привело до зростання відсоткових ставок за пасивами. Крім того, падають
темпи приросту ресурсної бази. За таких умов активне нарощування
кредитування є досить проблематичним.
Якщо за підсумками року обсяг виданих банками позик і виросте, то
несуттєво, кажуть експерти. За словами аналітика Dragon Capital Анастасії
Туюкової, зростання портфеля будуть стримувати, зокрема, списання
проблемних активів. У той же час низьку кредитну активність банків експерт в
цілому вважає досить закономірною, враховуючи високий рівень кредитного
навантаження на економіку , особливо – на корпоративний сектор.
Сьогодні дестимулятором попиту на кредити може стати очікування
ослаблення національної валюти. “Чим вище очікування девальвації, тим вищі
відсоткові ставки, відповідно, тим нижча ймовірність відновлення
кредитування, – розповідає керівник аналітичного відділу ІГ “Арт–Капітал”
Ігор Путілін. – За такими ставками позичальники масово залучати кредити не
будуть”.
Вищеперелічені ризики не дуже стимулюють банки видавати позики. “З
наближенням виборів проблеми з банківською ліквідністю можуть
загостритися, що приведе до зниження темпів кредитування та зростання
відсоткових ставок”, – вважає аналітик групи “Інвестиційний Капітал Україна”
(ICU) Андрій Кирушко.
Говорячи про перспективи кредитування корпоративних клієнтів на
кінець другого півріччя, фінансисти схиляються до того, що банки зосередять
увагу на короткостроковому фінансуванні в рамках вже існуючих лімітів. При
цьому директор департаменту корпоративного бізнесу “Ерсте Банку” Андрій
Толочко очікує приріст корпоративного портфеля на 5–10%. “З часів кризи
МСБ і корпоративний бізнес є найбільш стабільним і прибутковим сегментом
ринку. Багато банків в своїх стратегіях як у минулому, так і цього року
визначають корпоративне кредитування пріоритетним”, – відзначає банкір.
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“У сегменті МСБ банки, швидше за все, віддадуть перевагу
високоприбутковим програмам кредитування на невеликі терміни (овердрафти,
мікрокредити, поповнення оборотних коштів та ін) – 12–24 місяці. Завдяки
високій оборотності, ці інструменти є найбільш ефективними.
Якщо
економічна і політична ситуація в країні залишаться без змін, в напрямку
кредитування МСБ варто очікувати незначного зниження кредитних ставок і
достатньо активного нарощування портфелів до кінця пікового четвертого
кварталу”. При цьому пан Косторніченко з Укргазбанку не відкидає, що банки
будуть видавати і середньострокові кредити (наприклад, представникам сфери
послуг – автоперевізникам, ресторанам, готелям, підприємствам легкої
промисловості).
Для ефективного впровадження мікрокредитування необхідно,
насамперед
створити
нормативну
основу
діяльності
суб’єктів
мікрокредитування, розширити перелік фінансових послуг, що можуть
надаватись мікрофінансовим позичальникам, та звернутись до досвіду
зарубіжних країн щодо розвитку механізмів мікрофінансування установ і
організацій.
У мікрокредитуванні може бути використано три підходи:
– розширення прямого банківського мікрокредитування;
– передачу програми мікрокредитування до спеціально створеної банком
дочірньої структури, що дозволить реалізувати спеціальний підхід до оцінки
кредитоспроможності малих підприємств, здешевить мікрокредити для
позичальників за збереження достатнього високого рівня рентабельності
програми для банку, дозволить останньому створити власну філіальну мережу
макрофінансових організацій за відносно невеликих витрат;
– кредитування банками небанківських макрофінансових організацій, які,
як правило, виступатимуть основними фінансовими установами в малих
населених пунктах.
Альтернативою традиційним формам банківського кредитування
сучасних умовах можуть стати фінансовий лізинг, залучення компенсаційних
позик, залучення пільгових інвестиційних кредитів підприємствам та ін.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Одной из основных функций финансового менеджмента предприятия
является обеспечение формирования необходимого и достаточного объема
финансовых ресурсов – средств, направленных в основной и оборотный
капитал предприятия. В результате использования финансовых ресурсов
формируется
добавленная
стоимость,
обеспечивается
финансовохозяйственный кругооборот и дальнейшее развитие компании.
Финансирование деятельности предприятия осуществляется за счет
собственных и приравненных к ним средств, а также посредством привлечения
заемного капитала, то есть формирование финансовых ресурсов может
осуществляться за счет внутренних и внешних источников. Особая проблема
состоит в привлечении средств из внешних источников в силу объективного
сокращения инвестиционной активности субъектов рыночной экономики.
Структура источников финансирования влияет на финансовую
независимость предприятия и определяет возможности привлечения
дополнительного капитала, а также пути развития компании: при высоком
удельном весе заемных средств значительная часть дохода направляется на
погашение процентных платежей, что снижает способность предприятия к
самофинансированию. Кроме того от структуры капитала в значительной
степени зависят основные финансовые показатели деятельности предприятия и
его финансовая безопасность в целом.
Произведем исследование структуры источников финансирования
отечественных предприятий в 2011 году.
Таблица 1
Финансовые показатели предприятий Украины отдельных видов
экономической деятельности в 2011 году*
Розничная
Всего
Промышленность
торговля
Показатель
на
на
на
на
на
на
01.01 31.12
01.01
31.12
01.01 31.12
Коэффициент
концентрации
0,35
0,34
0,34
0,34
0,14
0,11
собственного капитала
Коэффициент финансовой
0,65
0,66
0,66
0,66
0,86
0,89
зависимости
Коэффициент покрытия
1,18
1,18
1,06
1,09
0,91
1,00
Коэффициент абсолютной
0,07
0,07
0,05
0,06
0,07
0,09
ликвидности
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*Источник: рассчитано автором по данным Госкомстата Украины [3].

По данным табл. 1 видно, что в экономике в целом и у предприятий
отдельных видов экономической деятельности прослеживаются определенные
«узкие места» в финансировании деятельности. Величина коэффициента
концентрации собственного капитала ниже рекомендуемого значения (0,5),
причем наибольшее отклонение от нормы характерно для предприятий
розничной торговли. Этот факт свидетельствует о том, что деятельность
предприятий в большой мере зависит от заемного капитала. Значения
показателя текущей ликвидности (коэффициента покрытия) незначительно
превышают минимально допустимый уровень 1,0. Коэффициент абсолютной
ликвидности существенно отклоняется от нормы (0,2–0,35), что
свидетельствует о неспособности отечественных предприятий немедленно
погасить необходимую часть краткосрочной задолженности.
Можно выделить ряд проблем, с которыми сталкиваются предприятия
при формировании финансовых ресурсов:
– проблематичность пополнения собственного капитала. Основным
источником собственных финансовых ресурсов выступает прибыль, а
значительное количество предприятий Украины (около 40%) являются
убыточными. В некоторых случаях компании даже не способны сохранить
сформированный объем собственных средств, поскольку наравне с
необходимостью покрытия убытков деятельности, имеет место изъятие
вложенных средств акционерами и пайщиками;
– экономическая нецелесообразность привлечения банковских кредитов.
В условиях роста процентных ставок предприятия просто неспособны
поддерживать такую рентабельность активов, которая обеспечила бы по
крайней мере нулевой эффект финансового рычага и сделала возможным
привлечение заемного капитала. Падение потребительского спроса вследствие
сокращения реальных доходов населения, снижения курса и падения
покупательной способности гривны ведет к сокращению выручки, а рост цен на
ресурсы не позволяет адекватно снижать себестоимость продукции,
соответственно снижается прибыль субъектов хозяйствования и рентабельность
их деятельности. Рост ставок кредитования в Украине обусловлен и высокой
ставкой рефинансирования – 7,5 % годовых;
– сложность финансирования деятельности за счет кредиторской
задолженности. Кредиторы ужесточают платежные условия, сокращая
длительность периода отсрочки платежа, снижая предельную сумму
дебиторской задолженности покупателей, отменяя системы скидок и широко
внедряя финансовые санкции за просрочку платежа. Контрагенты более не
намерены инвестировать в дебиторскую задолженность и отвлекать ресурсы из
оборота, несмотря на то, что ранее большинство предприятий осуществляло
краткосрочное финансирование именно за счет коммерческого кредитования.
Перед фирмами встает вопрос поиска альтернативного источника пополнения
оборотных средств в условиях высокой стоимости банковских кредитов.
Таким образом, низкая доступность и крайне высокая стоимость
основных источников финансовых ресурсов в перспективе ведет к разрушению
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системы финансирования реального сектора экономики. При этом
оздоровление реального сектора за счет государственной финансовой
санационной поддержки будет невозможным из-за отсутствия средств. При
сокращении налоговых поступлений и уменьшении доходной части
государственного бюджета выделение финансовых ресурсов возможно лишь за
счет дополнительной денежной эмиссии, что в свою очередь вызовет очередной
виток инфляции, который приведет к повышению учетной ставки и т. д.
Необходимо незамедлительно принимать меры по поддержанию и
стимулированию деятельности отечественных предприятий, снижению
стоимости источников финансирования. В противном случае Украине грозит
массовое банкротство субъектов хозяйственной деятельности. Только в
сравнении с экономическим кризисом 1990-х годов, когда обанкротились
государственные предприятия и множество безработных вынуждены были
организовывать частный бизнес, последствия нынешнего кризиса будут
значительно более разрушительными. Это обусловлено тем, что
ликвидироваться будут в основном предприятия частной формы собственности,
и граждане потеряют не только работу, но и вложенный в собственный бизнес
капитал, что неизбежно приведет к нарастанию социальной напряженности.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ФІСКАЛЬНО-РЕГУЛЮЮЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ
Податок на додану вартість (ПДВ) є непрямим податком та в умовах
сучасного ринкового середовища вважається одним з найбільш ефективно
працюючих податків, що стимулює національне виробництво. Наявність ПДВ є
обов’язковою умовою для вступу нових держав-членів до Європейського
Союзу. Крім того, основним джерелом доходів бюджетів більшості розвинених
країн світу є регулюючі доходи, перш за все – податок на прибуток – з прямих
податків, та ПДВ – з непрямих податків.
На сьогодні ПДВ справляється більше, ніж у 130 країнах світу. Його
розмір різниться від 5 до 28 %. На початку 90-х років в Україні ПДВ був
запроваджений для наповнення бюджету і діяла ставка в розмірі 28 %. На
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сьогодні ставка 20 %, при цьому діючим Податковим кодексом України [1] її
розмір знизиться до 17 % з 1 січня 2014 р.
ПДВ має високу ефективність із фіскальної точки зору. Широка база
оподаткування, яка включає не лише товари, але й роботи і послуги, сприяє
вагомому зростанню доходів держави від податків на споживання, забезпечує
надійність та стабільність надходжень до бюджету. При цьому платниками
ПДВ фактично виступають кінцеві споживачі товарів, робіт і послуг
виробничого та особистого призначення. Вилучення ПДВ на всіх етапах руху
товарів сприяє рівномірному розподілу податкового тягаря між усіма
учасниками процесу формування доданої вартості. Єдині ставки полегшують як
обчислення податку безпосередньо для платників цього податку, так і контроль
податкових органів за дотриманням платіжної дисципліни [2, с. 213].
В сучасних умовах ПДВ крім фіскальних переваг має достатньо високий
регулюючий потенціал. Так, зниження ставки ПДВ до 17 %, яке передбачається
з 2014 р., вплине на сукупний попит через механізм цін. Оскільки ПДВ
нейтральний до різних товарних груп, його зниження рівномірно впливатиме на
зниження цін, розширення споживання, сприятиме активізації підприємницької
діяльності. Крім того, встановлення нульової ставки на операції із вивезення
товарів у митному режимі експорту створює позитивні передумови для
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів на світовому ринку.
Особливістю ПДВ є впровадження механізму відшкодування сум
податку, сплачених у складі ціни товарів (робіт, послуг) та звільнення від
сплати ПДВ значного переліку господарських операцій [3, с. 303].
Відшкодована сума ПДВ виступає як сума, що підлягає поверненню платнику
ПДВ із бюджету. Повертається виключно така частка сплачених коштів, яка
утворилась у зв’язку з надлишковою сплатою податку.
В той же час виникає низка проблем, викликаних змінами у справлянні
ПДВ, визначеними Податковим кодексом України [1], та які значно впливають
на підвищення фіскально-регулюючого потенціалу податку. Розглянемо окремі
проблеми.
1. Механізм застосування податкового кредиту по ПДВ став проблемою
для імпортерів, які здійснюють роздрібну торгівлю, бо вони згідно з
Податковим кодексом України [1] втрачають право на податковий кредит з
ПДВ через неможливість зареєструватися як платник податку.
2. Постає проблема невизначеності порядку справляння ПДВ
юридичними особами, що обрали спрощену систему оподаткування. Виникає
несумісність оновлення процесу справляння ПДВ та переходу суб’єктів
господарювання на спрощену систему оподаткування.
3. Внаслідок застосування злочинних схем в ЗЕД, має місце
відшкодування ПДВ без фактичного здійснення експортних операцій [4]. В
результаті заборгованість з його відшкодування стрімко зростала і механізм
відшкодування перетворився на серйозну проблему для бюджету України.
4. У світовій практиці ПДВ справляється на основі двох принципів:
країни походження і країни призначення. В Європейському Союзі діє перший
принцип у торгівлі між країнами, а в Україні сьогодні діє другий принцип [4].
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Тому удосконалення стягнення ПДВ за принципом «країна надходження»
дозволить збільшити надходження до бюджету України від цього податку.
5. Ефективним способом збільшення надходжень від ПДВ до бюджету є
поступовий перехід до диференційованої шкали ставки ПДВ в залежності від
загальної споживчої корисності (цінності) товару: товари першої необхідності –
одна або дві знижені ставки; товари розкоші, високорентабельні і монопольні
товари – підвищена ставка; інші товари – стандартна ставка.
Таким чином, вирішення вищенаведених проблем і реалізація
запропонованих заходів призведе до збільшення надходжень ПДВ до бюджету,
легалізації товарних потоків, збільшенню обсягів споживання.
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Секція 5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
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г. Керчь
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИОННЫХ
РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ
Внутрихозяйственный контроль - это процесс, который обеспечивает
качественную разработку и эффективное достижение целей, определенных
предприятием, путем реализации принятых управленческих решений.
Значение внутрихозяйственного контроля, для предприятий рыбного
хозяйства, в современных условиях хозяйствования существенно возрастет в
связи с тем, что данные предприятия находятся в ситуации риска и
неопределенности. Происходит постоянное изменение внешних факторов
политических, юридических, культурных, экономических, социологических,
поэтому
предприятию
необходим
эффективный
механизм
внутрихозяйственного контроля, который позволит предприятию обеспечить
принцип максимальной экономической эффективности,
достижение
наибольшего экономического результата.
Одним из основных направлений внутрихозяйственного контроля
является проверка расходов операционной деятельности. Необходимость
совершенствования системы внутрихозяйственного контроля расходов
предприятий рыбной отрасли обусловлена современным финансовым
состоянием данных предприятий.
Финансовое состояние предприятий рыбного хозяйства не стабильное, а
продукция не рентабельна. В результате спада объемов производства и
реализации продукции, несвоевременности расчетов с товаропроизводителями,
неэффективной системы налогообложения уменьшилась доходность и
платежеспособность предприятий отрасли. За последние годы наблюдается
значительный рост операционных расходов, что привело к росту размера
операционных расходов на единицу реализованной продукции (табл. 1).
Более подробное изучение расходов деятельности предприятий рыбного
хозяйства по экономическим элементам позволило сделать следующие выводы.
Наибольший удельный вес в расходах предприятий рыбной отрасли
занимает элемент «Материальные расходы». При этом следует отметить, что
условия хозяйствования отдельных предприятий влияют на изменение доли
материальных расходов составе операционных расходов. Если предприятия
осуществляют собственный вылов, то доля материальных расходов ниже, чем
на предприятиях, на которых доля собственного лова в источниках
поступления сырья незначительна.
В состав элемента «Расходы на оплату труда» входит основная и
дополнительная
заработная
плата
и
другие
поощрительные
и
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компенсационные выплаты. При высоком уровне автоматизации труда доля
этих расходов значительно ниже, чем на предприятиях, которые используют
ручной труд.
Таблица 1
Объем реализованной продукции и операционных затрат по экономическим
элементам предприятий рыбного хозяйства Украины за 2008-2011 гг.

1,17
1,05
1,10
1,46

Прочие
операционные
расходы

294048,1
391966,2
397522,6
404100,0

Отчисления на соц.
мероприятия

250838,7
373170,4
360062,6
288200,0

Расходы на
оплату труда

2008
2009
2010
2011

Амортизация

Год

Объем
ОперационОперационреализова
ные расходы
ные
нной прод.
на ед. реализ.
расходы,
(без НДС),
продукции,
тис. грн.
тис. грн.
грн./грн.

материальные
расходы

Структура операционных затрат по элементам
в % к общей сумме расходов

47,9
55,4
51,7
44,6

9,8
7,6
8,3
11,4

21,0
18,7
21,3
16,5

3,7
4,5
4,5
3,1

17,6
13,8
14,2
24,4

В состав элемента «Амортизация» входит сумма начисленной
амортизации основных средств (судов и оборудования), малоценных
необоротных активов (орудий лова, промыслового инвентаря) и
нематериальных активов.
Элемент «Прочие операционные расходы» включает расходы на
командировки, почтово-телеграфные и телефонные расходы, расходы на
транспортное обслуживание, расходы на приобретение лицензий, охрану труда,
налоги сборы и другие обязательные платежи. На предприятиях рыбного
хозяйства они составляют от 2 до 11%.
Однако группировка расходов на производство по экономическим
элементам не раскрывает целевого направления расходов (по судам, цехам,
видам рыбной продукции) не дает возможности определить себестоимость
отдельных видов и единицы продукции, установить объем расходов
конкретных структурных подразделений предприятий, поэтому возникает
необходимость создания системы учета и внутрихозяйственного контроля
расходов, которая позволит выявить «слабые места» и разработать конкретные
рекомендации по снижению расходов деятельности предприятий рыбного
хозяйства.
На основе изучения существующей системы внутреннего контроля
расходов предприятий рыбного хозяйства можно сделать вывод о том, что
организация предварительного и текущего контроля расходов не полностью
соответствует
требованиям
управления,
отсутствует
необходимая
информационная база, контроль осуществляется бессистемно с опозданием,
когда уже не возможно устранить негативные последствия отклонений.
Для осуществления действенного контроля необходимо единство трех
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элементов: объекта контроля, субъекта контроля и контрольных действий.
Контрольные действия состоят из формирования системы информационного
обеспечения, контрольных процедур и последствий контроля. Поэтому для
построения действенной системы внутрихозяйственного контроля необходимо:
определить основные направления внутрихозяйственного контроля расходов,
дать характеристику каждого из них, разработать программу осуществления
внутрихозяйственного контроля расходов для предприятий рыбного хозяйства.
В результате, изучения вопросов организации внутрихозяйственного
контроля расходов предприятий рыбного хозяйства, можно сделать вывод, что
в современных условиях хозяйствования необходимо оптимизировать учетную
политику; усовершенствовать формы учетной документации; повысить
оперативность контроля за использованием сырья и материалов; разработать
научно обоснованные нормативы расходов; связать результаты деятельности
структурных подразделений предприятия с системой мотивации сотрудников.
Достижение этих требований возможно только в результате внедрения системы
внутрихозяйственного контроля, которая позволяет усилить информационноаналитические функции бухгалтерского учета, оперативно влиять и
предотвращать негативные явления в хозяйственной деятельности предприятий
рыбного хозяйства Украины.
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МЕТОДИКА ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ УДЕРЖАНИЙ
ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Удержание из заработной платы работника – это не перечисление
(невыдача) части заработной платы, причитающейся работнику, в обеспечение
требований к этому работнику либо со стороны работодателя, либо со стороны
третьих лиц, осуществляемое в случаях, размерах и порядке, установленных
законодательством. Сумма заработной платы, причитающаяся к выдаче
работнику, представляет собой разницу между суммами оплаты труда,
исчисленными по всем основаниям, и суммой удержаний.
Действующим законодательством Украины предусмотрен ряд гарантий,
цель которых обеспечить охрану причитающейся работникам заработной платы
от незаконных и необоснованных взысканий. Поэтому существует не только
строго ограниченный перечень оснований для удержаний и перечень органов,
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которым предоставлено такое право, но и определенный порядок, пределы и
размеры возможных удержаний из заработной платы работников.
Для
соблюдения
требований
действующего
законодательства,
необходима грамотно организованная система внутрихозяйственного контроля,
которая защитит как интересы государства, так и интересы работников по
обоснованности и правильности удержаний из заработной платы.
Контроль удержаний из заработной платы производится по трем
направлениям:
 удержания в целях реализации обязательств работников непосредственно
перед государством (бюджетом);
 удержания, обеспечивающие исполнение обязательств работников перед
третьими лицами (гражданами и юридическими лицами);
 удержания, осуществляемые для погашения задолженности работников
перед предприятием, на котором они работают.
Методика внутрихозяйственного контроля предполагает применение
методов документального и фактического контроля удержаний из заработной
платы.
Методом нормативно-правового контроля целесообразно проводить
контроль применения ставки налогообложения. Основной ставкой
налогообложения полученных доходов в виде заработной платы, других выплат
и вознаграждений, выплачиваемых в связи с трудовыми отношениями и по
гражданско-правовым договорам, является ставка 15 %. Но если общая сумма
полученных в отчетном налоговом месяце указанных доходов превышает
десятикратный размер минимальной заработной платы, установленный законом
на 1 января отчетного налогового года, ставка налога составит 17 % [3].
Налог удерживается с суммы начисленной заработной платы,
уменьшенной на сумму единого взноса на общеобязательное государственное
социальное страхование, а также на сумму налоговой социальной льготы при ее
наличии.
Законодательством установлено, что налоговые агенты обязаны подавать
налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц ежемесячно, в
течение 20 календарных дней после окончания месяца [3, ст.176]. Также
налоговые агенты представляют налоговый расчет суммы дохода по форме №
1-ДФ в течение 40 календарных дней, следующих за календарным кварталом.
Декларация и расчет подаются независимо от того, выплачивает налоговый
агент доходы плательщикам налога в течение отчетного периода или нет.
Применение метода нормативно правового контроля позволяет провести
проверку соблюдения данных требований действующего законодательства.
Взаимный контроль содержания различных документов осуществляется
путем изучения и сопоставления отдельных реквизитов, повторяющихся в ряде
документов, отражающих взаимосвязанные операции.
Этот метод направлен на выявление противоречий между различными
документами и операциями. Так, при проверке правильности выплаты заработной платы по расчетно-платежным ведомостям производят сопоставление
указанных в них сумм с суммами, значащимися в нарядах, счетах, трудовых
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соглашениях. Расхождение сумм может свидетельствовать о завышении
выплаты. Взаимный контроль может заключаться в сопоставлении
исполнительных и распорядительных документов, что позволяет проверить,
соответствуют ли совершенные действия содержанию распоряжения.
Таким образом, взаимный контроль позволяет установить обоснованность
и достоверность отраженных в учете удержаний из заработной платы.
При помощи метода арифметического контроля проверяют правильность
составленных расчетов. Для сравнения итоговых данных целесообразно
составить «Сравнительную ведомость свода удержаний из фонда оплаты труда
по данным проверки и данных предприятия». Для установления причины
отклонения в ведомость необходимо включить шифры причин отклонений.
При логической проверке путем сопоставления хозяйственной операции,
отраженной в документе, с различными взаимосвязанными показателями,
явлениями, событиями, можно установить была ли объективная возможность
для совершения данной операции. При начислении заработной платы все виды
удержаний вносятся в расчетно-платежную ведомость предприятия. На
каждого штатного работника открывается личная карточка, где указываются
краткие сведения про работника, предоставленные ему льготы согласно
действующему законодательству, а также данные про начисленную ему
заработную плату и произведенные удержания. Таким образом, логическая
проверка сведений отраженных в этих учетных регистрах позволяет
осуществлять контроль объективности произведенных удержаний.
Среди методических приемов проверки документов особое место
занимает счетная проверка. Посредством этого приема изучается
обоснованность показателей отчетности с данными аналитического и синтетического учета, согласованность показателей в отдельных формах бухгалтерской
отчетности, в регистрах бухгалтерского учета и первичных документах.
При проведении контроля удержаний из заработной платы возможно
применение методов фактического контроля, например, метода опроса и
подтверждения. Опросы могут быть различными: от официальных письменных,
адресованных третьим сторонам, до неофициальных устных опросов,
адресованных лицам внутри предприятия. Подтверждение состоит в том, чтобы
убедиться в достоверности информации, содержащейся в учетных записях.
Опрос работников предприятия по вопросам законности удержаний из
заработной платы позволяет выявить так называемые «слабые места», т.е те
направления, по которым необходимо проводить углубленную проверку. Для
опроса и подтверждения может быть использован прием тестирования, в этом
случае проверяющий должен предварительно подготовить вопросы и
возможные варианты ответов.
Метод экспертизы заключается в привлечении компетентных сторонних
специалистов при возникновении спорных ситуаций между администрацией
предприятия и его работниками по вопросам оплаты труда.
Предложенная методика проведения проверки удержаний из заработной
платы задолженности позволит реализовать управленческие функции
предприятия относительно расчетов по оплате труда.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Становлення в Україні ринкової економіки вимагає побудови нового
мотиваційного механізму, основним елементом якого має стати ефективна
організація заробітної плати. Таким чином, суттєве теоретичне і практичне
значення має всебічний розгляд природи категорії „заробітна плата” та
з’ясування механізмів їх формування.
Заробітна плата є одною з найскладніших економічних категорій,
оскільки пов’язана, як з об’єктивними економічними явищами, законами,
процесами, так і суб’єктивними – прагненнями, мотивами та стимулами до
праці, які, у свою чергу, визначаються структурою особистості, здібностями,
досвідом, цілісними орієнтаціями тощо. Особливість цієї категорії обумовила
кілька підходів щодо трактування її суті, які відрізняються одна від одної.
Оскільки вона, з одного боку, є основним джерелом доходів найманих
працівників, основою матеріального добробуту членів їхніх сімей, а з іншого
боку, для роботодавців є суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним
засобом мотивації працівників до досягнення цілей підприємства, то питання
організації заробітної плати і формування її рівня разом з питаннями
забезпечення зайнятості складають основу соціально-трудових відносин у
суспільстві, бо включають загальні інтереси всіх учасників трудового процесу.
У науковій економічній літературі можна зустріти понад два десятки
визначень заробітної плати. Найпоширенішими є визначення заробітної плати
як частки суспільного продукту (національного доходу), що розподіляється за
працею між окремими працівниками.
Сутність витрат на оплату праці з огляду на сучасне уявлення можна
з’ясувати за умов розгляду заробітної плати принаймні з п’яти позицій.
По-перше, заробітна плата – це економічна категорія, що відображає
відносини між власником підприємства (або його представником ) і найманим
працівником з приводу розподілу новоствореної вартості (доходу).
По-друге, заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило у
грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним
орган сплачує працівникові за виконану ним роботу.
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По-третє, у сучасному товарному виробництва, що ґрунтується на наймі
робочої сили, заробітна плата – це елемент ринку праці, що виступає як ціна, за
якою найманий працівник продає свою робочу силу. З огляду на це заробітна
плата виражає ринкову вартість невикористаної найманої сили.
По-четверте, для найманого працівника заробітна плата – це його
трудовий доход, який він отримує у результаті реалізації здатності до праці і
який має забезпечити об’єктивно необхідне відтворення робочої сили.
По-п’яте, для підприємства заробітна плата – це елемент витрат на
виробництво, що включається до собівартості продукції робіт (послуг), і
водночас головний чинник забезпечення матеріальної заінтересованості
працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці.
Комплексне розуміння сутності заробітної плати як економічної категорії
та оцінка ефективності організації оплати праці потребує з’ясування її функцій.
Заробітна плата одночасно виконує низку функцій: відтворювальну, стимулюючу, регулюючу і соціальну. Всі перелічені функції тісно взаємопов’язані, й
лише при їх сукупному виконанні досягається ефективна організація заробітної
плати.
Групування заробітної плати на основну і додаткову є методологічно
важливим для ефективної організації оплати праці найманих працівників. На
ринку праці об’єктом купівлі є право використання одиниці трудового ресурсу
певної якості і на протязі певного проміжку часу, в певних умовах. Ринкова
ціна одиниці часу – це ставка заробітної плати, обумовлена в договорі, яка
визначає рівень оплати праці конкретних професійно-кваліфікаційних
характеристик в одиницю часу. Але основна заробітна плата не враховує
індивідуальних відмінностей в здібностях працівників. Вона враховує спільні
для всіх працюючих фактори: суспільно нормальну міру праці, яка виникає під
впливом об’єктивних умов виробництва і праці, стійкі відмінності у
кваліфікації працівників, складність і відповідальність роботи, умови та
інтенсивність праці. Тому основна заробітна плата виступає у вигляді тарифу
або посадового окладу. Додаткова заробітна плата залежить від змінних
факторів виробничої діяльності працівників, які не можуть бути певною мірою
враховані заздалегідь, віддзеркалюють специфіку праці на підприємстві,
особливості складу працівників, їх здібності. Це індивідуальні та колективні
результати праці, які забезпечують продуктивну працю, особливі успіхи в
роботі.
Проте в сучасних умовах становлення ринку в Україні, заробітна плата
не виконує цих функцій у повному обсязі. Її рівень забезпечує не більш як 20%
відтворення робочої сили, що не відшкодовує навіть прямих затрат праці і не
викликає заінтересованості в переорієнтації робочої сили на пріоритетні сфери
діяльності. Тому заробітна плата нині виконує роль інструменту збереження
зайнятості та запобігання безробіттю, забезпечення соціальних гарантій,
стримування інфляції (шляхом заборгованості із заробітної плати),
перерозподілу зайнятих по галузях і сферах економіки, посилення мобільності
робочої сили.
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ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК: ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ,
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Економічна система країни є складним механізмом з великою кількістю
взаємопов’язаних елементів, кожен з яких є окремою індивідуальною, але
залежною від інших елементів системою. Так, важливою та неодмінною
складовою частиною економіки є система оподаткування, яка впливає на всі
аспекти економічного життя, але в Україні характеризується наявністю значної
кількості недоліків, одним з яких є чинний порядок справляння зборів до
Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.
На сьогоднішній день проходить реформування системи соціального
страхування, в результаті чого з’явилися такі види загальнообов’язкового
державного соціального страхування: з тимчасової втрати працездатності, на
випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Чотири окремі соціальні закони впливатимуть на порядок нарахування
внесків і продовжуватимуть визначати порядок отримання дотацій та допомоги
від фондів соцстрахування. Таким чином, усі інші соціальні фонди залишають
за собою право контролю за своїми коштами.
Єдиний соціальний внесок - це єдиний платіж до Пенсійною фонду, який
міститиме в собі декілька внесків на соціальне та пенсійне страхування. Якщо у
вас є робота, яку ви як роботодавець пропонуєте працівникам, то відповідно, ви
й виплачуєте за неї зарплату. З неї проводиться відрахування до Пенсійного
фонду та ще трьох соціальних фондів - страхування на випадок безробіття, із
тимчасової втрати працездатності та від нещасних випадків на виробництві. Які
це несе незручності для роботодавця, зрозуміло: потрібно в усіх чотирьох
фондах стати на облік; робити відрахування до цих фондів; заповнювати
звітність по кожному фонду та звітувати в кожен окремо; стежити за термінами
подання звітності в чотирьох фондах.
Введення ж єдиного соціального внеску полегшить подання звітності до
цих фондів - всі ці відрахування зводяться в один єдиний соціальний внесок,
який сплачується однією сумою. Замість звітування в 4 різні інстанції
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сплачується і звітується лише до Пенсійного фонду - адже саме Пенсійний
фонд буде адмініструвати цей внесок.
Вираховуватись єдиний соціальний внесок буде за тим же механізмом, за
яким сплачуються в даний момент внески до Пенсійного фонду. Як відомо, на
даний момент внески складаються з: відрахувань із зарплати самого найманого
працівника; нарахувань на фонд оплати праці які проводить і оплачує
роботодавець.
Із зарплати працівника відраховується приблизно 3,6 відсотка - тобто 2
відсотки із зарплати надходить до Пенсійного, 1,6 відсотка - до інших
соціальних фондів. Відповідно до Закону, розмір єдиного внеску, який
утримується із зарплати найманого працівника, збережеться у цих межах.
А ось для роботодавця розмір цього соціального внеску буде коливатися
в залежності від діяльності, і визначатися так званими класами ризику (класів
ризику 67). Перший, найменший, має відрахування в сумі 36,76 відсотка,
останній, найбільший, - 49,7 відсотка. Якщо ви проводите діяльність за
декількома напрямками, то визначатися клас професійного ризику буде за
основним видом економічної діяльності. Згідно з цим класом буде визначено
відсоток нарахувань на фонд оплати праці, який матиме сплатити
роботодавець.
Наприклад, для бюджетних установ цей розмір становитиме 36,3 відсотка
для платників, які уклали з працівниками договори цивільно-правового
характеру, - 34,7 відсотка.
Нарахування єдиного внеску здійснюватиметься в межах максимальної
величини бази нарахування єдиного внеску, що дорівнює п'ятнадцяти розмірам
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.
З дня набрання чинності Законом суб'єкти підприємницької діяльності,
які обрали спрощену систему оподаткування (єдиний або фіксований податок),
нараховують, обчислюють та сплачують єдиний внесок відповідно до цього
Закону. Ця категорія платників самостійно визначатиме для себе розмір
єдиного внеску, який не може бути менше мінімального страхового внеску та
більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску,
встановленого Законом на місяць.
Підприємці на загальній системі оподаткування та особи, які
забезпечують себе самостійно, будуть сплачувати єдиний внесок у розмірі 34,7
відсотка суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає
обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску
також не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за
місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
Розщеплення суми єдиного соціального внеску буде проводити
Держказначейство, зараховуючи потім складові соціального внеску на рахунки
відповідних соціальних фондів.
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Труфен А.О., к.е.н., доцент,
Стругаряну Л.І., студентка 6 курсу спеціальності облік і аудит
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Важливою функцією економічного механізму будь-якого підприємства є
система управління витратами – це процес цілеспрямованого формування
витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і
стимулювання їхнього зниження, яка включає організаційні підсистеми:
нормування витрат ресурсів; планування витрат за їхніми видами; облік та
аналіз витрат стимулювання економії ресурсів і зниження витрат; пошук і
виявлення чинників економії ресурсів.
Для підприємств ресторанного господарства система управління
витратами складається з двох напрямків. Доведення витрат на виробництво до
оптимального розміру: вибір найменш витратної технології виробництва;
оптимізація схеми управління підприємством, тобто оптимізація її структури;
вибір найвигідніших постачальників матеріалів та сировини; вибір
найдешевшої транспортної схеми для постачальників. Одержання планового
розміру прибутку, вибір оптимального обсягу виробництва, що забезпечить
покриття цінами продукції всіх витрат.
Для прийняття як поточних, так і стратегічних рішень щодо їх
оперативності та ефективності, фінансовий облік як інформаційна база
управління має генерувати релевантну інформацію.
Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції
полягають у її зосередженні на потреби керівництва в релевантній інформації, у
зв'язку з цим постає питання щодо організації бухгалтерської інформаційної
системи управління результатами діяльності суб'єктів господарювання, зокрема
підприємств ресторанного господарства.
Виробничий метод калькуляції собівартості готової продукції проводиться як на виробничих підприємствах, тобто оприбуткування товарів і
сировини здійснюється за купівельними цінами. Цей метод базується на
використанні стандартних методів та прийомів бухгалтерського обліку.
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Підприємства ресторанного господарства можуть вибрати один із методів,
зазначивши його в наказі про облікову політику.
Враховуючи принципи П(С)БО 16 «Витрати», для спрощення розрахунків
доцільно включити в розподіл тільки суму витрат виробництва та
калькулювання собівартості продукції [1].
Суттєвим недоліком в організації бухгалтерського обліку підприємств
ресторанного господарства є те, що собівартість одиниці страви, кулінарного
виробу чи напою не визначають, визначається її відпускна вартість, тому
розрахунок собівартості виду продукції й окремої його одиниці – основна і
кінцева мета виробничого обліку. Дана методика відокремленого обліку витрат
виробництва надає керівникам більш точну інформацію про собівартість
продукції власного виробництва.
Деякі їх компоненти можуть бути об'єднані за центрами відповідальності
в одну комплексну систему нормативного обліку. Дві традиційні облікові
системи за відхиленнями, що використовують в управлінській бухгалтерії
поєднує методика нормативного обліку за центрами відповідальності:
зарубіжну – метод обліку стандартних витрат та вітчизняну – нормативного
обліку.
Стандартизація субрахунків потрібна для отримання в оперативному
режимі даних системного дослідження про виконання конкретного обсягу
продукції харчування за всіма стадіями фінансово-господарського контролю,
який забезпечує відтворення всіх витрат, пов'язаних із діяльністю підприємств
ресторанного господарства та отриманням очікуваного позитивного
фінансового результату. Дослідження діючої практики господарювання
суб'єктів управління галузі дало змогу виявити, що важливим елементом
організації внутрішньогосподарського бухгалтерського обліку в умовах
самостійного вибору способу встановлення облікової ціни, покупної чи
продажної, на товарно-матеріальні (продовольчі) запаси може виступати
стандартизація відкриття субрахунків за усіма синтетичними рахунками витрат
основної діяльності.
В системі нормативного внутрішньогосподарського обліку за центрами
відповідальності як позитивні, так і негативні відхилення на кінець звітного
періоду доцільніше відносити на собівартість реалізованої продукції. Система
нормативних (стандартних) витрат сприяє прийняттю значної кількості
управлінських рішень, оскільки надає можливість оперативного контролю на
основі методу управління за відхиленнями.
За дебетом запропонованих субрахунків відхилень фактичних показників
від нормативних мають бути відображені негативні відхилення (перевитрати),
за кредитом – позитивні.
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Керченский государственный морской технологический университет
УЧЕТ СОМНИТЕЛЬНОЙ И БЕЗНАДЕЖНОЙ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Учет
дебиторской
задолженности
согласно
классификации,
предложенной П(С)БУ 10 «Дебиторская задолженность» и Налоговым
кодексом Украины, показал, что наличие значительных ее размеров, особенно
сомнительной и безнадежной, влияет на платежеспособность предприятия и
снижает ликвидность его активов, а также отвлекает немалые денежные
средства.
Цель статьи – дать анализ методологических основ отражения всех видов
дебиторской задолженности по П(С)БУ и НКУ и разработать предложения по
совершенствованию ее организации в условиях рынка, что позволит снизить
размеры дебиторской задолженности на предприятиях любой формы
собственности.
В данной статье также отражена сущность и учет дебиторской
задолженности, с созданием резерва сомнительных долгов, а также рассмотрена
ее классификация по всем существующим видам.
В экономической литературе вопросы, связанные с методикой
управления дебиторской задолженностью, рассмотрены многими авторами,
среди которых Бондаренко О.С., который предлагает пути сокращения
дебиторской задолженности, Накшерская Г., рассматривающая учет
сомнительной
и
безнадежной задолженности,
Акиньшина О.В. и
Плотниченко И.Б., посвятившие свои работы внутреннему аудиту расчетов с
дебиторами.
В учете информация о дебиторской задолженности и раскрытии ее в
финансовой отчетности предприятия формируется в соответствии с П(с)БУ 10
Дебиторская задолженность» и П(С)БУ 13 «Финансовые инструменты». Также
необходимо учитывать особенности оценки и раскрытия информации
относительно учета дебиторской задолженности, которые регулируются иными
положениями бухгалтерского учета.
Дебиторская задолженность согласно П(С)БУ 10 и в зависимости от
платежеспособности дебиторов разделяется на сомнительную и безнадежную.
Согласно Налоговому кодексу, при урегулировании сомнительного
(просроченного) долга за отгруженные товары (выполненные работы,
предоставленные услуги) не увеличивают расходы, а уменьшают доходы.
В соответствии с П(С)БУ 10 дебиторская задолженность признается
активом, если существует вероятность получения предприятием будущих
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экономических выгод и может быть достоверно определена ее сумма. При этом
относительно сомнительной задолженности, которая является финансовым
активом, должен создаваться резерв сомнительных долгов.
Начисляют резерв сомнительных долгов за отчетный период путем
увеличения прочих операционных расходов (Дт субсчета 944 «Сомнительные и
безнадежные долги» и Кт счета 38 «Резерв сомнительных долгов»). За счет
такого созданного резерва можно списать только ту дебиторскую
задолженность, для которой его создали.
На каждую дату баланса сумму резерва сомнительных долгов следует
пересматривать, и в случае возникновения разницы такие долги следует
списывать или на прочие операционные расходы (Дт субсчета 944
«Сомнительные и безнадежные долги») или на прочие операционные доходы
(Кт субсчета 719 «Прочие доходы от операционной деятельности»).
Рассмотрим на примере использование резерва сомнительных долгов в
ОАО «Керченский рыбокомбинат». Объем продаж рыбопродукции (хамса,
бычок) ЗАО «Чернигов-рыба» в 2011 г. составил 142000 грн., в т.ч. НДС.
Себестоимость продукции составила 95000 грн. На конец отчетного периода
дебиторская задолженность по предприятию составила 28000 грн. Опыт
прошлых лет показал, что 0,1% продаж предприятием не будет оплачено.
Резерв сомнительных долгов (метод создания резерва исходя из
платежеспособности отдельного дебитора на основании объема продаж)
составляет: 142000 х 0,1% = 14200 грн.
Так, погашение задолженности и отражение в учете можно представить в
следующем порядке. Задолженность погашается в сумме 10000 грн. из общей
суммы задолженности 28000 грн., т.е. меньше созданного резерва. Отражая
данные операции в учете предприятия, получаем следующую корреспонденцию
счетов:
Таблица 1
Корреспонденция счетов
Сумма,
Содержание операции
Дт
Кт
грн.
Первый отчетный период
Отгружена продукция ЗАО «Чернигов-рыба»
361
702
142000
Отражен НДС
702
641/ НДС 23660
Списана себестоимость товара
902
281
95000
Получена оплата продукции в течение
отчетного периода (задолженность в конце
311
361
114000
отчетного периода составляет:
142000 - 114000 = 28000)
В конце отчетного периода создан резерв
944
38
14200
сомнительных долгов
Второй отчетный период
ЗАО «Чернигов-рыба» погашает часть из общей
311
361
10000
суммы задолженности, что меньше созданного
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резерва
Списана часть дебиторской задолженности
покупателя, которая признана безнадежной, за
счет созданного резерва
Списана оставшаяся часть дебиторской
задолженности покупателя, которая признана
безнадежной, на счет прочих операционных
расходов

38

361

14200

949

361

3800

Проанализировав механизм создания резерва сомнительных долгов и
отразив его в учете, приходим к выводу, что он необходим для своевременного
устранения такой дебиторской задолженности. Следовательно, организация
учета дебиторской задолженности и резерва сомнительных долгов в условиях
рыночных отношений имеет особое значение, т.к. способствует
своевременному устранению сомнительной и безнадежной задолженности по
различным расчетным операциям с дебиторами, которые составляют
значительную долю в структуре оборотных средств ОАО «Керченский
рыбокомбинат».
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Ніколаєва С.П.
здобувач кафедри бухгалтерського обліку
Житомирський державний технологічний університет
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ ЯК ОБ’ЄКТ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Договір лізингу є надзвичайно ефективним засобом у механізмі
регулювання ринкових відносин. Крім того, в даний час лізингодавці
зіткнулися з цілою низкою нових проблем, таких як стрімке зростання
простроченої дебіторської заборгованості та необхідність масового вилучення
предметів лізингу. При цьому чинне законодавство не сприяє реальному
стягненню заборгованості за лізинговими платежами, збитків лізингодавців та
поверненню переданого в лізинг майна, оскільки, зокрема, законодавцем в
якості забезпечення прав лізингодавця передбачено тільки право вимагати
повернення
лізингоодержувачем
майна
у
випадках,
передбачених
законодавством.
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Однак, як показує практика, якщо лізингоодержувач не погоджується
віддати предмет лізингу добровільно, практично єдиним способом повернути
його виявляється судовий процес, мінімальний термін якого становить шість сім місяців, а оскільки лізингоодержувач має право оскаржити рішення суду
першої інстанції, подавати зустрічні позови, судовий розгляд може затягтися на
роки. До його закінчення лізингоодержувач, можливо, припинить свою
діяльність, реалізує активи, на які можна звернути стягнення, а предмет лізингу
буде приведений у непридатний стан для експлуатації.
Таким чином, для розвитку лізингу в нашій країні необхідний ефективний
правовий механізм, що забезпечує чіткість і повноту його регулювання.
Погляд на лізинг в його історичному аспекті сприяє розумінню сутності
лізингу шляхом пізнання особливостей його зародження і подальшого
становлення як явища економічного та правового.
На основі аналізу положень Конвенції про міжнародний фінансовий
лізинг, підписаної в Оттаві 28 травня 1988 (далі - Конвенція) зроблені наступні
теоретичні і практичні висновки:
 норми Конвенції регулюють лише угоди фінансового лізингу (залишаючи
за межами сфери свого регулювання оперативний лізинг);
 визначення угод фінансового лізингу закріплює їх тристоронній характер;
 існування нерозривного зв'язку двох договорів, єдність яких породжує
угоду фінансового лізингу;
 обладнання може бути придбане лізингодавцем як до, так і безпосередньо
після укладання договору лізингу;
 викуп майна орендарем не відноситься до обов'язкових ознаками
фінансового лізингу;
 предмет лізингу надається лізингоотримувачу для цілей, не пов'язаних з
особистим, сімейним, домашнім використанням.
Таким чином, лізинг як оренда майна, тобто надання власником
(титульним власником) майна у тимчасове володіння та / або користування
іншій особі існував з незапам'ятних часів, а ось фінансова оренда (фінансовий
лізинг) або лізинг зародилася в 50-их роках минулого століття в Сполучених
Штатах Америки і саме звідти перейшла в інші країни.
Лізинг є особливим видом капіталовкладення. Відповідно, предметом
правового регулювання в цьому випадку є фінансова, а не орендна операція.
Лізингове зобов'язання має в своїй основі відносини кредиту, що визначає кауза
договору лізингу, відмінну від Кауза договору оренди: для лізингодавця
(покупця майна) основне значення набуває сам акт розпорядження належними
йому фінансовими коштами як форма інвестування, а для користувача
купується майна (лізингоотримувача) акт оплати обраного ним майна. Таким
чином, лізинг є фінансовою послугою лізингодавця, а виконання договору
лізингу інвестиційною діяльністю. Знаходження об'єкту лізингу у власності
лізингодавця
володіє
ознаками
способу
забезпечення
виконання
лізингоодержувачем обов'язку по оплаті лізингових платежів.
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Виходячи з цього, договір лізингу є договором змішаного характеру, що
мають елементи не тільки договору оренди, але і кредитного договору. За
своєю правовою природою договір фінансової оренди є структурно-складним,
але єдиним зобов'язанням, яке виникає на підставі двох юридичних фактів:
договору купівлі-продажу майна та договору фінансової оренди (лізингу). У
рамках виконання своїх обов'язків за договором лізингу лізингодавець (шляхом
укладення договору купівлі-продажу) набуває лізингове майно у конкретного
продавця і передає його у тимчасове володіння та користування
лізингоодержувачу. При цьому покупець (лізингодавець за договором лізингу)
та лізингоодержувач за договором купівлі-продажу лізингового майна разом є
однією стороною зобов'язання договору купівлі-продажу. Укладаючи договори
купівлі-продажу майна та лізингу, лізингоодержувач і лізингодавець виявляють
волю на виникнення єдиного лізингового зобов'язання. Таким чином, виникає
множинність осіб на стороні лізингоодержувача.
Предмет договору лізингу утворюють два елементи дії зобов'язаних
сторін, а також майно, яке в результаті таких дій має бути передане
лізингоодержувачу в тимчасове платне володіння і користування для
підприємницьких цілей. У зв'язку з чим, особливістю предмета розглядуваного
договору є те, що він значно ширше, порівняно з предметом договору оренди,
за рахунок дій лізингодавця, оскільки крім традиційних для орендних
зобов'язань дій, він включає дії лізингодавця.
Тарасенко С.В.
здобувач кафедри бухгалтерського обліку
Житомирський державний технологічний університет
ТРАНСПОРТНА ПОСЛУГА СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ ЯК ОБ’ЄКТ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Ринок транспортних послуг є специфічним нетоварним ринком, який
пов’язаний з рухом товарів, а тому послуга, яка реалізується на даному ринку,
носить товарний характер. Визнання “товарного” характеру транспортних
послуг обумовлює їх двояку сутність. З одного боку, перевезення, в тому числі і
пасажирські, є необхідною умовою функціонування суспільного виробництва, а
з іншого, – в процесі перевезення не створюється речового продукту, але
транспортні витрати збільшують вартість продукції в інших галузях. Крім того,
водно-транспортний комплекс відноситься до високотехнологічних галузей
промисловості і багато в чому визначає інноваційний розвиток таких галузей
як, електроніка, радіотехніка, засоби зв’язку, спеціальна металургія, хімія, а
також актуальні напрямки науково-технічного прогресу.
Виходячи з значеного, надання транспортної послуги пов’язано зі
значним обсягом залучення матеріальних та фінансових ресурсів, які мають
місце в системі бухгалтерського обліку. Вважаємо, що процес надання
транспортної послуги є виробничим процесом судноплавної компанії, в
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результаті якого підприємство несе виробничі витрати та отримує
відповідний дохід.
Важливе значення в бухгалтерського обліку має відображення
процесів, з яких складається господарська діяльність, оскільки саме від цих
процесів
визначається
ефективність
використання
майна
та
результативність господарської діяльності підприємства, яка проявляється в
соціальному та економічному ефекті. Економічний ефект полягає в
отриманні прибутку, розвитку економічних відносин, розширенні
господарської діяльності. Соціальний ефект відображається в розвитку
соціальної інфраструктури, забезпеченості працівників підприємства,
забезпеченні розвитку соціальних програм та соціального сектору кожного
окремого підприємства та держави в цілому.
Всі об’єкти бухгалтерського обліку поділяють на дві великі групи: ті,
які забезпечують господарську діяльність (майно та джерела його утворення)
та ті, які складають господарську діяльність (господарські та фінансові
процеси). Таким чином, транспортна послуга є об’єктом бухгалтерського
обліку, яка складає господарську діяльність, тобто виступає господарським
процесом. А засоби здійснення та забезпечення транспортної послуги є
залучені матеріальні та фінансові ресурси, які виступають об’єктами
бухгалтерського обліку та забезпечують господарську діяльність.
Зважаючи на різноманітність транспортних послуг, кожна з них
матиме специфіку відображення в системі бухгалтерського обліку, й, крім
того, пов’язана з різними напрямами залученнями матеріальних ресурсів та
фінансових потоків. Їх відображення в системі бухгалтерського обліку
регулюватиметься внутрішніми нормативними документами, а саме
положеннями про договірну, облікову та тарифну політики. Кожна
транспортна послуга займає особливе місце в даних регламентаційних
документах, адже має специфічні риси, які обумовлюють особливості її
відображення на рахунках бухгалтерського обліку, оцінки матеріальних та
фінансових потоків, пов’язаних з її наданням.
Дика О.С.
аспірант кафедри бухгалтерського обліку
Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
ЗВІТНІСТЬ ЛОМБАРДІВ : ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Звітність будь-якої організації відображає дійсний фінансово-майновий
стан. Особливого значення її складання та подання до різних органів
управління набуває в небанківських фінансових установах, зокрема ломбардах,
на що впливає специфіка їх діяльності та об’єкти, які обліковуються. Метою
складання звітності будь-якою організацією є надання повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності, рух
грошових коштів, повноту та своєчасність сплати податків то зборів, іншої
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інформації про різні аспекти діяльності підприємства її користувачам для
прийняття рішень.
Зважаючи на специфіку діяльності ломбардів на ринку фінансових послуг
та систему державного регулювання їх господарської діяльності, можна
виділити наступні види звітності (рис. 1).
ЗВІТНІСТЬ ЛОМБАРДІВ
Звітність, яка складається відповідно до вимог українських П(С)БО та
на основі ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні”, що подається до Державного комітету статистики України
Звітність, що складається з метою надання інформації про діяльність
ломбардів та подається до Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
Звітність, що подається безпосередньо до Міністерства фінансів
України щодо операцій з дорогоцінним камінням та металами

Рис. 1. Види звітності ломбардів
Як видно з рис. 1, при здійсненні своєї діяльності ломбарди складають
кілька видів звітності, яка дає змогу сформувати неупереджену думку щодо
фінансово-майнового стану ломбарду. Ломбарди не мають ніяких особливостей
щодо складання фінансової звітності, які б відрізняли їх від інших підприємств,
зважаючи на відсутність галузевого обліку. Тому доцільним на даному етапі
розвитку ринкових відносин було б розглянути не фінансову звітність за
українськими П(С)БО, а складання фінансової звітності за міжнародними
стандартами. Оскільки небанківські фінансові установи, в тому числі і
ломбарди, лише на шляху впровадження МСФЗ, ми розглянемо основні етапи
запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у небанківських
фінансових установах (рис. 2), які затверджені Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України:
Заходи щодо впровадження МСФЗ у небанківських фінансових
установах
Організаційні
Удосконалення законодавства з питань бухгалтерського
обліку та звітності
Заходи для покращення якості аудиту та підвищення
відповідальності аудитора відповідно до міжнародних
стандартів аудиту
Навчальні
Методичне забезпечення

Рис 2. Заходи впровадження МСФЗ у небанківських фінансових установах
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Здійснення сукупності заходів щодо впровадження МСФЗ у
небанківських фінансових установах дасть змогу ломбардам вийти на світовий
рівень в питаннях обліку та аудиту.
Як вже зазначалося раніше, окрім Державного комітет статистики
ломбарди подають свою звітність до Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України (Держфінпослуг).
Дана звітність подається за наступними формами:
– Загальна інформація про ломбард;
– Звіт про склад активів та пасивів ломбарду;
– Звіт про діяльність ломбарду.
Таку звітність повинні подавати всі ломбарди України, інформація про
які внесена до Державного реєстру фінансових установ.
Форми звітності заповнюються ломбардами на підставі даних
бухгалтерського обліку та даних облікової та реєструючої систем ломбарду за
відповідний звітний період у тисячах гривень з одним десятковим знаком [1].
Контроль за своєчасністю, повнотою та правильністю подання звітності
ломбардами здійснює Держфінпослуг. У разі ненадання, несвоєчасного надання
інформації, надання не в повному обсязі, надання недостовірної інформації
Держфінпослуг застосовує заходи впливу, передбачені чинним законодавством.
Також у разі виникнення питань, щодо інформації наведеної у звітах, які
описані вище, Держфінпослуг має право вимагати від ломбардів необхідні
пояснення щодо їх діяльності, з метою пояснення звітності.
Ще одним видом звітності, яку подають ломбарди є Звіт про операції з
дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, що подається до
Міністерства фінансів України. Такий Звіт заповнюють суб’єкти
господарювання двох видів: а) ті, що здійснюють виробництво дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, виготовлення виробів з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних
металів (дріт, пластини, фільєри тощо), збирання, первинну обробку відходів і
брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, заповнюють розділи
(такі суб’єкти заповнюють I-VII розділи Звіту) [1]; б) ті що здійснюють оптову,
роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, торгівлю скупленими в населення та
прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних
металів та дорогоцінного каміння.
Як бачимо, звітність ломбардів є ємною та складається з багатьох форм,
що ускладнює роботу бухгалтера та потребує спрощення.
Література
1. Порядок складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України № 274 від 04.11.2004 р.: [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99
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Здан С.І.,
аспірант
Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
ЗЕМЕЛЬНИЙ РЕНТНИЙ ДОХІД – ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ В
ОБЛІКУ
На даний момент, гостро постає проблема збереження земельних
ресурсів, що викликає необхідність знаходження шляхів її вирішення за
допомогою системи бухгалтерського обліку. Особливістю земельних відносин
та проблем їх регулювання та використання є існування земельної ренти. Так як
земельна рента з давніх часів була основою для визначення земельних податків,
платежів та орендної плати. В сучасних умовах цей зв'язок втрачається через
недооцінку даного поняття, причиною якої є застарілість та невідповідність
даних.
Вагомий внесок у розвиток теорії земельної ренти зробили такі відомі
економісти, як А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, В. Лаунхардт, М. ТуганБарановський, А. Маршал, В. Петі, А. Тюрго та ін. Серед вітчизняних вчених
можна виділити А. Даниленко, С. Добряк, І. Колесник, Є. Майовець, В. МесельВеселяк, В. Новаковський, І. Михасюк, Л. Паламарчук, П. Саблук,
В. Трегобчук, А. Третяк, М. Федоров, М. Юрчишин та інші економісти.
Грунтовні напрацювання з проблеми відображення земельної ренти у
бухгалтерському обліку на разі відсутні.
З метою оподаткування за наявності даного терміну в законодавстві,
вважаємо за доцільне вживати термін “земельний рентний дохід”. Будь-яке
підприємство здійснює свою діяльність, використовуючи земельні ділянки.
Існуюча методика нарахування та сплати земельного податку не відповідає
вимогам поставленим урядом для проведення реформ в економіці. Це пов’язане
з тим, що дані, на яких ґрунтується нормативна грошова оцінка землі, є
застарілими (1988 р.), враховуючи коефіцієнт індексації. Дану проблему
необхідно вирішити шляхом знаходження можливостей відображення
земельного рентного доходу на рахунках бухгалтерського обліку.
Першим кроком повинно бути оприлюднення інформації з боку місцевих
рад, як органів зовнішнього контролю, середньої ціни на промислову
продукцію по галузі в розрізі кожного району, що дасть нам змогу визначити
земельний рентний дохід на нашому підприємстві. Далі стане можливим
відображення даного об’єкту на рахунках (табл. 1).
Таблиця 1
Запропонований підхід до відображення в бухгалтерському обліку
земельного рентного доходу
№
з/п
1

Зміст господарської операції
Відображено дохід від реалізації продукції
–
дохід від реалізації за галузевими цінами1:
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Кореспонденція
рахунків
д-т
к-т
36

701.1

–
земельний рентний дохід2:
36
701.2
Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ
701
641
Нараховано податок на земельний рентний дохід (сума по
3
701.2
641
кредиту рахунку 701.2 без ПДВ)
3
4
Створено резерв на покращення земель
949
478
1
Величина доходу визначається шляхом множення обсягу реалізованої продукції на
ціну, встановлену місцевою радою
2
Різниця між галузевою ціною та ціною фактичної реалізації помножена на обсяг
реалізованої продукції
3
У разі виникнення негативної різниці при визначенні суми земельного рентного
доходу підприємство має право нарахувати резерв
2

Для визначення земельного рентного доходу повинен відбутися факт
реалізації продукції, після чого шляхом визначення різниці між чистим
доходом (виручкою від реалізації без ПДВ) і чистим доходом за фактичними
даними отримаємо суму земельного рентного доходу. При отриманні
позитивного значення нараховано податок, при негативному та рівному нулю –
податок не нараховується. Але якщо підприємство реалізує продукцію за
цінами меншими, ніж в середньому по галузі, для підтримки стану земельних
ресурсів, якими воно володіє, має право нарахувати резерв у сумі відсотка,
встановленого внутрішнім розпорядженням підприємства від суми чистого
доходу. Запропоновані нововведення дозволять відображати земельний
рентний дохід і справедливо та ефективно налагодити порядок стягнення
податку.
Гащак В.Р.
слухач магістратури 5 курсу, спеціальності облік і аудит
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ НА
ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Торгівля – одна з найдавніших форм економічної діяльності в наш час
набула різноманітних форм, основними з них є оптова та роздрібна торгівля.
Організація бухгалтерського обліку торговельної діяльності завжди має
свої особливості та недоліки порівняно з організацією обліку інших видів
діяльності.
Торговельна діяльність в Україні регламентується Законами України
"Про
підприємництво",
"Про
захист
прав
споживачів",
"Про
зовнішньоекономічну діяльність", "Про споживчу кооперацію", "Про
застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг
при розрахунках зі споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування і
послуг", а також Податковим та Господарським Кодексами України,
постановою КМУ «Про затвердження Порядку провадження торговельної
діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих
товарів».
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Одиницею бухгалтерського обліку товарів є їх найменування, або
однорідна група. Придбання товарів оформляється договором, який складається
між постачальником та покупцем. У договорі обумовлюється номенклатура і
вартість товару, термін поставки та термін оплати, а також зобов'язання, які
несуть підприємства. Надходження товарів відображається на підставі
накладних, товарно-транспортних накладних типової форми.
У бухгалтерському обліку до категорії товарів відносять матеріальні
цінності, що придбанні (отриманні) та утримуються підприємством з метою
подальшого продажу.
Організація обліку товарів залежить від форми продажу, наявності різних
цін при придбанні і реалізації товарів. Іноді промислові та інші виробничі
підприємства купують вироби, матеріали, продукти спеціально для продажу. Ці
матеріальні цінності також підпадають під категорію "товари" [1, с.3].
На сьогодні підприємства торгівлі мають досить широке коло проблем.
Фінансовий
облік
на
торгівельних
підприємствах
України
регламентується великою кількістю загальнодержавних законодавчих та
нормативних актів, положень та інструкцій, більшість яких є загальними і
потребують деталізації та уточнення з урахуванням специфіки діяльності
підприємств торгівлі. Широкий спектр нормативно-законодавчої бази з
організації обліку фінансових результатів на підприємствах роздрібної торгівлі
вимагає її систематизації та локалізації за групами, що допоможе уникнути
порушень з формування фінансового результату та нарахування податку на
прибуток. Разом з цим, для власників підприємств роздрібної торгівлі важливі
не тільки питання з формування фінансових результатів та відображення їх в
звітності в площині нормативно-правової бази, а й послідовне здійснення
заходів щодо організації нових методів інформаційного забезпечення
управлінських структур. Все це вимагає впровадження чи вдосконалення
наявного рівня організації системи управлінського обліку [2, с.2].
Більшість торговельних підприємств не планують рух грошових коштів,
що призводить до постійної незбалансованості надходжень і вибуття грошових
коштів, надлишкового придбання сировини, матеріалів та інших запасів,
нераціонального розподілу нематеріальних витрат в часі, пасивної політики по
відношенню до своїх боржників, тобто не вживаються відповідні заходи щодо
скорочення простроченої заборгованості, невмілого маневрування грошовими
потоками для скорочення касових розривів між надходженнями і витрачаннями
коштів у коротких проміжках часу та недостатньо ефективним використанням
тимчасово вільних коштів [3, с.1].
Існують значні проблеми в системі внутрішнього господарського
контролю на підприємствах торгівлі, які пов’язані з неповерненням зворотної
тари контрагентами [4, с.1].
Дослідження стану обліку витрат у торгівельних підприємствах
споживчої кооперації дозволяють зробити висновок про недосконалість
організації, технології збору
та обробки облікової інформації,
внутрішньовідомчій структурі звітності, яку застосовують в системі споживчої
кооперації. Наприклад, дані про рівень витрат отримуюсь із запізненням та в
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узагальненому вигляді. Все це знижує оперативність обліку та ускладнює
пошук резервів для підвищення ефективності діяльності торгівельного
підприємства [5, с.1].
Крім того, ні П(С)БО "Запаси", ні інші нормативні документи не
визначають порядок розрахунку суми очікуваних витрат на збут (реалізацію)
товарів, які уціняються [6, с.7].
Отже, удосконалення системи бухгалтерського обліку на торгівельних
підприємствах залишається дискусійними і потребує подальшого дослідження.
Особливу увагу, на нашу думку, слід приділити факторам, які впливають на
облікову політику торгівельного підприємства.
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Столяр Л.Г.
ст. викладач кафедри обліку і аудит
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
Система обліку та контролю витрат виробництва на підприємствах
лакофарбової промисловості не може існувати без належного інформаційного
забезпечення тобто нормативно-законодавчої та правової бази. Дане
забезпечення формувалось протягом двох останніх десятиріч, починаючи з
1999р., і перебуває в процесі постійних нескінченних змін, що
супроводжуються політичними, економічними чинниками.
Як зазначає Кузьмінський Ю.А. «нормативно-правове забезпечення
облікового процесу – це організація (створення) певного правового поля для
законодавчо обґрунтованого функціонування бухгалтерського обліку на
конкретному підприємстві, що передбачає зокрема:
 визначення облікової політики;
 предметне формування бібліотеки зовнішніх (законодавчонормативних, науково-методичних, офіційно-довідкових і т.п.) та внутрішніх
(організаційно-розпорядчих, планово-кошторисних, маркетингових тощо)
нормативно-правових документів...» [1, с.645].
До нормативно-законодавчої бази обліку і контролю витрат виробництва
підприємств лакофарбової промисловості відносять: по-перше Конституцію
України, Податковий кодекс, Господарський кодекс, Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення (стандарти)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 3 «Звіт про
фінансові результати», 9 «Запаси», 16 «Витрати», План рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій
підприємств і організацій, Інструкція про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій
підприємств і організацій, Методичні рекомендації з формування собівартості
продукції (робіт, послуг) у промисловості № 373, накази та постанови
відповідних міністерств і відомств. Слід зауважити, що наведені нормативні
акти по своєму змісту стосуються питання методології та організації обліку
витрат. Що ж стосується нормативного забезпечення контролю витрат, зокрема
внутрішнього (внутрішньогосподарського) на підприємстві то цілісна система
несформована на належному рівні.
Проведений аналіз нормативної бази показав, що навіть система
державного фінансового контролю в України функціонує без базового закону,
який би встановлював основні поняття в сфері контролю, завдання, функції та
повноваження між органами державної та місцевої влади, регламентував
відносини між суб’єктами та об’єктами контролю, визначав відповідальність та
незалежність відповідних уповноважених посадових осіб. Так єдиним
документом виступає Концепція розвитку державного внутрішнього
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фінансового контролю на період до 2017р.
На даний момент в Україні сформована чотирьохрівнева система
нормативного регулювання бухгалтерського обліку витрат виробництва і
калькулювання собівартості продукції, кожен із яких певним чином впливає на
організацію обліку на підприємстві. Перший рівень - Закони України, Укази
Президента України, постанови КМУ, нормативно-правові акти вищої
юридичної сили. Другий рівень - нормативні документи Мінфіну України,
Держкомстату України, Держказначейства, Державної податкової служби,
Національного банку України та інших відомств, котрі реєструють у Мінюсті
України. Третій рівень - нормативні акти, інструкції, методичні рекомендації,
вказівки, листи міністерств і відомств, яким підпорядковуються підприємства.
Четвертий - робочі документи, що формують облікову політику на
підприємстві [2, с. 28-30].
Проте не всі науковці підтримують таку систему нормативного
регулювання в вигляді чотирьох рівнів, так Пархоменко В.М. поділяє акти
нормативно-правового забезпечення за місцем і роллю в реформуванні та
регулюванні бухгалтерського обліку на такі групи: 1) Закони України як
нормативно-правові акти вищої юридичної сили; 2) акти вищого органу в
системі органів виконавчої влади (постанови Кабінету Міністрів України); 3)
положення стандарти бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові
документи з бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які затверджує
Міністерство фінансів України, основний орган центральної виконавчої влади з
питань регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні; 4)
нормативно-правові акти (інструкції, положення, вказівки) й методичні
рекомендації, які розробляються і затверджуються Міністерством фінансів
України та іншими органами на підставі П(С)БО із врахуванням специфіки й
наявних потреб відповідних видів економічної діяльності; 5) рішення (накази,
розпорядження) щодо організації бухгалтерського обліку і застосування
конкретної облікової політики, які ухвалюються власником (керівником)
підприємства на основі документів вищого порядку [3, c. 5].
Для лакофарбових підприємств, як і для будь-яких виробничих
підприємствах, важливо формувати правдиву неупереджену інформацію про
витрати виробництва, собівартість виготовленої продукції відповідно до
положень та стандартів. Дослідження існуючої нормативної бази з обліку та
контролю витрат виробництва та узагальнюючі результати аналізу
технологічних особливостей виробництва лакофарбової продукції та їх впливу
на організацію обліку та контролю дозволили запропонувати нові рівні
нормативного регулювання обліку та контролю витрат виробництва,
загальновиробничих витрат досліджуваних підприємств та визначити основні
нормативні-законодавчі документи. Запропоновано нормативно-законодавча
база
представлена
різними
рівнями
нормативно-законодавчого
та
інформаційного забезпечення, зокрема починаючи з законодавчого та
закінчуючи внутрішньогосподарським, внутрішньо-фірмовим рівнями:
І рівень – законодавчий – Конституція України, Кодекси, Закон України
про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні;
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ІІ рівень - міжнародний - МСФЗ (МСБО 2 «Запаси»);
ІІІ рівень - загальнодержавний обліковий - П(С)БО (П(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»
П(С)БО 9 «Запаси», ПСБО 16 «Витрати»);
ІV рівень нормативно-правовий - Інструкції, положення, вказівки,
постанови, накази, План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій та розроблена
до нього Інструкція із застосування;
V галузевий - Методичні рекомендації (Методичні рекомендації з
формування собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості № 373);
VІ внутрішньогосподарський, внутрішньо-фірмовий - Внутрішні
документи, що розробляються підприємством самостійно відповідно до норм
чинного законодавства: Наказ про облікову політику, Графіки документообігу,
Регістри бухгалтерського обліку, Внутрішній стандарт контролю.
Отже розроблена шестирівнева система нормативного регулювання
обліку та контролю витрат виробництва для підприємств лакофарбової
промисловості надасть можливість дотримувати баланс інтересів держави та
підприємств за допомогою різних рівнів регулювання.
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ОБЛІК КОРМІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Одним з важливих завдань діяльності мисливських господарств є
забезпечення наявності та біологічного різноманіття популяцій диких тварин і
птахів на території їх угідь. З цією метою єгерями господарства здійснюється
підгодівля тварин, насамперед у несприятливий зимовий період. Використання
різних кормів залежить на лише від видів тварин та природно-кліматичних
умов, але й можливостей вирощування і заготівлі їх на території господарства.
Тому виникає потреба у чітко налагодженому первинному обліку не лише
витрачання кормів, а й процесів їх вирощування, збору та заготівлі.
Відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.95 р.
№ 88 "первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих
форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування
господарських операцій може здійснюватися з використанням виготовлених
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самостійно бланків, які повинні містити обов’язкові реквізити або реквізити
типових чи спеціалізованих форм" [1].
Вивчивши практику діяльності мисливських та лісомисливських
господарств Західного регіону України нами виявлено відсутність єдиних
уніфікованих форм первинних документів для відображення цих процесів.
Досить поширеною є практика використання для первинного обліку
кормів документів, які розроблені для потреб сільського господарства [2]. Це
пояснюється деякими їх спільними рисами, такими як здійснення підгодівлі
тварин, сезонність у веденні господарства, залежність від природних умов
тощо. Так, наприклад, мисливськими господарствами Львівської області
використовуються кормові відомості, Волинської області – відомості викладки
кормів для підгодівлі диких тварин, Івано-Франківської області – відомості на
списання кормів для годівлі диких звірів, які розроблено у самих господарствах
на прикладі подібного документа для сільськогосподарських підприємств
(ферм). Однак, не можна повністю ототожнити ці два види діяльності, оскільки
підгодівля тварин у сільському господарстві здійснюється в умовах ферм, а у
мисливському – тварини перебувають у стані природної волі або напіввільних
умовах.
Корми для підгодівлі тварин можуть бути як вирощені та заготовлені у
самих господарствах, так і закуплені, або закладені як спеціальні кормові поля.
На сьогодні переважна кількість мисливських господарств Західного регіону не
займається вирощуванням кормів, а в основному купує їх для потреб
господарства. Рідше у деяких господарствах засівають кормові поля та
заготовляють зелені й грубі корми (віники кормові та гіллячкові, кропиву,
жолуді, сіно). Документальне оформлення руху кормів на практиці ведеться
неналежним чином з допомогою документів різних форм, що не відображають
основних показників цих господарських операцій. До прикладу, в більшості
документів вказують лише кількісні показники посіяних, зібраних чи
заготовлених кормів без врахування витрат на здійснення операцій з кормами.
Зокрема, ведеться Відомість ділянок кормових полів (Закарпатська область) та
складаються Акти на предмет оприбуткування заготовлених кормів (Волинська,
Львівська області). Списання кормів (їх видача єгерям для викладання у
годівниці чи на підгодівельні майданчики) проводиться за Забірними картками
(за наявності складського приміщення) або Актів на списання кормів, де також
вказуються виключно кількісні показники кормів.
Виходячи з організаційно-технологічних особливостей мисливських
господарств, нами розроблено первинну документацію для відображення
господарських операцій з кормами.
Підгодівлю диких тварин проводять, як правило, у зимовий період, однак
можуть проводити протягом всього року (якщо природних кормів на території
угідь не вистачає) чи за несприятливих погодних умов. Враховуючи
особливості проживання тварин (у стані природної волі, живовідловлених
диких тварин у вольєрах, а також тварин у розплідниках), на нашу думку, в
обліку повинні використовуватись три різні документи для відображення
витрачання кормів – Відомість викладених кормів для підгодівлі диких тварин,
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Відомість витрачених кормів для підгодівлі живовідловлених диких тварин,
Кормова відомість утримання диких тварин у розплідниках (вольєрах). Ці
документи повинні вміщувати такі обов’язкові реквізити: види тварин і птахів,
що підгодовують; норми витрачання кормів; щоденна чисельність тварин та
фактичні витрати кормів.
При підгодівлі живовідловлених диких тварин є особливості, що
полягають у застосуванні інших норм підгодівлі, що впливає на обсяги
витрачання кормів. Також термін їх перебування у вольєрах (клітках) може
коливатися (від 1 дня до кількох місяців). Це обумовлює використання
окремого виду документа.
При утриманні диких мисливських тварин і птахів у розплідниках
(вольєрах) розробляються окремо зимовий та літній раціони для кожного їх
виду і фіксується фактичне використання кормів за кожен день декади, що
передбачено нами у відповідному документі.
Як вже зазначалося, корми для підгодівлі можуть бути заготовлені чи
вирощені на території господарства. Щодо заготівлі та вирощування кормів, то
нами розроблено форми первинних документів, які вміщують облікові
номенклатури з урахуванням особливостей цих процесів та уніфіковані в
системі первинної документації мисливського господарства.
За фактом заготівлі кормів необхідно складати Акт на оприбуткування
заготовлених кормів, у якому має бути відображено кількісний обсяг
заготовлених кормів за їх видами та ціна, за якою господарство їх
оприбутковує.
Що стосується процесу вирощування кормів, то при посіві культур чи
закладці кормових полів рекомендуємо складати Акт на списання посівного
матеріалу, у якому відображаються кількість витраченого насіння за його
видами та його вартість.
Корми вирощені у господарстві можуть бути зібрані та передані на склад,
або можуть бути залишені як кормові поля. Оприбуткування таких кормів
рекомендуємо оформляти Актом на оприбуткування вирощених (зібраних)
кормів, у якому фіксуються обсяги кормових культур, які передаються на склад
підприємства, або залишаються на кормовому полі.
Таким чином, використання комплексу первинних документів з
оформлення операцій заготівлі, вирощування та викладки кормів, як одного з
основних видів біотехнічних заходів мисливських господарств, в подальшому
дасть можливість формувати інформаційне забезпечення обліку витрат за
місцями їх виникнення з подальшим групуванням за центрами витрат. Це в
свою чергу забезпечить організацію оперативного обліку та контролю витрат
мисливських господарств та прийняття управлінських рішень.
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В АСПЕКТІ ВІДОБРАЖЕННЯ МОНЕТАРНИХ
АКТИВІВ
Однією з найважливіших складових механізму управління господарською
діяльністю підприємства є вміло сформована облікова політика. Основою для
прийняття рішень про облікову політику має бути формування повної,
достовірної, правдивої інформації, яка максимально ефективно розкривала б
дані про фінансово-господарську діяльність підприємства для зацікавлених осіб
– користувачів. При формуванні облікової політики слід враховувати
особливості діяльності підприємства та стратегію його розвитку на тривалу
перспективу, оскільки це дозволить ефективно організувати бухгалтерський
облік на підприємстві.
Головною проблемою управлінського та облікового персоналу
підприємства є відсутність належної уваги до облікової політики. Так, на
більшості підприємств, в основному малих і середніх, Положення про облікову
політику має формальний характер та не використовується в практичній
діяльності. Крім того, при формуванні облікової політики, керівництво
використовує стандартні формулювання, або ж просто цитують інструкції,
закони та накази. Цього слід уникати, адже облікова політика є інструментом
який забезпечує певну свободу суб’єктам господарювання.
Особливості формування облікової політики та її принципи висвітлені в
наукових працях вітчизняних та закордонних вчених Проте в сучасних умовах
господарювання з появою нових об’єктів бухгалтерського обліку, варто
детальніше зупинитися на окремих об’єктах облікової політики підприємства,
зокрема на монетарних і змішаних активах.
У зв’язку з цим, метою дослідження є побудова типової структури
облікової політики щодо монетарних і змішаних активів з врахуванням вимог
бухгалтерського та управлінського обліку.
Встановлено, що між дослідниками відсутня єдність при трактуванні
сутності поняття “облікова політика”. Одні авторів (Т.В. Барановська,
А.О. Єфремова, М.С Міщенко) розглядають дане поняття з позиції, що облікова
політика є сукупністю принципів та способів ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності. Барановська Т.В. [1, с.26] під обліковою
політикою підприємства розуміє сукупність дій із формування комплексу
методичних прийомів, способів, процедур організації та ведення
бухгалтерського обліку, який відповідає особливостям діяльності підприємства
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та інтересам його власників. Міщенко С.М. [2] трактує облікову політику
підприємства як обрану суб’єктом господарювання систему облікових заходів,
спрямованих на досягнення його стратегічних і поточних цілей та завдань.
Єфремова А.О. [3] наголошує на тому, що облікова політика є саме тим
важливим засобом, завдяки якому існує можливість розумного поєднання
державного регулювання та власної ініціативи підприємства щодо ведення
бухгалтерського обліку.
Інші дослідники (Є.Є. Лялькова, Н.Н. Макарова) визначають облікову
політику як підходи, які підприємство обрало для ведення фінансового,
управлінського та податкового обліку. Макарова Н.Н. [4] зазначає, що облікова
політика – це позиція економічного суб’єкта з конкретних питань: правових,
бухгалтерських, податкових. Лялькова Є.Є. [5, с.13] під обліковою політикою
розуміє сукупність способів ведення управлінського обліку, які забезпечують
його безперервність і послідовність, а також сприяють реалізації можливостей
його елементів (бюджетування, власне обліку і звітності, внутрішнього
контролю та управлінського аналізу) в інтересах внутрішньофірмового
управління суб’єктом господарювання.
Підтримуємо вчених, які трактують облікову політику відповідно до
першого підходу та вважаємо, що облікова політика є інструментом організації
бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві, оскільки кожен суб’єкт
господарювання самостійно може обрати способи та процедури ведення обліку,
враховуючи специфіку своєї діяльності та довгострокові цілі, з тих варіантів,
які затверджені на законодавчому рівні та щодо яких існують альтернативні
варіанти.
Згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність” [6] під обліковою політикою слід розуміти сукупність принципів,
методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та
подання фінансової звітності. У МСФЗ 8 “Облікові політики, зміни в облікових
оцінках та помилки” [7] під обліковою політикою розуміються конкретні
принципи, основи, домовленості, правила та практика, які застосовуються
суб’єктами господарювання при складанні та поданні фінансових звітів.
Вміло сформована облікова політика впливає на ефективність управління
господарською діяльність суб’єктів господарювання. Облікова політика
застосовується з урахуванням принципу послідовності, що передбачає постійне
(із року в рік) її застосування.
Складові облікової політики підприємства щодо монетарних і змішаних
активів представлено на рис. 1
При розробці облікової політики необхідно керуватися не тільки
принципами бухгалтерського обліку, але й загальнонауковими організаційноуправлінськими принципами, які впливають на вибір істотних чинників і
характеризують зв’язки внутрішніх господарських процесів із зовнішнім
середовищем. Принципи в практичній діяльності суб’єктів господарювання
реалізовуються за допомогою методів. Під методами слід розуміти способи
вирішення конкретних завдань, які поставлені перед підприємством при
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веденні бухгалтерського обліку. Використання того чи іншого методу
передбачає здійснення певної кількості процедур.
Облікова політика

Принципи

– обачність;
– повне висвітленні;
– автономність;
– послідовність;
– нарахування і
відповідність доходів і
витрат;
– превалювання
сутності над формою;
– історична (фактична)
собівартість;
– періодичність;
– єдиний грошовий
вимірник

Методи

– критерії
розмежування
змішаних активів на
монетарні та
немонетарні
– методи оцінки
монетарних і
змішаних активів;
– порядок переоцінки
монетарних і
змішаних активів;
– методи визначення
резерву сумнівних
боргів

Процедури

– вибір форми організації
бухгалтерського обліку на
підприємстві;
– вибір форми ведення
бухгалтерського обліку;
– робочий план рахунків;
– перелік та форми первинних
документів, що
використовуються на
підприємстві;
– графік документообороту;
– порядок і строки проведення
інвентаризації;
– порядок ведення податкового
та управлінського обліку

Рис. 1 Складові облікової політики підприємства щодо монетарних і змішаних
активів
Організація бухгалтерського обліку монетарних активів – це процес
вибору та впорядкування способів і прийомів збору, обробки та надання
достовірної та своєчасної інформації про наявність, рух, стан і використання
наявних на підприємстві монетарних активів для прийняття необхідних
управлінських рішень.
Розкриття специфічних принципів та методів організації бухгалтерського
обліку відображається в Положенні про облікову політику, який є основним
внутрішньогосподарським нормативно-правовим актом підприємства у сфері
методики та організації бухгалтерського обліку. На законодавчому рівні не
затверджена форма цього положення, тому воно складається в довільній формі
з врахуванням специфіки діяльності, форми власності, цілей та стратегії
розвитку підприємства. В основному цей документ містить три розділи:
перший розділ присвячений організації роботи бухгалтерської служби, другий
розділ розкриває методику бухгалтерського обліку, а третій – висвітлює
організаційно-технічні аспекти організації бухгалтерського обліку.
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Положення про облікову політику обов’язково повинно містити перелік
обраних підприємством методів оцінки, процедур обліку, щодо яких
нормативна база бухгалтерського обліку передбачає альтернативні варіанти.
Вважаємо, що основними завданнями організації бухгалтерського обліку
монетарних активів є:
– чітке розмежування змішаних активів на монетарні та немонетарні;
– розробка методики оцінки монетарних і змішаних активів;
– забезпечення контролю за наявністю і рухом монетарних активів;
– правильність і своєчасність відображення операцій з монетарними
активами в бухгалтерському обліку та звітності.
Враховуючи значення монетарних активів, пропонуємо виокремити
окремий розділ “Монетарні та змішані активи” в Положенні про облікову
політику, який буде включати наступні пункти:
– “Монетарні активи в національній валюті”;
– “Монетарні активи в іноземній валюті”;
– “Змішані активи як об’єкти бухгалтерського обліку”.
Що дозволить біль детальніше сформувати
облікову політику
підприємства щодо монетарних і змішаних активів.
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Донецькій державний університет управління, м. Донецьк
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Економічна ситуація в країні призвела до того, що ринок аудита став
практично необмеженим. Аудитора сприймають як спосіб вирішення всіх
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проблем, головною з яких стала проблема розрахунку податків. Після того, як
атестат аудитора завдяки поширенню аудиторських центрів навчання, став
доступний чи ледве не кожному, контроль за якістю проведення аудита значно
послаб. За роки існування аудита в країні було видано кілька тисяч ліцензій,
власники частини з яких ніколи не займалися аудитом. Як правило, керівники
таких фірм мали побічні доходи, прямо не зв'язані з аудитом, а це може
вплинути на незалежність аудитора.
Із стрімким розвитком ринку фінансових послуг, залученням іноземного
капіталу, виходом компаній на міжнародний ринок дедалі жорсткішим стає
бізнес-середовище, тому потреба в аудиторських послугах зростає. Стимулом
до розвитку аудиту в Україні було прийняття у 1993 р. Закону України "Про
аудиторську діяльність" № 3126-ХІІ, однак, з огляду на незначний час розвитку
цього виду контролю, проблеми його здійснення залишаються мало
дослідженими [1].
Аудит є однією з основних форм економічного контролю, головною
функцією якого є об’єктивність оцінки облікової та звітної інформації про
фінансово-господарську діяльність юридичних осіб, та базується на взаємній
зацікавленості держави,
адміністрації підприємства та їхніх власників.
Дослідження засвідчують, що існує проблема низької якості аудиторських
послуг, їх автоматизації, недостовірності інформації, наданої аудиторськими
висновками, що негативно впливає як на діяльність підприємств, так і на
економічне становище держави загалом.
Низькі вхідні бар'єри на ринок аудиторських послуг і нерегулювання
якості роботи аудиторських компаній призвели до проблем, пов’язаних з
катастрофічни падінням якості послуг, несумлінною конкуренцією і загальним
кризовим станом аудита. Як наслідок, вартість аудита впала, з'явилася безліч
пропозицій за демпінговими цінами, що і породило такі явища, як "договірний",
"чорний" чи "кишеньковий" аудит. На сьогоднішній день спостерігається
пожвавлення виробництва, що пред'явило попит на аудиторські послуги. Це
дозволило дрібним аудиторським фірмам знову розгорнути свою діяльність, але
вони відразу потрапили під пресинг своїх клієнтів, що вже мають успішний
досвід тиску на аудиторів.
Процес надання аудиторських послуг безпосередньо пов'язаний з
роботою над законодавчо-нормативними документами, які визначають вимоги
щодо перевірки фінансової звітності, використання різних методів і процедур,
надання аудиторського висновку та встановлюють професійно-етичні норми
поведінки аудиторів. Тому недосконалість законодавчої бази стає перешкодою
на шляху розвитку аудиту в Україні.
Вадою Закону України № 3126-ХІІ [2] є відсутність чіткого
формулювання того, що аудит потрібно здійснювати за Міжнародними
стандартами аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (МСА).
Натомість вказано, що стандарти аудиту приймають на їх основі. Рішенням
Аудиторської палати України (АПУ) № 229/7 від 31.03.2011 р. [3] визначено,
що як національні стандарти аудиту затверджено Міжнародні стандарти
контрою якості, аудиту та ін., видання 2010 року. МСА у цій редакції
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застосовують для виконання завдань лише з 1 травня 2011 р., а до цієї дати
використовували МСА, видання 2006 року. Отже, майже п'ять років, протягом
яких відбувались зміни в МСА, внесені Міжнародною федерацією бухгалтерів,
існував конфлікт якості та відповідності аудиторських послуг в Україні чинним
міжнародним вимогам.
Загалом, МСА у новій редакції набули чіткості та конкретизації
принципів, цілей використання та завдань кожного стандарту, методів та
процедур, що сприяє покращенню їх розуміння та тлумачення аудиторами
України. Водночас, МСА не адаптовані до вітчизняних особливостей
середовища, в якому здійснюється аудиторська діяльність, і потребують
розроблення відповідних коментарів до кожного з стандартів щодо їх
використання [4]. Зокрема, ці коментарі повинні розкривати:
 умови, в яких застосовують конкретний стандарт;
 процедури, які є обов'язковими для дотримання вимог конкретних
стандартів;
 перелік документів, які аудитор, виконуючи норми МСА, повинен
дослідити;
 можливі конфліктні ситуації та дії аудитора щодо їх усунення;
 ознаки порушення МСА тощо [5].
Ще одним негативним аспектом є відсутність в Україні безкоштовного
доступу до МСА. Усунення такої ситуації потребує опублікування стандартів у
ресурсах загальнодержавної законодавчої бази, адже їх досконале знання є
запорукою якості та правомірності надання аудиторських послуг.
На практиці недовіра до аудитора, а саме до аудиторського висновку,
підтверджується, зокрема, тим, що банківська установа, з метою оцінення
платоспроможності потенційного клієнта – юридичної особи, самостійно
проводить аналіз фінансового стану підприємства, не довіряючи аудиторському
висновку та нехтуючи ним.
Не менш важливою проблемою є порушення незалежності аудитора.
Вітчизняне та міжнародне законодавство розглядає аудитора як незалежного
суб'єкта. Однак на практиці існують непоодинокі випадки здійснення тиску на
спеціаліста як з боку замовників аудиту, так і керівництва аудиторських фірм,
у складі яких працює фахівець. Фірма, отримавши замовлення і взявши на себе
певні зобов'язання, "диктує" умови здійснення перевірки. Тому, аудитор,
незалежно від його думки та волі, змушений виконувати покладені на нього
завдання, порушуючи етичні норми професійної поведінки та законодавства.
На шляху становлення, розвитку та функціонування сучасного аудиту в
Україні постає багато проблемних питань, що негативно позначаються як на
результатах діяльності підприємства, так і на економічній ситуації держави
загалом. Комплексне та системне подолання цих недоліків сприятиме
підвищенню авторитетності вітчизняного аудитора на міжнародному рівні та
забезпечить високу якість аудиторських послуг.
У ході створення оптимальних умов розвитку аудиторської діяльності
обов'язковим кроком є більш глибоке дослідження наведених його проблем,
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що сприятиме вдосконаленню нормативного регулювання, підвищенню якості
аудиторських послуг, професійної авторитетності аудитора на вітчизняному
ринку та зростанню рівня конкурентоспроможності послуг аудиторських фірм
України на міжнародному ринку.
Виходячи з викладеного слід зазначити, що до напрямків розвитку
аудиторської діяльності в Україні можна віднести:розробити механізм
практичного застосування МСА в Україні, створити до них коментарі у
повному обсязі; внести необхідні зміни і доповнення до Закону України „Про
аудиторську діяльність” з метою приведення його у відповідність до інших
законодавчих актів України [2], що прямо чи опосередковано впливають на
регулювання аудиторської діяльності; сприяти науковим дослідженням у галузі
аудиту.
А також, аудитори повинні бути досить забезпеченими, щоб, з одного
боку, мати об'єктивну можливість протистояти корисливим розумінням при
здійсненні професійних дій, а з іншого боку – бути в змозі нести майнову
відповідальність за нанесений ними збиток. Доходи повинні надходити з різних
джерел, а оплата від кожного клієнта в загальному розмірі виручки
аудиторської фірми повинна мати незначну питому вагу. Надання супутніх
послуг одному замовнику обмежується, щоб не викликати конфлікт інтересів.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВ - СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В умовах становлення ринкової економіки в України активізувався
розвиток малого підприємництва. З кожним десятиріччям кількість учасників
малого бізнесу збільшується, обсяги виробництва зростають, і при цьому
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розширюється сфера діяльності. Підтримку розвитку малого бізнесу в країні
забезпечує держава шляхом прийняття законів та відповідних програм, які
спрямовані на створення умов та сприятливого середовища функціонування
суб’єктів малого підприємництва. Важливим напрямом державної політики
розвитку суб’єктів малого підприємництва є впровадження спрощеної системи
оподаткування, обліку і звітності суб’єктів у світлі реформування обліку і
звітності в цілому.
В Законі України “ Про державну підтримку малого підприємства ” до
березня 2012 року наведено визначення суб’єкта малого підприємництва, яким,
зокрема, була юридична особа – суб’єкт підприємництва будь-якої
організаційно-правової форми та форми власності з середньообліковою
чисельністю працюючих за звітний період (календарний рік) не більше як 50
осіб і обсягом річного валового доходу, що не перевищував 70 млн. гривень.
[2]
З набуттям чинності Закону України «Про розвиток та державну
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» до статті 55
Господарського кодексу України внесено відповідні зміни та визначено
підприємствами - суб’єктами малого підприємництва: юридичні особи будьякої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість
працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний
дохід від будь - якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам
євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України. [3]
Зміст та форма фінансової звітності малих підприємств, порядок
заповнення його статей визначена Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 25 “ Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ”.
Пунктом.3 ст. 11 Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову
звітність» визначено, що для суб’єктів малого підприємництва національними
положеннями (стандартами) встановлюється скорочена фінансова звітність у
складі Балансу та Звіту про фінансові результати [1].
П(С)БО 25 установлює зміст і форму Фінансового звіту суб'єкта малого
підприємництва в складі Балансу (форма N 1-м) і Звіту про фінансові
результати (форма N 2-м) та порядок заповнення його статей, а також зміст і
форму Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі
Балансу (форма N 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-мс) та
порядок заповнення його статей. [4]
Положення (стандарту) не поширюються на:
 довірчі товариства,
 страхові компанії,
 банки, ломбарди, інші фінансові-кредитні та небанківські фінансові
установи,
 суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють обмін іноземної
валюти, є виробниками та імпортерами підакцизних товарів,
 суб'єкти підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частка
вкладів, що належить юридичним особам - засновникам та учасникам цих
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суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищує 25
відсотків.
Положення (стандарту) застосовуються для:
 суб'єктів малого підприємництва - юридичних осіб, які визнані такими
відповідно до законодавства,
 представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності.
Спрощена форма фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва
подається суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, що
відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III
Податкового кодексу України (на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016
року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у
яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим
підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої
за кожний місяць звітного періоду заробітної плати(доходу) працівників, які
перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж
дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які
відповідають одному із встановлених критеріїв), та мають право на
застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат. Спільним
листом Міністерство фінансів України та Державний комітет статистики
України зобов’язує складати та подавати до відповідних органів фінансову
звітність,за формами №№ 1-мс та 2-мс, один раз на рік. Суб’єкти малого
підприємництва – юридичні особи, які не відповідають критеріям, визначеним
пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, зобов’язані складати та
подавати до відповідних органів фінансову звітність щокварталу.
Порядок подання фінансової звітності затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 28.02.2000 р. №419. Квартальна фінансова звітність (крім
зведеної та консолідованої) подається підприємствами не пізніше 25 числа
місяця, наступного за звітним кварталом, а річна - не пізніше 09 лютого
наступного за звітним року. [5].
Баланс відрізняється від Балансу ф. № 1 скороченням окремих рядків.
При цьому коди рядків збережені. Статті активу й пасиву Балансу поєднані в
розділи, яких у активі чотири, а в пасиві – п’ять. Особливістю групування
статей у розділи є взаємний зв’язок Балансу та Плану рахунків бухгалтерського
обліку. Ця форма звітності служить для аналізу структури активів, зміни
окремих статей (зменшення та/або збільшення за відповідний період),
зобов'язань і власного капіталу. Звіт про фінансові результати представлений
одним розділом (об’єднано розділи фінансових результатів і елементів
операційних витрат, скорочено кількість проміжних розрахункових рядків). Ця
форма звітності інформує про доходи та витрати, прибутки чи збитки,
отримані в результаті здійснення господарської діяльності упродовж звітного
періоду.
Процес підготовки та складання фінансових звітів повинен бути
організований відповідно до законодавства та забезпечувати користувачів
повною, правдивою, неупередженою інформацією про господарські результати
діяльності і фінансовий стан підприємства.
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ВИМОГИ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ
Оперативне управління господарюючим суб'єктом вимагає достовірних і
точних даних про стан і наявність господарських засобів, їх склад і розміщення,
а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інформацію,
узагальнену і згруповану певним чином, отримують за допомогою
бухгалтерського балансу. Взагалі балансовий метод широко використовується в
економічних науках, наприклад, баланс доходів і витрат, касовий план банку,
баланси матеріальних і трудових ресурсів тощо. Причому використовують
балансові узагальнення як статичні, так і динамічні.
Правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського
обліку і складання фінансової звітності в Україні визначені Законом Україні
"Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №
996 XIV [1], а також національними Положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку. Зазначений Закон поширюється на всіх юридичних
осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх
організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва
іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести
бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із
законодавством.
Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату для
прийняття ефективних економічних рішень. Тобто, для оцінки фінансового стану
підприємства необхідна інформація, яку можна отримати з Балансу [3].
Визначення Балансу та вимоги до нього, як елементу фінансової
звітності, наведено в національному Положенні (стандарті) бухгалтерського
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обліку П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», де встановлені
такі вимоги, як: дохідливість, достовірність, порівнянність, доречність [2].
Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона
повинна містити дані про: підприємство; дату звітності та звітний період;
валюту звітності і одиницю її виміру; облікову політику підприємства і її зміни;
іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними П(С)БО.
Для того, щоб звітність була дійовим засобом управління і контролю,
вона повинна ґрунтуватися на таких основних принципах: обачність; повне
висвітлення; автономність; послідовність; безперервність; нарахування та
відповідність доходів і витрат; превалювання суті над формою; історична
(фактична) собівартість; єдиний грошовий вимірник; періодичність.
Однією із важливих вимог, що виносяться до звітності підприємств і
організацій всіх форм власності, є повнота і достовірність її показників. Тому
до початку складання звітності проводиться значна підготовча робота. Перед
складанням річного звіту обов’язково проводять повну інвентаризацію
господарських засобів, їх джерел, стану розрахунків з дебіторами і
кредиторами, з відображенням її результатів в обліку. Суми статей балансу за
розрахунками з фінансовими і податковими органами, установами банків
повинні бути погоджені з ними і врегульовані. За діючим Положенням
передбачено повну інвентаризацію проводити в максимально наближені до
складання річного звіту строки (з 1 жовтня до 1 січня поточного року).
Якісна відмінність між квартальним і річним балансом полягає у тому,
що перший складають в основному за даними поточного обліку, а показники
річного балансу обов’язково підтверджуються результатами інвентаризації,
що забезпечує їх достовірність.
У Балансі підприємства відображаються активи, зобов’язання та власний
капітал підприємства за умови відповідності всім критеріям визнання. Якщо
об’єкт бухгалтерського обліку не відповідає принаймні одному із критеріїв
визнання, то він не відображається у Балансі.
Баланс — це моментний показник зафіксованих на певну дату активів і
пасивів підприємства. Причому у звітній формі балансу є дві дати: на початок
звітного періоду і на кінець звітного періоду. Ця обставина дає можливість
зіставляти показники балансу як у цілому, так і складові активу і пасиву в часі,
визначати динаміку активів, зміни частки окремих статей чи розділів балансу,
тобто структурні зрушення [3].
Однак, при аналітичному вивченні бухгалтерського балансу слід
пам'ятати його моментну природу і враховувати цю обставину, формулюючи
висновки. Щоб висновки були коректними, з такої ситуації можна легко вийти,
якщо в аналітичних розрахунках використовувати середні величини:
середньоарифметичну просту або середню хронологічну, обчислені за даними
на початок і кінець звітного періоду, на кінець кожного кварталу чи місяця
Баланс підписують керівником підприємства і головним бухгалтером, у
випадку відсутності на підприємстві бухгалтерської служби, — керівником
спеціалізованої організації або спеціалістом, який за угодою виконував роботу
по веденню бухгалтерського обліку і складанню звітності. Особи, які
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підписали звітність, несуть повну відповідальність за достовірність звітних
показників.
Таким чином, бухгалтерський баланс є не тільки важливим методом
узагальнення даних про господарські засоби підприємства і джерела їх
формування, а й джерелом економічної інформації про кількісні та якісні
параметри господарської діяльності підприємства, необхідні для оцінки,
економічного аналізу і прийняття управлінських рішень.
Література
1. "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Закон України від
16.07.2000 року № 996-XIV.
2. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 Затверджено наказом Міністерства
фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України від 21 червня 1999 р. N 391/3684 "Загальні вимоги до фінансової звітності".
3. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджено наказом
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СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
Звітність підприємства – це система показників, які характеризують
роботу підприємства за період. Крім того, звітність – останній етап облікового
циклу. В сучасних умовах наряду з фінансовою (бухгалтерською) звітністю
підприємства заповнюють і статистичну звітність.
Статистичний звіт – документ, в якому наведено статистичні дані про
роботу підприємства; він надається до спеціальної установи (регіональний
орган державної статистики) в затверджені терміни за підписами
уповноважених осіб.
Метою статистичних звітів є надання інформації державі про соціальноекономічні явища на конкретному підприємстві. Базою для складання
статистичних звітів є дані бухгалтерського обліку, тому бухгалтерії поряд з
фінансовою звітністю заповнюють або надають інформацію для статистичних
звітів.
В сучасних умовах одночасно діють такі види статистичної звітності.
Державна статистична звітність – це статистична звітність, форми якої
затверджуються Державним комітетом статистики, або за його згодою,
регіональними органами державної статистики. Для державної статистичної
звітності характерні показники, загальні для різних видів діяльності – звіт про
труд, про використання робочого часу та інші [2].
Державна статистична звітність – може бути регулярною. Вона
збирається з певною періодичністю (як правило, місячна, квартальна, піврічна,
річна), або разова, коли статистичні спостереження проводяться лише на певну
дату.
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Форми державної статистичної звітності розробляються органами
державної статистики. Така звітність має забезпечувати загальнодержавні
інтереси і нести в собі інформацію переважно соціально-економічного
характеру, що забезпечує обґрунтований аналіз розвитку народного
господарства України або її регіонів та задовольняє потреби управління на
державному рівні.
Галузева статистична звітність розробляється та затверджується
безпосередньо відповідними міністерствами, відомствами, державними
комітетами, концернами, за погодженнями з Держкомстатом України. Вони
мають міжгалузевий або обмежений галузевий характер. Форми такої звітності
розповсюджують відповідні міністерства і відомства.
Метою таких форм вдосконалення інформації для вивчення та аналізу
ходу економічних реформ, урахувати практику міжнародних статистичних
організацій і, разом з тим, виключити можливість подальшого збільшення
загальних обсягів показників державної статистичної звітності з відповідних
питань.
Відповідно до Закону України „Про державну статистику" [1] усі
юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю,
структурні одиниці безоплатно подають дані, необхідні для проведення
державних статистичних спостережень.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ МАЙНОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Фінансова звітність є основним джерелом інформації при проведенні
аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. У фінансових звітах
відображуються як фінансовий стан підприємства, так і результати його
фінансово-господарської діяльності.
Фінансова звітність підприємства включає: Баланс (форма № 1), Звіт про
фінансові результати (форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3)
та Звіт про власний капітал (форма № 4), Примітки до річної фінансової
звітності (форма № 5).
Серед базових підґрунть функціонування підприємств головне місце
посідають відносини власності, предметом яких є майно. Дослідження процесів
його еволюційного розвитку, що відбувається під впливом політичних,
економічних, соціальних та інституціональних перетворень, виступає
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необхідною передумовою для сучасного визначення майна як категорії та
об’єкту фінансового менеджменту [1].
Визнання майна підприємств у якості категорії фінансового менеджменту
зумовлене об’єктивністю й циклічністю відтворювального процесу, зростанням
вартості майна, структурних змін у його складі за рахунок посилення позицій
нематеріальних активів, що в сукупності змінює механізм розподілу прав
власності на результати від використання майна.
Трансформація майна підприємств у контурі системи норм права
здійснюється за вектором „майнові права – активи”. При цьому основу цієї
трансформації складають суттєві ознаки майна, які не лише є регламентом
щодо визнання суб’єкту господарської діяльності, але й відповідають вимогам
національних та більшості міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й
фінансової звітності.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 (далі П(С)БО 2), дає
таке визначення: «Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства, який
відображає його активи, зобов’язання та власний капітал у грошовому виразі на
певну дату» [2,3].
Поняття про активи, зобов’язання та власний капітал наведено у П(С)БО
2: «Активи — ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих
подій, використання яких, як очікується, приведе до збільшення економічних
вигод у майбутньому» [3].
Як бачимо, головним критерієм відображення певних цінностей в активі
балансу є те, що підприємство контролює вигоди, отримані від використання
майна, та переймає ризики, пов’язані з активом. Водночас право власності не є
істотним при визнанні активу в балансі.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ КОНТРОЛЬ — ОБЪЕКТ АУДИТА
Бухгалтерский учет - очень важная составляющая экономической жизни
стран. Под системой бухгалтерского учета до принятия правила (стандарта)
аудиторской деятельности понималась упорядоченная система непрерывного и
документального учета всех хозяйственных операций.
Приоритетным
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направлением аудита является проверка системы бухгалтерского учета,
позволяющая установить ее надежность. Если информация, предоставляемая
системой бухгалтерского учета, является достоверной, то каждый элемент
системы внутреннего контроля выполняет свои функции на должном уровне.
Приспособление украинского законодательства в сфере учета и
отчетности к законодательству развитых стран мира требует решения ряда
проблем, их систематизация и обобщение путем классификации позволят, вопервых, применять системный подход в исследовании, во-вторых рассматривать каждую проблему не изолированно, а во взаимосвязи и
взаимозависимости с другими [1].
Информационные системы, по мнению Н.В. Амбросова, могут быть трех
типов: управляющая информационная система, система поддержки решений и
система обработки информации [2, с. 11].
Проблему выделения бухгалтерского контроля в самостоятельный вид
контроля в системе внутреннего контроля изучал в 1990 г. Р.И. Криницкий,
который отмечал, что бухгалтерский контроль имеет цель, задачи, объекты,
границы функционирования.
По мнению Г.В. Максимовой, благодаря использованию метода двойной
записи с присущей ему контрольной функцией ни одна хозяйственная
операция, нашедшая отражение в бухгалтерском учете, не остается вне
контроля [3, с. 107].
Субъектами бухгалтерского контроля выступают лица, совершающие
контрольные действия.
Объектами бухгалтерского контроля являются активы организации,
источники формирования этих активов, хозяйственные процессы, должностные
обязанности работников по выполнению бухгалтерского контроля.
Предметом бухгалтерского контроля выступают фактическое наличие
активов и источников их формирования, их состояние, аспекты их
функционирования; наличие хозяйственных процессов, их фактическое
состояние, условия протекания, влияние их изменения на деятельность
организации; распределение должностных обязанностей в структуре
бухгалтерии.
Таким образом, рассмотрение бухгалтерского контроля в качестве
самостоятельного объекта аудита подтверждает надежность системы
бухгалтерского учета при установлении достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности. В заключение необходимо отметить, что
бухгалтерский контроль — это область взаимодействия систем бухгалтерского
учета и внутреннего контроля, которая выступает как самостоятельный объект
аудиторской проверки.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОБЛІКУ
ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
Облік витрат виробництва – одне з найважливіших питань обліку як в
Україні, так і в світі. Проте бухгалтерський облік не завжди точно відображає
усі понесені підприємством виробничі витрати. Це зумовило розвиток різних
методів обліку витрат, які широко застосовуються в управлінському обліку.
Облік виробничих витрат досліджували вітчизняні вчені, такі як: Г.О
Партин, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.Чумаченко та зарубіжні: А. Апчерч, К.
Друрі, С.А. Ніколаєва, С.А. Стуков, Я.В. Соколов, Дж. Фостер, Ч. Хорнгрен.
Під методом обліку витрат розуміють сукупність способів відображення,
групування та систематизації даних про витрати, що забезпечують досягнення
поставленої мети та вирішення конкретного завдання. З переходом України до
ринкової економіки вимагається вивчення зарубіжного досвіду обліку витрат
для того щоб удосконалити вітчизняні методи.
В американських фірмах застосовують переважно два методи обліку
виробничих витрат і калькуляції собівартості продукції: позамовний
та попроцесний.
Позамовний метод обліку використовують в індивідуальному та
дрібносерійному виробництві, де керівник фірми, отримавши замовлення,
планує виробництво так, щоб отримати прибуток від виконаного замовлення за
максимально короткий строк. Попроцесний метод обліку виробничих
витрат застосовують у масовому та серійному виробництвах. Є три форми
попроцесного методу обліку витрат на виробництво: послідовний, паралельний
і роздільний.
На початку XX століття у США і Західній Європі був поширений метод
управлінського обліку “стандарт-кост”. Засновником цього методу був
Гарінгтон Емерсон, він розкрив можливості абсолютно нового підходу до
обліку. Г. Емерсон стверджував, що чим більше відхилень, тим необхідніший
метод, а Ч. Гаррісон трансформував ідею методу у два правила: всі витрати
повинні бути співставлені зі стандартними; відхилення фактичних витрат від
нормативних повинно аналізуватися за причинами їх виникнення [1, с.5].
Система таргет-костинг зародилася в Японії в 1960-х рр. Вперше цей
метод впровадила в практику корпорація «Тойота» в 1965р. В кінці 1980-х років
промислові корпорації почали повномасштабно впроваджувати цей метод у
своїй діяльності.
Ідея, що покладена в основу цього методу, проста й революційна
одночасно. Японські менеджери просто вивернули “навиворіт” традиційну
формулу ціноутворення: “Собівартість + Прибуток = Ціна”, яка в новій
концепції трансформувалась у рівняння: “Ціна - Прибуток = Собівартість”.
Таке просте рішення дало змогу отримати чудовий та простий інструмент
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контролю та економії витрат ще на стадії проектування, оскільки таргет костинг передбачає розрахунок собівартості виробу, виходячи з попередньо
встановленої ціни реалізації [2].
Отже, аналіз зарубіжного досвіду обліку витрат необхідний для більш
повного розуміння суті виробничих витрат та для впровадження на
підприємствах того методу обліку витрат, який би найточніше відображав
виробничі затрати для прийняття ефективних управлінських рішень.
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ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ЯКОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
Еколого-економічна реабілітація сільськогосподарських земель включає
комплекс технологічних прийомів і систему заходів економічної спрямованості,
в тому числі інституційного та організаційного характеру, що дозволяють
відновити порушений потенціал і якість сільськогосподарських угідь і
забезпечити економічно ефективне та стійке отримання сільськогосподарської
продукції з урахуванням екологічних факторів.
Наразі сформувалося кілька стійких термінів, які характеризують різні за
змістом процеси відновлення і поліпшення якості порушених і деградованих
земель. Зокрема, “меліорація”, “рекультивація” і “реабілітація земель”. За
кожним з даних термінів в національній системі бухгалтерського обліку
розроблені методики обліку витрат пов’язані з даними видами діяльності. Але в
цих категоріях більшою мірою враховуються лише технологічні і технічні
прийоми, які дозволяють підвищити родючість землі на певний проміжок часу
та в ряді випадків призводять до руйнування якості земельних ресурсів.
На нашу думку, при такому технократичному підході не враховуються всі
аспекти проблеми відтворення якості сільськогосподарських земель. Процес
відновлення порушених і деградованих земель повинен передбачати не тільки
технологічні прийоми, але і заходи економічного та екологічного характеру.
Еколого-економічна реабілітація земель, включає не тільки технологічні
методи і прийоми екологічної спрямованості, але й комплекс заходів
економічного впливу, в тому числі інституційного та організаційного
характеру,
що
сприяють
відновленню
порушеного
потенціалу
сільськогосподарських земель і забезпечують ефективне і стійке отримання
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сільськогосподарської продукції. В іншій інтерпретації, еколого-економічна
реабілітація означає комплекс заходів економічного дії із застосуванням
технологічних прийомів. Заходи економічної спрямованості включають заходи
інституційного та організаційного характеру, властивість відновлення
порушеного потенціалу та якості сільськогосподарських земель і забезпечують
економічно ефективне та стійке отримання сільськогосподарської продукції.
Отже, під екологічною реабілітацією слід розуміти рекультиваційні та
реабілітаційні роботи на деградованих і порушених землях і на землях,
схильних радіоактивного і хімічного забруднення, а також заходи по
відновленню родючості ґрунтів, весь комплекс меліоративних робіт і освоєння
систем землеробства, що підтримують і підвищують ґрунтову плодородючість.
Технологічні заходи екологічної реабілітації включають прийоми
адаптивно-ландшафтної системи землеробства і органічного землеробства,
спрямовані на ведення господарства відповідно до законів природи, що
забезпечують підтримку родючості ґрунту за рахунок використання органіки і
землювання, що передбачають застосування ресурсозберігаючих технологій,
повільно діючих мінеральних добрив, внесення органічного азоту, сидерації
рослин, здатних накопичувати азот. Органічне землеробство передбачає
ведення господарства відповідно до законів природи, а адаптивно-ландшафтна
система землеробства враховує ландшафтні та природні особливості земель в
сільськогосподарському виробництві.
Реабілітація порушених і деградованих сільськогосподарських земель
передбачає різні технологічні підходи. Порушені землі вимагають виконання
попередніх заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву. Тільки
після цих етапів проводиться біологічна рекультивація з метою відновлення
можливості корисного використання ландшафту. Після відтворення якості
сільськогосподарських земель можливе застосування інструментів екологічної
реабілітації, спрямованих на подальше підтримання ґрунтової родючості та
ефективне використання сільськогосподарських земель.
Таким чином, під економічною реабілітацією сільськогосподарських земель
варто розуміти роботі з відновлення і підтримання систем землеробства, які
забезпечують одержання прибутку від ведення сільського господарства за рахунок
мінімізації витрат і збільшення врожайності сільськогосподарських культур. При
цьому економічна реабілітація або відновлення прийнятного рівня прибутковості
сільськогосподарського виробництва повинна проходити не тільки за рахунок
інтенсифікації традиційних методів ведення сільського господарства, а й шляхом
поширення природозберігаючих способів землеробства, до яких відносяться
методи адаптивно-ландшафтного та органічного землеробства.
Застосування даних методів створює подвійний ефект: з одного боку,
підвищує прибутковість сільськогосподарського виробництва за рахунок
зростання врожайності за допомогою використання природних факторів, більш
високих цін на органічну сільськогосподарську продукцію. А з іншого боку,
зберігаються природні ресурси і якість навколишнього середовища,
враховується екологічний чинник, що дозволяє виконати вимоги концепції
сталого розвитку в сільському господарстві.
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Технологічне забезпечення еколого-економічної реабілітації деградованих
сільськогосподарських земель і збереження ґрунтової плодородючості в процесі
їх використання включає: адаптивно-ландшафтну систему землеробства,
ресурсозберігаючі технології та органічне землеробство. Застосування даних
методів у комплексі дозволить вести сільськогосподарське виробництво з
урахуванням функцій і властивостей агроландшафту з мінімальним
антропогенним впливом на ґрунти, а також стабілізувати їх родючість. Дані
заходи сприятимуть підвищенню ефективності агровиробництва за рахунок
відновлення та використання природних властивостей екосистеми. Відповідно
до цього виникає необхідність понесення витрат (як поточних, так і капітальних)
на дані процеси, управління якими вимагає відповідного облікового
відображення даного процесу. Виходячи з вище викладеного, основою
управління еколого-економічною реабілітацією сільськогосподарських земель є
бухгалтерський облік відповідних витрат.
Пець Г.Є.
магістрант спеціальності облік і аудит
Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ В БАНКАХ
УКРАЇНИ
Сучасний світ з 2007р. вступив у період чергового фінансового стресу,
який розпочався з краху ринку похідних фінансових інструментів в США.
Багато країн не раз переживали банківські кризи, в цілому це явище можна
вважати невід’ємним атрибутом сучасної економіки [1, с.20]. В умовах
фінансово-економічних криз посилилась тенденція глобалізації економіки,
зокрема й у банківському секторі в результаті втрати банками самостійності та
необхідності їх поглинання або злиття із банками з міцнішим фінансовим
станом. Правильне визнання та облік операційних витрат, які будуть понесені в
процесі підготовки чи безпосереднього поглинання або злиття банківських
установ є актуальною темою. Ця проблема стосується узгодженості нових видів
витрат з нормативно-правовими актами, якою займається бухгалтерський відділ
установи банку, яка, як будь-яке підприємство, вирішує питання, пов'язані із
задоволенням суспільних потреб у своїх послугах, реалізацією на основі
одержаного прибутку інтересів як членів його колективу, так і засновників
банку.
На даний момент доля банків з європейським капіталом в сукупних
активах банківської системи України складає близько 30% [2, с.36]. Наприклад,
шведська група SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) продовжує роботу на
основі нещодавно створеного Акцепт-Банка. Австрійська група Raiffeisen
International працює в Україні з 1998р., коли було зареєстровано дочірню
фінансову установу – «Райффайзенбанк України», а в 2005р. для посилення
своїх позицій австрійці придбали на той час другий по величині активів банк
«Аваль». Одним з перших по величині банком з західним капіталом є
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УкрСиббанк, який знаходиться під контролем французької групи BNP Paribas.
Помітною на українському ринку є італійська група UniCredit Group, що
контролює два банка – Укрсоцбанк та «УніКредит Банк». Вітчизняний «ОТП
Банк» контролюється угорською банківською групою ОТП, «Креди Агриколь
Банк» - французькою групою Credit Agricole [2, с.37-38] та інші. Ці данні дають
підстави до посилення актуальності теми, бо існують українські банки, які
знаходяться «під крилом» іноземних банків.
Метою дослідження є правильне визнання та віднесення операційних
витрат, які можуть бути понесені банком на етапі злитті з іноземною
банківською групою. Визначимо витрати, пов’язані з підготовкою до
поглинанням банківських установ: витрати на зв’язок, прийом іноземної
адміністрації, забезпечення їх транспортування та проживання, підготовка
презентаційних виступів, а також залучення перекладачів. Відповідно до [3]
витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до
собівартості реалізованої продукції, поділяються на адміністративні, витрати на
збут та інші операційні витрати. Нормативним актам [4], виділяють клас
«Витрати»: процентні та комісійні, інші операційні, загальні адміністративні
витрати, а також відрахування в резерви та податок на прибуток. Очевидно, що
витрати, які розглядаються в даному досліджені, необхідно розподіляти на інші
операційні та загальні адміністративні. Загальні адміністративні витрати – це
операційні витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності банків. До них
належать витрати на утримання персоналу; амортизація необоротних активів;
витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних
активів (ремонт, страхування), інші експлуатаційні витрати (комунальні
послуги, охорона тощо); гонорари за професійні послуги (юридичні, медичні
тощо); витрати на зв’язок (поштові, телефонні, факс тощо); сплата податків та
інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток та інші витрати,
спрямовані на обслуговування та управління банком. Інші операційні витрати
— це витрати від операцій, що не пов’язані з інвестиційною та фінансовою
діяльністю, а також ті, що не включені у вищезазначені групи операційних
витрат, зокрема: витрати від оперативного лізингу (оренди); витрати за послуги
аудиту; витрати на інкасацію; неустойки (штрафи, пені), що отримані
(сплачені) за банківськими операціями, інше [5]. На наш погляд, розділення на
декілька витрат по суті буде доцільніше ніж вважати витрати, що
досліджуються однім видом. Так, витрати на зв’язок, серед яких користування
Інтернетом (електроні конференції, електрона пошта), телефонні розмови,
пошта та факс, віднесемо на загальні адміністративні витрати, а саме витрати на
телекомунікації: користування Інтернетом – на рахунок 7441 «Витрати на інші
системи банківського зв’язку»; телефоном, поштою, факсом – на рахунок 7442
«Поштово-телефонні витрати». Витрати, пов’язані з прийомом іноземної
адміністрації, який включає забезпечення їх транспортування та проживання,
підготовка презентаційних виступів, а також залучення перекладачів, не можна
віднести тільки на 7399 рахунок «Інші операційні витрати» або на 7499 рахунок
«Інші витрати». Тому організацію транспортного обслуговування необхідно
вважати загальними адміністративними витратами – операційними витратами,
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пов’язаними із забезпеченням діяльності банків. Їх необхідно обліковувати на
7431 фінансовому рахунку «Господарські витрати». Забезпечення проживання
та харчування – це загальні адміністративні витрати, для обліку яких можна
використовувати 7452 рахунок фінансового обліку «Витрати на відрядження».
При залученні перекладачів, які не є працівниками банку, банк не може
обліковувати такі витрати як витрати на утримання персону. Для їх обліку
можна скористатись рахунком 7457 «Інші адміністративні витрати» у контексті
витрат на гонорари за професійні послуги. Підготовка презентаційних виступів
може включати витрати на оренду приміщень (актового залу, конференц-залу),
витрати на оповіщення гостей-слухачів (запрошення поштою), затрати на
безпосередню підготовку презентації (папір, закуски та частування та ін.
ресурси для презентації), а також доплати власним працівникам за допомогу в
організації заходу. Звідси, витрати на оренду можна віднести на рахунок 7395
«Оперативний лізинг(оренда)», запрошення поштою – на 7442 «Поштовотелефонні витрати», затрати на безпосередню підготовку презентації – на 7454
«Представницькі витрати» та доплати власним працівникам – на 7409 «Інші
витрати на утримання персоналу».
Таким чином, в умовах сучасної економіки України простежується те, що
нормативно-правова база не встигає видавати стандарти та положення
відповідно до кожного нового економічного явища, яке може проявитись під
дією багатьох внутрішніх та зовнішніх факторів, а суб’єктам господарювання
не можна виходити за рамки законодавства держави. Отже, розділення
загальної суми витрат на витрати по суті і рознесення на відповідні рахунки
фінансового обліку банку, дозволить удосконалити облік операційних витрат,
не порушуючи вимог законодавства . Тому проблеми при перевірці банківської
установи податковими органами (розходження суті витрат та рахунка,
віднесення на валові витрати та зниження оподатковуваного прибутку)
зникнуть.
Література
1. А.В.Турбанов Антикризисные механизмы в банковской системе//Деньги и кредит 2012р. - №1 С. 20-23;
2. Д.Гринков Банковский рынок. С бала на корабль//Бизнес - 28.11.2011р. - №48 С. 3638;
3. Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року №318 про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00;
4. Постанова Правління Національного банку України від 17.06.2004р. №280 про План
рахунків бухгалтерського обліку банків України. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0918-04;
5. Постанова Правління Національного банку України від 18.06.2003р. №255 про
Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України. [Електронний
ресурс].–Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0583-03 .

248

Супрович Г.О.
аспірантка
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ДЕРИВАТИВІВ ДЛЯ
ПОТРЕБ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Будь-яка галузь любої науки, в тому числі й економічної, потребує
логістичного підходу до трактування, класифікації понять, категорій тощо.
Постійна інноваційна діяльність на фондовому ринку приводить до появи
різноманітних форм та типів похідних інструментів. Це обумовлює
необхідність їх детальної класифікації.
Різні автори пропонують власні класифікаційні ознаки для групування
деривативів виходячи із власних підходів до їх сутності, правової природи
тощо.
Російський науковець А.Б. Фельдман приводить лаконічну, але обмежену
класифікацію деривативів, яка враховує лише одну ознаку – характеристику
використовуваного механізму взаємодії учасників ринку [1].
Прийнятною, але також не достатньо комплексною, є класифікація,
запропонована А.Н. Буреніним, в якій всі деривативи поділяються в залежності
від фінансових інструментів, які обертаються на строковому ринку: ринок
свопів, ринок форвардів, ринок ф’ючерсів, ринок опціонів [2, с. 13]. Не
зважаючи на всю зручність даної класифікації, вона не містить багатьох
характеристик, розкриття яких необхідне для висвітлення суттєвих ознак даних
фінансових інструментів (місце укладання угод, строк укладання угод тощо).
Цікавою є класифікація деривативів, запропонована вітчизняним
науковцем В.В. Гоффе [3], в якій деривативи класифікуються у відповідності до
основних особливостей хеджування за трьома великими класами, серед яких
група: лінійних синтетичних цінних паперів (кошик активів, спред); залежних
від часу безумовних деривативів (лінійні або квазі-лінійні, нелінійні);
нелінійних вимог, залежних від обставин (опціони та іпотечні деривативи).
Розглянуті класифікації деривативів, незважаючи на чіткість, широкий
спектр інструментів, не можна назвати вичерпними з огляду на недостатність
критеріїв, обраних для класифікації, без яких дані фінансові інструменти не
можна описати, охарактеризувати по суті, та виокремити за основними
властивостями.
Враховуючи наукові підходи та недоліки вищерозглянутих класифікацій,
можемо виокремити основні класифікаційні ознаки для даного фінансового
інструменту:
- базовий актив, покладений в основу угоди (товарні, валютні, фондові,
кредитні деривативи);
- місце здійснення операції (біржові, позабіржові деривативи);
- мета здійснення угоди
(хеджувальні, спекулятивні, арбітражні
деривативи);
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- термін виконання угоди (коротко-, довго- та середньострокові
деривативи);
- обов’язковість виконання умов угоди (тверді, умовні угоди).
В Україні на теперішній час функціонування похідних фінансових
інструментів регламентується занадто великою кількість нормативних
документів. У більшості з них до даного класу фінансових інструментів
належать: форварди, ф’ючерси та опціони [4], деякі передбачають також
включення до класифікації свопів [5, 6] .
Відомий економіст Ю. Я. Кравченко стверджує, що до деривативів,
переважно, належать опціони, ф’ючерсні контракти, форвардні контракти,
свопи та варанти [6, с. 111].
Науковець С. М. Еш пропонує до категорії деривативів окрім форвардів,
ф’ючерсів, опціонів та свопів приєднати також наступні угоди фінансового
характеру, характеристики яких залежать від базового активу: інвестиційні
сертифікати, сурогати цінних паперів [8, с. 279].
Російський економіст Л. Ф Ібрагімова до загальновизнаних видів
деривативів відносить контракти кеп, фло та коллар [9, с. 61].
Різноманіття поглядів, щодо видів деривативів та постійне розширення їх
переліку зумовлено динамічним розвитком фінансового ринку, його
диференціацією та необхідністю застосування різних підходів до вирішення
окремого, конкретного випадку.
Стрімкість становлення, складність структури фінансових відносин,
глобалізаційні та інтеграційні процеси, висока ступінь непередбачуваності
ризиків впливають на те, що учасники строкових ринків змушені звертатись до
послуг фінансових інженерів. Завдяки фінансовому інжинірингу процес
розробки та впровадження у практику нових фінансових конструкцій
відбувається дуже динамічно. Проте в Україні навіть класичні види фінансових
деривативів ще є неврегульованими, містять масу протиріч і потребують
розвитку та вдосконалення. Таким, чином автором роботи пропонується
розглядати найбільш поширені класичні види фінансових деривативів, серед
яких: форвард, ф’ючерс, опціон та своп-контракт.
Динамічний розвиток фінансових деривативів призводить до
трансформування розуміння сутності окремих їх форм, створення нових їх
видів, а також до альтернативного бачення функцій похідних фінансових
інструментів. В різних законодавчих актах є значні розходження в тлумаченні
сутності та функцій фінансових деривативів, що унеможливлює створення
єдиної, чіткої, несуперечливої класифікації похідних фінансових інструментів.
Вивчивши наявні недоліки щодо сутності, функцій та класифікації
фінансових деривативів, ми вважаємо за доцільне розробити систему
законодавчих актів які б усунули наявні протиріччя.
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ПРОБЛЕМЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Все современные бухгалтерские программы основаны на создании
документооборота предприятия. Пользователь вводит в программу первичные
документы, которые обрабатываются программой. Результатом этой обработки
являются формирование бухгалтерских отчетов различного уровня сложности.
Таким образом, главная цель автоматизации бухгалтерских задач - обеспечение
автоматического формирования хозяйственных операций, а также обеспечение
удобного хранения и анализа бухгалтерской информации.
На сегодняшний день самый известный и продаваемый продукт в
Украине - система «1С:Предприятие». Популярность этой системе обеспечили
мощная реклама, развитая дилерская сеть, невысокая цена и грамотная
маркетинговая стратегия. В базовый комплект поставки входит некоторый
набор заполняемых форм первичных документов, которые при необходимости
можно перенастроить, изменить форму и алгоритм заполнения. Для этого надо
воспользоваться внутренним макроязыком, освоение которого требует
некоторой квалификации. Сегодня компания «1С» предлагает достаточно
широкую линейку продуктов, которые подходят под разные виды деятельности.
Существенным недостатком программных продуктов системы «1С»
является громоздкость и постоянная необходимость установки обновлений при
помощи специалистов компании. Кроме того, фирма «1С» предлагает сразу две
системы программ, это «1С:Предприятие 7.7» и «1С:Предприятие 8.2».
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Программы «1С:Предприятие 7.7» выпускаются с 1998 года, а версия 8
появилась на рынке в 2004 году.
Перед руководством предприятий неизбежно встает выбор: либо
оставаться на уже освоенной и хорошо знакомой своими проблемами, так
называемой, «семёрке», либо приложить усилия, особенно материальные, и всетаки перейти на разрекламированную «восьмёрку».
Рассмотрим преимущества обеих версий.
Возможности «1С:Предприятия 7.7» оценили тысячи предприятий,
программу можно смело устанавливать на предприятиях практически любой
отрасли с пользователями 1С до 20 человек. Простота и невысокие требования
к компьютеру сделали версию 7.7 массовой и доступной для каждого
бухгалтера. Версия 8.2 сложнее в изучении и требует более мощного
оборудования. Программы 7.7 выпускаются более 10 лет и в настоящее время
отлажены почти идеально. Для версии 8.2 необходимо приобретать лицензии
на каждое рабочее место.
Функционально более мощная и производительная версия 8.2 может
использоваться на крупных и средних предприятиях численностью более 30
чел. Основное преимущество версии 8.2 — увеличение производительности
работы системы. «1С:Предприятие 8.2» нормально функционирует при
одновременной работе 50 пользователей и интенсивном документообороте.
При внедрении «1С:Предприятия 8.2» в организации с интенсивным
документооборотом, как и при внедрении любой другой системы с большой
предполагаемой нагрузкой, требуется очень серьезный и внимательный подход
к выбору оборудования, распределению серверных ресурсов и т.д
Основное же отличие «семёрки» от «восьмёрки» - это то что у последней
есть многофирменный учет, т.е. ведение учета в разрезе нескольких
юридических лиц в одной базе данных. Все юридические лица организации
могут иметь свою учетную политику и применять свой режим
налогообложения.
Таким образом, можно подытожить, что типовые конфигурации как для
платформы 7.7, так и для 8.2 прекрасно подходят для малых и средних
предприятий. Почти любую задачу учёта можно реализовать в них обеих.
Небольшим организациям есть смысл работать на той версии, которая
уже установлена и оправдала себя. В настоящий момент нет планов по
прекращению поддержки «1С:Предприятия 7.7». Хотя обновления для
«семёрки» выпускают умышленно позже, чем для «восьмёрки». А значит,
можно сделать вывод, что «семёрка» не развивается. Она обновляется только в
рамках законодательства. В «восьмёрке» же постоянно придумываются какието новые «фишки», касающиеся управленческого учета.
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ЄДИНА НОРМАТИВНА БАЗА – ЯК САМОСТІЙНА ПІДСИСТЕМА
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах господарювання для успішної роботи та управління
підприємством необхідне чітко налагоджене планування (встановлення
траєкторій дій), облік (визначення стану та відхилень від намічених траєкторій
дій), аналіз (визначення причин виникнення відхилень), оперативний контроль
(забезпечення шляхів виправлень відхилень, оцінка та вибір альтернативного
управлінського рішення), та регулювання (визначення можливих шляхів, та
встановлення конкретних заходів по виправленню небажаної ситуації).
Кожна з виділених підсистем має свої особливості, які випливають з
характеру функцій та завдань, які вони виконують в процесі управління. Разом
з тим, вихідною умовою ефективного функціонування системи управління є
забезпечення взаємозв’язку перерахованих підсистем, що досягається
використанням єдиної нормативної бази.
Якщо розглянути укрупнену модель використання нормативної бази за
процесами управління на промисловому підприємстві, то можна виявити, що
нормативна інформація складає основу вирішення завдань за наступними
підсистемами: загальне управління підприємством, технічна підготовка
виробництва, управління процесами постачання, виробництва та реалізації
продукції.
В системі управління фінансово-економічною діяльністю промислового
підприємства нормативна база відіграє велике значення в управлінні
собівартістю продукції, тому що калькуляційна інформація складає 60% всієї
інформації по управлінню підприємством. Управління виробничими витратами
– комплексний процес, який охоплює нормування та планування, облік та
аналіз витрат на виробництво, контроль за їх формуванням та їх регулювання.
Сучасні умови господарювання вимагають не
тільки зниження рівня
виробничих витрат, але й підвищення ефективності всієї системи управління
витратами на основі удосконалення процесів обробки нормативної інформації
та прийняття рішень по управлінню підприємством.
За побудову системи управління виробничими витратами на основі
нормативного методу висловлюються багато авторів [1, с.12; 2, с18; 3, с.53],
при цьому вказується, що управління собівартістю є складовою частиною
управління економікою і раціональна організація економіки передбачає
керування нею на основі нормативного методу. Норми та нормативи складають
основу управління витратами на виробництво продукції. Вони однаково
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необхідні як для технічного та планового керівництва підприємством, так і для
оцінки результатів його діяльності за відповідні періоди.
Отже, використання норм в процесах управління, дозволяє виділити:
фінансові
нормативи,
соціально-економічні
нормативи,
нормативи
ефективності, норми та нормативи охорони навколишнього середовища і т.д.
Сьогодні в літературних джерелах ведеться дискусія про доцільність
виділення нормативної бази в самостійну підсистему управління. Одні автори
вважають, що це є необхідним, тому що нормативна інформація є базою для
інших підсистем не являючись при цьому їх складовою частиною. Інші
вважають, що не потрібно виділяти нормативну базу в самостійну підсистему,
тому що вона поелементно входить в ряд інших підсистем.
Згідно думки деяких вчених [4, с 82], майже всю нормативну базу
складають данні, які самі по собі не відіграють важливу роль у процесі
прийняття управлінських рішень. Але можливість передбачити зміну самої
нормативної бази внаслідок передбачуваних відхилень умов виробництва від
заданих значень, дозволить прийняти оптимальне рішення: корегувати норму,
або змінювати виробничі умови.
Таким чином, на наш погляд, необхідно відносити нормативну базу до
складових елементів банку даних (бази даних), та розглядати її як самостійну
підсистему, яка має власну вхідну та вихідну інформацію, що взаємопов’язана з
іншими підсистемами і потребує постійного контролю за ефективністю
використання норм та внесення відповідних корегувань.
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СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Співробітництво України з міжнародними організаціями, фінансовим
установами, діяльність на валютних фондових та інвестиційних ринках
потребують відкритості та прозорості інформації з економічних питань,
зокрема з питань бухгалтерського обліку, відповідності міжнародним
стандартам.
На даний час бухгалтерський облік у бюджетній сфері України
складається з обліку виконання державного і місцевого бюджетів та
бухгалтерського обліку бюджетних установ, що потребує удосконалення
254

методології та переходу на єдині методологічні засади бухгалтерського обліку і
звітності, а також створення уніфікованого організаційного та інформаційного
забезпечення бухгалтерського обліку.
За П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (пункт 3)
визначено такі види звітності:
Бухгалтерська звітність — це звітність, що складається на підставі даних
бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.
Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що містить інформацію
про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства за звітний період.
Науково-практичний коментар до Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" так трактує поняття "фінансова
звітність"
Фінансова звітність підприємств являє собою систему узагальнених
показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансової діяльності
підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік). Вона складається
шляхом підрахунку, групування і спеціальної обробки даних поточного
бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією.
У звітності необхідно дотримуватися органічної єдності показників, які в
ній відображені.
Мета складання будь-якої звітності підприємства — це надання
необхідної інформації для прийняття рішень.
Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності визначена статтею 3
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та
пункту 4 П (С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для
прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Основні вимоги до фінансової звітності викладено в Законі України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та у Положеннях
(стандартах) бухгалтерського обліку 1—5. Окремі питання подання фінансової
звітності розкриваються в інших національних Положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку [1, с.356].
До фінансової звітності належать такі форми:
№1 — Баланс підприємства;
№2 — Звіт про фінансові результати;
№3 — Звіт про рух грошових коштів;
№4 — Звіт про власний капітал;
№5 — Примітки до річної фінансової звітності.
За окремими галузями народного господарства крім форм 1—5
передбачено додаткові спеціалізовані види форм (автомобільний транспорт,
сільське господарство, страхові організації) звітності, що додаються до
основних п'яти форм.
Головні вимоги, які ставляться до бухгалтерської звітності, такі:
 реальність;
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ясність;
своєчасність;
єдність методики звітних показників;
порівнянність звітних показників з минулими.
Повнота інформації фінансової звітності забезпечується відображенням
усіх господарських операцій в системі бухгалтерського обліку.
Правдивість
інформації
фінансової
звітності
забезпечується
відображенням господарських операцій за їх сутністю, а не тільки за
юридичною формою.
Неупередженість інформації фінансової звітності забезпечується тим, що
не допускається перекручень показників.
Таким. чином, фінансова звітність підприємства повинна задовольняти
інформаційні потреби користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з
урахуванням їх конкретних інформаційних потреб [2, с.751].
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ВІД ПРОДАЖУ
НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Сучасні умови інтеграційних процесів в Україні потребують
приближення національних стандартів бухгалтерського обліку до міжнародних,
але й викликають суперечливість окремих норм законодавства, зокрема, щодо
обліку продажу необоротних активів. Це суттєво вплинуло на облік витрат,
доходів підприємств та призвело до активних дискусій вітчизняних вчених.
Однак окремі питання за вказаною проблемою ще залишилися невирішеними.
За результатами аналізу останніх змін у нормативних документах
бухгалтерського обліку та досліджень, публікацій українських науковців
можна виділити основні проблемні питання щодо обліку необоротних активів,
утримуваних для продажу: доцільність перекласифікації даних активів у
оборотні; суперечливість віднесення їх до товарних запасів; обґрунтованість
відображення результатів продажу необоротних активів у складі операційних
доходів, витрат.
Питання «щодо відокремленого обліку» таких активів майже не мають
заперечень [3, с.116]. Проте думки вітчизняних вчених відносно «місця» цих
необоротних активів у фінансовій звітності суперечливі.
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Окремі автори вважають необхідністю залишати необоротні активи,
утримувані для продажу, у складі необоротних активів виходячи з того, що «за
економічною сутністю» вони «мають довгостроковий характер» та
«залишаються засобами праці (не предметами праці)» [1, с.117; 2, с.22 ].
Згідно діючого законодавства (п.4 ПБО 2, п.66 МСФЗ 1), якщо мета
утримання ресурсів підприємства – продаж «протягом операційного циклу чи
…дванадцяти місяців з дати балансу», то їх треба включати до складу
оборотних (поточних) активів.
Дискусійним залишається обґрунтованість відображення результатів
реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, у складі
операційних доходів, витрат, як визначає П(С)БО 27.
Ми погоджуємося з думкою багатьох вчених, що, з точки зору
фінансового обліку, продаж основних засобів та інших необоротних активів не
може бути операційною діяльністю підприємства, згідно трактовки П(С)БО 4,
тобто відноситися до виробництва й реалізації готової продукції, продажу
товарів, надання послуг, виконання робіт.
Деякі автори, пропонують «комбінований підхід»:
 якщо необоротні активи, «використовувалися у господарській діяльності,
і більша їх частина самортизована, то продаж» таких активів повинен
відображатися як доходи, витрати іншої операційної діяльності з
попереднім їх списанням до складу товарів; в іншому випадку – як
результати іншої діяльності [3];
 якщо не виконується хоча б одна з умов п.1 розділу 2 П(С)БО 27, то
«реалізацію основних засобів можливо обліковувати без переведення їх в
необоротні активи, утримувані для продажу» [4, с.136]. Однак, це
суперечить п.33 П(С)БО 7.
Рішення раніш вказаних проблем впливає також на вибір бухгалтерського
рахунку, на якому повинні обліковуватися необоротні активи, утримувані для
продажу: додатковий субрахунок до діючих синтетичних рахунків обліку
необоротних активів; або пропонований Інструкцією про застосування Плану
рахунків субрахунок 286; або створення нового синтетичного рахунку обліку
оборотних активів.
Таким чином, для вирішення проблемних питань щодо обліку
необоротних активів, утримуваних для продажу, пропонується керуватися
наступним:
1) Відображення в обліку продажу необоротних активів зобов’язує
підприємства попередньо визнавати їх необоротними активами, що
утримуються для продажу.
2) Очікуваний період отримання економічних вигід після визнання
необоротних активів, утримуваними для продажу (до 12 місяців) та подальша
мета утримання (продаж) - потребує їх переведення до поточних активів.
3) Мета придбання – «використання у процесі виробництва або постачання
товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій» (П(С)БО 7) - не дозоляє дані
необоротні активи відносити до товарних запасів (метою утримання яких є
257

перепродаж). Отже, для бухгалтерського обліку
необоротних активів,
утримуваних для продажу, пропонується створити додатковий синтетичний
рахунок, що буде враховувати особливий характер цих ресурсів, наприклад,
рахунок 29 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».
4) Згідно з П(С)БО 4, операції з реалізації необоротних активів відносяться
до інвестиції діяльності незалежно від їх «місцезнаходження» у балансі.
Відповідно, результати їх продажу повинні обліковуватися на рахунках доходу,
витрат іншої діяльності (рах. 74, 97) для визначення фінансового результату.
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МОНІТОРИНГ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ НА РИНКУ ЖИТЛОВОГО
БУДІВНИЦТВА
В даний час відсутні наукові дослідження, що чітко визначають роль
фінансового моніторингу у вітчизняній системі фінансового контролю на ринку
житлового будівництва. Розглядаючи фінансовий моніторинг як процес
відстеження послідовності фінансових операцій, відбору тих, що відповідають
заздалегідь визначеним критеріям та їхньому аналізу з метою встановлення
тенденцій, прогнозування процесів, виявлення схем і механізмів фінансування
[1], слід зауважити, що його особливості зумовлені характером взаємодії
органу та суб'єктів моніторингу. Адже, не зважаючи на те, що це пасивна
форма фінансового контролю [3, с. 195], за умови невідповідності об'єкту
контролю відповідним вимогам, суб'єкт моніторингу може прийняти участь у
процесі управління вищеозначеними нормами, правилами та умовами. Тобто
вертикально-владні відносини, що виникають у сфері фінансового моніторингу,
слід розглядати, насамперед, у рамках фінансово-правового поля [ 2, с.105].
Проблемність
використання
фінансово-кредитних
механізмів
фінансування житлового будівництва, яке підлягає фінансовому моніторингу,
можна пояснити наступними причинами:
- створення фондів управителями та залучення в управління коштів
довірителів за відсутності у забудовника дозволів на будівництво або права
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власності на земельну ділянку чи документів на користування земельною
ділянкою;
- недостатність у забудовника власних коштів на спорудження об'єкта
будівництва, неможливість отримання кредитів від кредитних установ та
недостатність фінансування будівництва призводить до
зниження
платоспроможності довірителів та скорочення залучення коштів довірителів,
блокування депозитних вкладів;
- наявність конфліктних ситуацій між забудовником та місцевою владою
або населенням (протести, мітинги, блокування), що призводить до
неможливості здати житлові об'єкти в експлуатацію у терміни, передбачені
договорами;
- пов'язаність між собою управителя та забудовника створює сприятливі
умови для дії шахрайських схем, унеможливлює отримання довірителями права
власності на житлові об'єкти;
- не передбачення діючим законодавством ефективних форм нагляду та
регулювання діяльності компанії – забудовника.
Проблемним є моніторинг фінансових послуг на ринку житлового
будівництва,
види яких не визначені законодавством по суті, наприклад,
використання заставних, операцій репо тощо.
Складність здійснення контрольних дій в системі фінансового
моніторингу зумовлена наявністю системних ризиків функціонування об'єктів
фінансового моніторингу, які полягають у тому, що в умовах дефіциту
кредитних коштів:
- використовуються схеми заманювання інвесторів – потенційних
споживачів житла шляхом використання недобросовісної реклами щодо
надзвичайно вигідних умов житлового будівництва;
- має місце нецільове використання залучених коштів суб'єктами
первинного моніторингу та практична неможливість прямого контролю
інвестора над будівельним бізнесом;
- знижується надійність фінансового посередника в специфічних умовах
ринку житлового будівництва, де можливе існування як відверто шахрайських, так і
побудованих за принципами „фінансової піраміди” фінансових схем;
- відсутній достатній історичний досвід функціонування фінансових
посередників;
- обмежений набір фінансових інструментів в тому числі в процесі залучення
коштів індивідуальних інвесторів.
Ефективність фінансового моніторингу залежить насамперед від чіткої
стратегії його реформування, яка полягає у необхідності:
визначення пріоритетів фінансової політики держави на ринку
житлового будівництва, вдосконаленні законодавчої й нормативної бази,
методів і процедур моніторингу;
- гармонізації діяльності органів регулювання й нагляду за фінансовими
посередниками шляхом впровадження єдиних регуляторних вимог;
- вдосконалення комунікацій між структурними елементами фінансового
сектору ринку житлового будівництва на основі укладення меморандумів про
259

обмін інформацією та співпрацю шляхом створення спільних робочих та
інспекційних груп.
З метою підвищення результативності та ефективності фінансового
моніторингу за діяльністю фінансових посередників на ринку житлового
будівництва доцільно на основі інтегральної оцінки ризиків їх діяльності
застосовувати різні за інтенсивністю заходи нагляду. Практика свідчить, що
до групи з максимальними ризиками слід віднести управителів фондів
фінансування будівництва та фондів (ФФБ) та фондів операцій з нерухомістю
(ФОН), які здійснюють фінансування житлового будівництва з використанням
недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб. В зв'язку з
цим доцільними, на нашу думку будуть наступні дії щодо підвищення
ефективності діяльності небанківських фінансових посередників на ринку
житлового будівництва:
- приведення нормативно-правових актів щодо напрямів державного
регулювання фінансових установ у відповідність із Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництво житла» від
18.12.2008 р. № 692-VI;
- посилення захисту прав споживачів – довірителів ФФБ та ФОН, які є
інвесторами житлового будівництва;
- зменшення вимог до розміру оперативного резерву та визначення
механізму його поповнення;
- забезпечення прозорості операцій з фінансовими активами;
- введення додаткових вимог до договорів з установниками майна, які
зменшують ризики щодо можливих порушень управителями законних прав
довірителів;
- встановлення вимог щодо необхідності здійснення управителем
щомісячного контролю за цільовим використанням забудовником коштів
довірителів.
Окрім того, на нашу думку, доцільним є передбачення поступового
переходу на фінансування органів регулювання та нагляду за рахунок оплати
послуг нагляду фінансовими компаніями – посередниками на ринку житлового
будівництва.
Удосконалення такого механізму фінансового контролю, як фінансовий
моніторинг та нагляд, сприятиме запобіганню зловживанням і порушенням в
процесі фінансування житлового будівництва.
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МЕТА, СТРУКТУРА, МЕТОДИКА І ТЕХНІКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про
зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Зміст і форма Звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття
його статей визначаються П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал». Сфера його дії
стосується підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм
власності, крім банків та бюджетних установ, малих підприємств та
консолідованих Звітів про власний капітал.
Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні
додавати до річного звіту Звіт про власний капітал за попередній рік.
У статтях «Залишок на початок року» та «Залишок на кінець року»
показують суми власного капіталу, наведені в балансі підприємства, відповідно,
на початок і кінець звітного періоду.
У статтях «Зміна облікової політики», «Виправлення помилок» та «Інші
зміни» відображаються суми коригувань, передбачених Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у
фінансових звітах».
У статті «Скоригований залишок» показується залишок власного капіталу
на початок звітного року після внесення відповідних коригувань.
У статтях розділу «Переоцінка активів» наводяться дані, які
відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті
переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому
відповідними положеннями (стандартами).
У статті «Чистий прибуток (збиток) за звітний період» показується сума
чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати.
У статтях розділу «Розподіл прибутку» наводяться дані, які відображають
розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або
спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо.
У статтях розділу «Внески учасників» наводяться дані про збільшення
статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті
збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками
до статутного капіталу підприємства.
У статтях розділу «Вилучення капіталу» наводяться дані про зменшення
власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи
анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення
номінальної вартості акцій або з інших причин.
У статтях розділу «Інші зміни в капіталі» наводяться дані про всі інші
зміни у власному капіталі підприємства, що не були включені до
261

вищезазначених статей, зокрема, списання невідшкодованих збитків,
безкоштовно отримані активи та інші зміни.
У статті «Разом змін у капіталі» наводиться підсумок змін у складі
власного капіталу за звітний період, що визначається як сума скоригованого
залишку власного капіталу на початок року та всіх змін протягом звітного року
внаслідок переоцінки активів, використання чистого прибутку, вилучення
капіталу та інших змін.
Дані в графах 3-11 наводяться зі знаком «+» або «–», що означає
збільшення або зменшення залишку відповідного елемента власного капіталу.
Алгебраїчна сума, що відображає початковий залишок (сальдо) з
урахуванням змін за кожним видом власного капіталу повинна дорівнювати
залишку на кінець періоду (сальдо), що відображено в Балансі.
Для складання звіту використовують такі джерела інформації: Баланс;
Звіт про фінансові результати; установчі документи; аналітичні дані за
окремими рахунками бухгалтерського обліку.
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центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій
РОЛЬ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
Розглянуто роль та порядок проведення інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і
документів, розрахунків та інших статей балансу в бюджетній установі.
Інвентаризація, як елемент методу бухгалтерського обліку, забезпечує
визначення фактичного розміру активів, капіталу і зобов’язань та зіставлення
отриманих результатів діяльності з даними обліку і звітності.
Відсутність на практиці фактичного проведення інвентаризації
обумовлюється формальністю відображення її результатів у бухгалтерському
обліку бюджетної установи.
Дослідженню питань організації проведення та відображення результатів
інвентаризації активів і зобов’язань підприємства приділено уваги провідних
вітчизняних науковців-економістів: П.Й. Атамаса, М.І. Беленкової, Ф.Ф.
Бутинця, Т.Г. Маренич, М.Ф. Огійчука, В.Я. Плаксієнка, В.В. Сопка, Л.А. Сука
та інших. У працях названих вчених визначено особливості проведення
інвентаризації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків
із одночасним врахуванням галузевої специфіка, форм власності та видів
діяльності підприємств та організацій.
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Порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань регламентовано
основними нормативними документами: Закон України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996 – ХІV;
Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків,
затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 року № 69;
Зміни до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків,
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 05.08.2010 року № 832;
Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших
статей балансу, затверджена наказом Головного управління Державного
казначейства України від 30.10.1998 року № 90 (далі – Інструкція № 90);
Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення
(псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 22.01.1996 року № 116, із змінами, унесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 року № 1393; наказ
Державного казначейства України від 02.09.2010 р. № 311 «Про внесення змін
до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших
статей балансу бюджетних установ»; постанова Кабінету Міністрів України від
07.12.2011 року № 1253 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України з питань оцінки майна»; постанова Кабінету Міністрів
України від 28.02.2000 року № 419 «Про затвердження Порядку подання
фінансової звітності» із наступними змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України № 1543 (1543 – 2000-п) від 12.10.2000 року, № 1777
(1777 – 2004-п) від 31.12.2004 року, № 384 (384 – 2005-п) від 26.05.2005 року,
№ 601 (601 – 2006-п) від 27.04.2006 року, № 1047 (1047 – 2009-п) від 30.09.2009
року, № 879 (879 – 2010-п) від 29.09.2010 року, № 433 (433 – 2011-п) від
20.04.2011 року, № 968 (968 – 2011-п) від 07.09.2011 року, № 1223 (1223 – 2011п) від 30.11.2011 року.
Метою дослідження є визначення ролі процесу інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу для діяльності
бюджетної установи та для матеріально-відповідальної особи.
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» (стаття 10 «Інвентаризація активів і зобов’язань») визначено, що для
забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової
звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і
зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх
наявність, стан і оцінка.
Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються
власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є
обов’язковим згідно із законодавством.
На основі вищенаведеного слідує, що інвентаризація основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і
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документів, розрахунків та інших статей балансу в бюджетній установі
проводиться з метою: виявлення фактичної їх наявності на відповідну звітну
дату; виявлення не використовуваних матеріальних цінностей; дотримання
умов зберігання матеріальних цінностей і грошових коштів, а також правил
утримання та експлуатації матеріальних цінностей, перевірки реальної вартості
обліковуваних на балансі матеріальних цінностей, сум дебіторської та
кредиторської заборгованості, у тому числі – щодо якої термін позовної
давності минув та інших статей балансу; виявлення товарно-матеріальних
цінностей, які застаріли або частково втратили свою споживчу властивість.
Проведення інвентаризації важливе для матеріально відповідальної
особи, оскільки перевіряється наявність та стан повірених їй на відповідальне
збереження активів.
Згідно з наказом керівника установи про проведення інвентаризації та
створення комісії (абзац 2 пункту 1.11 Інструкції № 90) установлюються
терміни початку та закінчення робіт з проведення інвентаризації та порядок
відображення її результатів у обліку.
Загальний порядок проведення, документування та відображення
результатів інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших
статей балансу в бухгалтерському обліку та звітності бюджетної установи
регламентує Інструкція № 90.
Порядком надання фінансової звітності, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року № 419 із наступними змінами,
визначено випадки обов’язкового проведення інвентаризації, зокрема, перед
складанням річної фінансової звітності. Дія Постанови № 419 поширюється на
всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми
господарювання та форми власності, а також на представництва іноземних
суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік
та подавати фінансову звітність.
Проведення інвентаризації також обов’язкове у разі (п.12 Постанови №
419): передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна
державного підприємства, перетворення державного підприємства в акціонерне
товариство (абзац 7 п. 1.9 Інструкції № 90); зміни матеріально відповідальних
осіб (на день приймання-передачі справ) (абзац 2 п. 1.9 Інструкції № 90);
встановлення фактів крадіжок або зловживань, зіпсуття цінностей, а також за
приписом судово-слідчих органів (абзац 3 п. 1.9 Інструкції № 90); пожежі,
стихійного лиха або техногенної аварії (абзац 4 п. 1.9 Інструкції № 90);
ліквідації підприємства, а також в інших випадках, передбачених
законодавством (абзац 8 п. 1.9 Інструкції № 90).
Порядок проведення інвентаризації та врегулювання розбіжностей щодо
фактичної наявності активів та зобов’язань з даними бухгалтерського обліку
визначається Міністерством фінансів України.
Порядок та строки проведення інвентаризації бібліотечних фондів
визначаються Міністерством фінансів України та Міністерством культури
України з функціями з реалізації державної політики у сферах міжнаціональних
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відносин, захисту прав національних меншин України, релігії. {Пункт 12
доповнено абзацом згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 1047
(1047-2009-п ) від 30.09.2009}.
Пунктом 1.10 Інструкції № 90 зазначено, що відповідальність за
організацію інвентаризації, правильне та своєчасне її проведення несе керівник
установи. При цьому головний бухгалтер разом із керівниками відповідних
підрозділів та служб, зобов’язаний контролювати дотримання установлених
правил проведення інвентаризації.
Результати інвентаризації оформляють типовими формами документів.
До них відносяться:
 інвентаризаційні описи основних засобів (Додаток 1 до Інструкції № 90),
нематеріальних активів (Додаток 3 до Інструкції № 90), інших
необоротних матеріальних активів та запасів (Додаток 5 до Інструкції №
90), бланків документів суворої звітності (Додаток 8 до Інструкції № 90),
матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання
(Додаток 11 до Інструкції № 90);
 порівняльні відомості результатів інвентаризації основних засобів
(Додаток 2 до Інструкції № 90), нематеріальних активів (Додаток 4 до
Інструкції № 90), інших необоротних матеріальних активів та запасів
(Додаток 6 до Інструкції № 90);
 акти інвентаризації наявності грошових коштів, цінностей (Додаток 7 до
Інструкції № 90), розрахунків з дебіторами і кредиторами (Додаток 9 до
Інструкції № 90);
 довідка до акта №___ інвентаризації розрахунків з дебіторами (Додаток
10 до Інструкції № 90);
 протокол інвентаризаційної комісії (Додаток 11 до Інструкції № 90);
 акт оцінки збитків, які завдано суб’єкту господарювання (державі,
територіальній громаді в особі) (Додаток 20 до Методики, затверджений
постановою КМУ від 7 грудня 2011 р. № 1253);
 акт оцінки збитків, які завдано суб’єкту господарювання (державі,
територіальній громаді в особі) (Додаток 21 до Методики, затверджений
постановою КМУ від 7 грудня 2011 р. № 1253).
До цих документів пред’являються вимоги, аналогічні вимогам до
первинної документації, вживаної в бухгалтерському обліку.
Опираючись на вищевикладені матеріали і не повторюючись, варто
зауважити, що проведення інвентаризації є достатньо складною процедурою,
оскільки неповне та неправильне її проведення призведе до викривлення
облікових і звітних даних.
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Семеняка А.А.
старший викладач кафедри обліку підприємницької діяльності
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКОПРОДУКЦІЇ ТА НАПРЯМИ
ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
В умовах падіння платоспроможності населення і підвищення
конкуренції на ринку молокопродуктів систематичне зниження собівартості
сприяє отриманню оптимального рівня рентабельності і дозволяє підприємству
розвиватися. За цих умов облік витрат повинен забезпечувати складання
звітних калькуляцій, в яких відображаються всі відхилення від планових
кошторисів і від діючих нормативів, сприяти своєчасному встановленню
результатів
діяльності
центрів
відповідальності
молокопереробного
підприємства і виявленню резервів подальшого зниження собівартості.
Вивчення практики обліку витрат сировини, матеріалів, палива, енергії та
інших ресурсів показало, що на молокопереробних підприємствах цей облік
ведеться без застосування принципів нормативного обліку. Існуючий котловий
метод обліку витрат не забезпечує належного контролю за виробничою і
фінансовою діяльністю підприємства, а також за збереженням і належним
використанням ресурсів за місцями їх споживання. Показники внутрішньогосподарського обліку оперативно не використовуються для визначення
відхилень від норм по кожній партії сировини, що пішла на виробництво, не
достатньо аналітичним є облік всіх видів енергії. Інформація, яка надається
різними видами обліку часто дублюється в первинних документах і зведених
регістрах, що не дозволяє реалізувати на практиці такі принципи обліку витрат,
як достовірність облікової інформації і визначення історичної (фактичної)
собівартості. Все це свідчить про необхідність удосконалення обліку витрат
виробництва молокопродукції.
Враховуючи особливості молокопереробного виробництва визначено такі
напрями удосконалення обліку витрат виробництва підприємств галузі:
 підвищення оперативності внутрішньогосподарського обліку витрат,
який повинен забезпечити достатній обсяг корисної інформації для
аналізу діяльності підприємства та прийняття оперативних
управлінських рішень;
 забезпечення отримання якісно нової, інтегрованої облікової
інформації , яка повинна не тільки відображати минуле, але й надавати
можливість прогнозувати майбутнє в умовах ринкової конкуренції;
 застосування в обліку міжнародних стандартів, що дозволить
інтегрувати промисловість України в загальноєвропейський та
світовий ринки.
Визначення шляхів та методів реалізації вказаних напрямів потребує
дослідження місця і ролі підсистеми обліку витрат виробництва в загальній
системі господарського обліку. З цього питання думки відомих економістів
поділилися.
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Одна група вітчизняних вчених (М. Білуха, О. Бородкін, Я. Соколов, В.
Сопко) вважають, що облік витрат на виробництво і калькулювання
собівартості продукції являються складовою частиною системи
бухгалтерського обліку, яка забезпечує потреби як зовнішніх так і
внутрішніх користувачів [2 с.6, 3 с. 47, 11 с. 51, 12 с.37 ]. Починаючи з
середини 90-х років, чітко виділилася група економістів (І. Білоусова,
Івашкевич В.Б., Л. Нападовська, М. Пізенгольц, М. Пушкарь, Н. Чумаченко),
які виділяють автономний вид обліку – управлінський, при цьому всі
процедури обліку витрат і калькулювання собівартості продукції відносяться
до прерогативи даного виду обліку та вказується на досвід організації
управлінського обліку в розвинених капіталістичних країнах [1, 8 , 10, 11, 12,
15].
Дійсно, назва “управлінський облік” набула поширення з англомовної
економічної літератури, міжнародних стандартів з обліку та аудиту. Але при
цьому вважаємо, що термін “управлінський облік”, який використовується у
вітчизняних виданнях і представляється як зарубіжний приклад окремого,
автономного виду обліку, є просто помилкою при перекладі. Виходячи з
аналізу перекладних робіт, можна зробити висновок, що західні економісти
під терміном “management accounting” розуміють не “управлінський облік”, а
скоріше “облік в управлінні” або “облік для цілей управління”.
Наприклад, Ентоні Р. та Дж. Ріс вважають управлінський облік, не
окремим видом обліку, а одним із типів інформації [49, с.269]. Таку позицію
займають і автори одного із найбільш поширеного підручника по
бухгалтерському обліку в США Б.Нідлз, Х.Андерсон та Д.Колдуелл, які
вважають, що управлінський облік (management accounting) охоплює всі види
облікової інформації, яка вимірюється, обробляється та передається для
внутрішнього користування керівництвом [14, с. 17]. Тобто йдеться не про
окремий, автономний вид обліку – управлінський, а про особливу обробку
бухгалтерської інформації для цілей управління.
Англійський економіст Б. Райан вважає, що управлінський облік
повинен поставляти інформацію, засновану на фінансових даних для
прийняття рішень. Виходячи з практики діяльності більшості підприємств,
він підкреслює що в Англії формальне розділення функцій управлінського та
фінансового обліку стало менш помітним, оскільки в обох випадках
інформація звичайно надходить з загальних інформаційних систем [13, с.31].
Професор М.Білуха, автор підручника “Теорія бухгалтерського обліку”,
підкреслює, що внутрішньогосподарський (управлінський) облік, який надає
інформацію для оперативного управління діяльністю підприємства, є
складовою частиною інтегрованої системи господарського обліку [2, с.7],
тобто ні один з видів інформації (управлінської, фінансової, статистичної) в
автономній формі не може бути ефективною основою для прийняття
довгострокових чи короткострокових управлінських рішень.
Погоджуючись з цими економістами, вважаю, що підстави для
виділення окремого виду обліку на основі поділу бухгалтерського обліку на
фінансовий та управлінський (внутрішньогосподарський), або заміни назви
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господарський облік на внутрішньогосподарський, управлінський або
глобальний бухгалтерський немає, як немає підстав і до віднесення
підсистеми обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості
продукції до прерогативи того чи іншого виду обліку. Адже детальність та
обсяги інформації, що представляються аналітичним обліком системи
бухгалтерського обліку забезпечують інформацією і управлінські і фінансові
структури підприємства. При цьому виникнення нового виду обліку може
викликати незручності в роботі конкретних бухгалтерій виробничих
підприємств, як це сталося при виділенні податкового обліку. Незручним та
непотрібним вважаємо і поділ бухгалтерій підприємств на фінансову і
управлінську.
Звичайно, існуючі недоліки в організації обліку витрат та сучасні умови
господарювання вимагають удосконалення облікової інформації, але шляхи
цього удосконалення ми бачимо в інтеграції всіх видів господарського обліку –
бухгалтерського, статистичного , внутрішньогосподарського ( управлінського)
та податкового в єдиній інформаційній системі економічної інформації на
основі застосування нових комп’ютерних технологій для забезпечення
управління діяльністю молокопереробного підприємства.
Під інтеграцією господарського обліку потрібно розуміти об’єднання
окремих технологічних операцій обробки одних і тих самих вхідних даних та
отримання комплексних даних, які різносторонньо характеризують ті чи інші
господарські явища, операції та їх результати і використовуються для
управління. Тобто інтеграція повинна відбуватися залежно від функцій
обліку в управлінні підприємством, змісту даних, методів їх отримання і
способів групування [2 с.7, 9 с.56 ].
В рамках інтегрованої системи облік витрат
виробництва
молокопродукції вирішує наступні завдання:
 своєчасно отримує і надає управлінському персоналу інформацію про
величину економії чи перевитрат матеріальних ресурсів порівняно з
встановленими нормами та лімітами в розрізі центрів витрат і центрів
відповідальності;
 застосовує
найбільш оптимальний та найбільш ефективний для
управління витратами метод обліку витрат та калькулювання собівартості
продукції;
 контролює споживання ресурсів на всіх стадіях технологічного процесу.
Дослідження показують, що виконання всіх цих завдань можливо лише
при впровадженні на молокопереробних підприємствах нормативного методу
обліку витрат
виробництва за місцями їх виникнення і центрами
відповідальності, який дозволяє повністю обліковувати всі витрати
підприємства на основі встановлених норм та нормативів, фіксувати та
характеризувати відхилення фактичних витрат від норм за всіма параметрами;
відтворюючи зворотний зв’язок та забезпечуючи організацію дійового
контролю господарської діяльності [14 с.5, 15 с.122].
Нормативний метод обліку витрат виробництва забезпечує своєчасний
вплив на рівень витрат на виробництво і формування собівартості продукції,
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дозволяє щоденно виявляти і встановлювати розмір, причини та винуватців
відхилення фактичних витрат від діючих норм , оперативно розкривати
невраховані при плануванні і в практичній роботі резерви, своєчасно
попереджати нераціональне використання сировини та матеріалів, визначати
результати діяльності підрозділів підприємства, тобто дозволяє ефективно
управляти процесом виробництва.
Але незважаючи на ці переваги, проведені дослідження вказують на
необхідність удосконалення нормативного обліку витрат виробництва
молокопродукції відповідно до нових умов господарювання. За традиційною
методикою нормативного обліку витрати понад встановлених норм
включаються у витрати виробництва, що не відповідає вимогам національних
стандартів. Не відображення відхилень від норм на рахунках бухгалтерського
обліку призводить до того, що в загальному обсязі відхилень на обліковані
приходиться 5-10%, на не обліковані – 90-95% [4, с.213], в результаті аналіз
собівартості реалізованої продукції здійснюється за узагальненими
показниками, які не підтверджуються даними бухгалтерського обліку. Крім
того традиційна система нормативного обліку орієнтована не на процес
реалізації, а тільки на виробництво, тому не дозволяє обґрунтовувати ціни.
Покращити управління витратами та поліпшити контроль за
формуванням собівартості відповідно до ринкових умов господарювання
можливо при впровадженні нормативного методу обліку витрат
безпосередньо в облікових бухгалтерських записах, затвердивши його
застосування в наказі про облікову політику тобто використовуючи окремі
процедури зарубіжного методу обліку, який відомий під назвою “стандарткост” [6, с.44].
Відповідно до цього методу витрати на виробництво обліковуються за
фактичними даними, випуск продукції – за нормативними, залишок
незавершеного виробництва – за нормативами з врахуванням відхилень. Для
молокопереробних підприємств в робочий План рахунків пропонується
ввести додаткові рахунки та субрахунки, на яких відображаються нормативні
витрати та відхилення від норм.
Впровадження на практиці запропонованих рекомендацій і пропозицій з
удосконалення організації і методології обліку витрат виробництва
молокопродукції дозволить значно підвищити оперативність і достовірність
отриманої інформації для забезпечення процесу управління молокопереробним
підприємством в умовах ринку.
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Секція 6. Оподаткування та бюджетна система
Попова Н.Н.
cтудентка 5 курса, специальность бухгалтерский учет и аудит
Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля г. Днепропетровск
ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА
В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Украины,
несколько изменились сроки оплаты налога на прибыль предприятий и
порядок предоставления Декларации по налогу в 2013 году (табл. 1):
Таблица 1
Порядок уплаты налога на прибыль (авансовых взносов) и подачи отчетности
в 2013 году
Плательщики налога
на прибыль

С доходом
за 2012
год:

более
10 млн
грн.*

Порядок уплаты налога на прибыль и подачи отчетности
1. Уплачивают авансовый взнос (ежемесячно)
2. Подают декларацию за год
Если в 1 квартале 2013 года
убыток:
1. В I квартале за январь и февраль уплачивают авансовый
взнос.
2. Имеют право подавать декларацию и финансовую отчетность за I квартал, тогда:
- за март и за II - IV кварталы 2013 года авансовый взнос не
уплачивается;
- подают обычные декларации за первое полугодие, три
квартала, год.
1. Авансовый взнос не уплачивают
2. Декларацию подают по итогам года
1. Авансовый взнос не уплачивают
2. Декларацию подают по итогам года
1. Авансовый взнос не уплачивают
2. Декларацию подают по итогам года
1. Авансовый взнос не уплачивают

10 млн грн
и меньше
Вновь созданные
предприятия
Неприбыльные
предприятия
Убыточные по итогам
2012 года, а в І квартале
2. Подают обычные декларации за первое полугодие, три
2013 года получили
квартала и год.
прибыль
* Кроме вновь созданных предприятий - производителей сельскохозяйственной
продукции, неприбыльных учреждений (организаций).

В общем порядке для сравнения с критерием 10 млн. грн. показатель
дохода следует брать из строки 01 декларации по налогу на прибыль за 2012
год (по форме, утвержденной приказом МФУ от 28.09.2011 г. № 1213).
Те налогоплательщики, у которых он более 10 млн. грн., должны будут
вместе с годовой декларацией за 2012 год подать расчет ежемесячных
авансовых взносов, которые будут уплачиваться в следующие двенадцать
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месяцев. Определенная в расчете сумма авансовых взносов считается
согласованной суммой денежных обязательств.
Причем обратите внимание: в общем порядке согласно п. 57.1 НКУ
двенадцатимесячный период уплаты авансовых взносов определяется начиная с
месяца, наступающего за месяцем, в котором определен предельный срок
подачи годовой декларации за предыдущий отчетный (налоговый) год, до
месяца подачи налоговой декларации за текущий отчетный (налоговый) год:
т.е. берется с марта до марта следующего года.
То есть плательщик налога к декларации за 2012 год должен приложить
Расчет авансовых взносов, которые будут уплачиваться с марта 2013 года по
февраль 2014 года (в размере 1/12 начисленного налога за 2012 год (1/12
показателя строки 14 декларации по налогу на прибыль за 2012 год).
Уплачивать авансовые взносы следует в сроки, установленные для месячного
налогового периода.
А сумма авансовых взносов за январь и февраль 2013 года согласно абз. 2
п. 2 подраздела 4 раздела ХХ НКУ рассчитывается в размере 1/9 начисленного
налога в декларации за девять месяцев 2012 года. То есть авансовые взносы за
январь и февраль 2013 года рассчитываются как 1/9 показателя строки 14
декларации за три квартала 2012 года. Подробнее уделим внимание этим
новшествам в следующих номерах газеты.
Согласно внесенным Законом № 5083 изменениям несвоевременная
уплата авансовых взносов по налогу на прибыль, по замыслу законодателя,
должна повлечь за собой ответственность по ст. 126 НКУ. Так, в новой
редакции ст. 126 НКУ звучит следующим образом: «В случае если
налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного
обязательства и/или авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий в
течение сроков, предусмотренных НКУ, такой налогоплательщик привлекается
к ответственности в виде штрафа в таких размерах:
 при задержке до 30 дней включительно, следующих за последним днем
срока уплаты суммы денежного обязательства, - в размере 10%
погашенной суммы налогового долга;
 при задержке более чем на 30 календарных дней, следующих за
последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, - в
размере 20% погашенной суммы налогового долга».
Из п. 152.3 НКУ исключены абзацы, которые содержали требования
относительно подачи приложения ОК. Теперь же, ввиду исключения этого
требования, тем предприятиям, у которых в числе контрагентов есть и
единоналожники, заполнять приложение ОК не нужно будет уже к декларации
за три квартала 2012 года.
С 01.07.2012 г. заработали изменения, внесенные Законом № 4834 в п. 3
подраздела 4 раздела XX НКУ: с I полугодия 2012 года налогоплательщикам с
доходом за 2011 год 1 млн. грн. и более убытки, возникшие по состоянию на
01.01.2012 г., нужно переносить на будущие периоды по особым правилам.
Согласно этим правилам такие убытки погашаются на протяжении 4 лет (в 2012
– 2015 гг.) равномерно по 25%. Причем в случае если 25% отрицательного
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значения в течение «последнего» 2015 года не погашается, то на 2016 год
сумма таких непогашенных «старых» убытков не переносится – т.е.
окончательно пропадает.
Теперь уже п. 3 подраздела 4 XX раздела НКУ немного
подкорректирован: во-первых уточнено, что убытки по состоянию на
01.01.2012 г. берутся с учетом убытков по состоянию на 01.01.2011 г.; вовторых, внесены корректировки, дающие право таким плательщикам
переносить непогашенные в течении 2015 года убытки (возникшие по
состоянию на 01.01.2012 г.) на следующие налоговые периоды, до полного их
погашения.
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Чепок А.В.
старший викладач кафедри обліку і аудиту
ПВНЗ Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон
ОЧІКУВАНІ ЗМІНИ В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ
На виконання Програми економічних реформ Президента України на
2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава» в частині зменшення кількості малоефективних податків,
визначення доцільності величини ставок податків, розширення об'єктів
оподаткування, ревізії пільг і поліпшення системи адміністрування податків
передбачено наступні зміни системи оподаткування [1].
В першу чергу, ці зміни торкнуться структури і основної законодавчої та
нормативно-правової бази, що регулює оподаткування. Зміни мають дві мети:
Перша мета - це найбільш повне використання стимулюючої функції
податків. Теоретично і практично доведено, що за допомогою податків
можливе усунення структурних диспропорцій економіки Україні (низький
внутрішній попит, занепад окремих галузей промисловості, що орієнтовані на
товари народного споживання, спрямованість експорту сировинних матеріалів
та товарів з низькою часткою доданої вартості та ін.), створення умов для
розвитку вітчизняного виробництва. Очевидно, що в умовах глобалізації
світової економіки, розширення інтеграційних процесів, участі в СОТ, Україна
є активним учасником цих процесів. Як доказ цієї тези – великі обсяги експорту
(68,4 млрд. дол. США) та імпорту товарів (82,6 млрд. дол. США), та залежність
економіки України від світових економічних (фінансових) процесів, у т.ч. криз.
Очевидно також, що розвинуте матеріальне виробництво – основа стабільності
економіки та фінансової (в т.ч. валютної) системи країни.
Друга мета – це ліквідація умов існування «тіньового сектора» економіки.
«Тіньовий сектор» у фіскальному розумінні – це розмір ВВП, виведений
з-під оподаткування через інститут податкових оптимізаторів що перетворює
активи та розрахунки за них в готівкову форму на території України або в
безготівкову на рахунках закордонних банків. Крім того, до «тіньового
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сектору» відноситься частина ВВП, що обслуговується неврахованим обігом
готівки.
Обсяг тіньового сектора в Україні за експертними розрахунками ДПС
оцінюється в 350 млрд. грн. на рік. Цей обсяг розподіляється приблизно таким
чином:
а) 170 млрд. грн. – зарплата в «конвертах»;
б) 100 млрд. грн. – доходи власників активів – виведення безготівкових
коштів у готівкову форму або на інвалютні рахунки в закордонних банках;
в) 35 млрд. грн. – неофіційні платежі;
г) 45 млрд. грн. – основні засоби, матеріальні ресурси і послуги
«тіньового сектора» [2].
Боротьба з «тіньовим сектором» шляхом адміністративних заходів довела
свою мало ефективність. Єдиним дієвим способом боротьби є усунення причин
та умов його існування. Основною причиною відходу економіки в тінь є високе
податкове навантаження, по-перше, на інвестиційний актив (бізнес-одиницю,
підприємство) з точки зору його власника (юридичної або фізичної особи або
нерезидента), по-друге, нарахування на фонд оплати праці (ФОП) в межах
самої бізнес-одиниці підприємства.
Невід'ємною складовою існуючої сьогодні системи оподаткування (як до
прийняття ПКУ, так і після), є інститут податкових оптимізаторів (далі - ПО),
що дозволяє ухилятися підприємствам від оподаткування та формує «тіньовий
сектор» економіки. В результаті дії ПО створюються умови реального сектору
економіки для безпечного фактичного зменшення ставок за чотирма основними
податками і зборами: ПДВ, податку на прибуток, ПДФО, ЄСВ.
Резерви справляння податку на прибуток і ПДВ в Україні на
сьогоднішній день відсутні, крім не підконтрольного «тіньового сектора».
Посилення податкового тиску, що в умовах дії ПКУ називається «поліпшенням
адміністрування», реально призведе до стримування обсягів виробництва і
торгівлі. Чинна податкова система не дає розвиватися виробництву.
На нашу думку, єдиний спосіб збільшення надходжень до бюджету – це
збільшення легальної оподатковуваної бази (не розширення наявної, вона вже
максимально «розширена», а саме збільшення), тобто – збільшення обсягів
виробництва.
Отже, запропоновані зміни реанімують стимулюючу функцію податків і
усунуть зазначені вище недоліки як існуючої системи оподаткування, так і
структурних диспропорцій в економіці. Це буде досягнуто в основному за
рахунок зміни діючих ставок основних податків (ПДВ - з 20% до 7-12% ЕСВ - з
37-49% до 15%, ПДФО - з 15 (17)% до 20%, 15%, 10%). Одночасно, для
недопущення зниження поточних надходжень до бюджету, необхідно ввести,
так звані, компенсаторні механізми. Вони полягають у скасуванні пільг і
розширенні бази оподаткування в деяких податках (ПДВ - додаткове
обкладення продажів за ставкою 2,5-2,0%; ЄСВ - повернення до обкладання
покупки безготівкової іноземної валюти за ставкою 3%).
Крім того, з метою виведення зарплати з тіні та усунення схем ухилення
від сплати податків пропонуємо:
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- збільшити мінімальну зарплату до 2000 грн.;
- змінити тарифну сітку в частині коефіцієнтів міжкваліфікаційних
розрядів і зробити її обов'язковою не тільки для бюджетної сфери, але і
для всіх інших платників податків.
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СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ В
УКРАЇНІ
В сучасних умовах господарювання надзвичайно гостро постає проблема
нестачі фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. За таких умов,
важливим джерелом доходів для місцевих бюджетів виступають місцеві
податки і збори.
Роль та значення місцевих податків є об’єктом досліджень багатьох
науковців, зокрема: Іваненко В., Герчаківського С., Піхоцького В., Кириленко
О., Кравченко В. та інші. Проте з прийняттям Податкового кодексу (далі ПКУ)
дослідження специфіки місцевих податків і зборів знову набуває своєї
актуальності.
Основною метою введення місцевих податків є зміцнення дохідної
частини місцевих податків. Місцеві податки – це платежі, що встановлені
відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, що визначені ПКУ
за рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є
обов'язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.
Податковим кодексом України визначено наступні види місцевих
податків і зборів, що стягуються на території України:
1. податки:
 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 єдиний податок.
2. місцеві збори:
 збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності;
 збір за місця для паркування транспортних засобів;
 туристичний збір [1].
Хоча прийняття ПКУ мало на меті розвинути та удосконалити чинну
систему оподаткування, але все ж податкові ставки не враховують реальних
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можливостей платників, тому виникають різні схеми та способи ухиляння від
сплати податків, як наслідок, державні та місцеві бюджети недоотримують
значних надходжень.
Позитивним надбанням ПКУ є те, що ставки оподаткування
прив’язуються до прожиткового мінімуму, який встановлюється на основі
прийнятого держбюджету. Це в свою чергу дає можливість збільшити
надходження до бюджетів, а також розрахувати можливі надходження.
Головне завдання удосконалення системи місцевих податків і зборів – це
зміцнення та забезпечення стабільності фінансової сфери місцевих органів
управління за умов скорочення централізованого фінансування [2, с.32]. Саме
місцеві податки і збори покликанні створити фінансову основу для розвитку
місцевої інфраструктури, забезпечити реалізацію соціальних та економічних
проектів.
Важливою складовою розвитку місцевих податків є запровадження нових
їх видів. Доцільним було введення екологічного податку, тобто своєрідну
плату за забруднення навколишнього середовища, який б стягувався відповідно
до місця, де розташований об’єкт [3, с.44]. Такий податок стимулював би до
пошуку нових способів та засобів виробництва, які б не забруднювали
навколишнє середовища та були екологічно чистими.
На думку багатьох вчених, сучасний перелік місцевих об’єктів
оподаткування не забезпечує ні фіскальної, ні регулюючої функції податків,
оскільки значна частина об’єктів оподаткування, що знаходяться у
розпорядженні сільських рад не є суттєвою та не приносить належних доходів
[4, с.78]. Так, у багатьох країнах світу, місцеві органи влади самостійно
визначають перелік об’єктів, що підлягають оподаткуванню.
Отже, подальша перспектива розвитку місцевих податків та зборів
зводиться до наступних дії:
 надходження місцевих податків і зборів повинні покрикати витрати на їх
адміністрування;
 розмір встановлених податків повинен стимулювати розвиток
підприємництва і бізнесу, а не гальмувати його;
 податки і збори мають чітко відповідати місцевим видаткам, щоб
платники податку знали куди використовуються кошти, які вони
сплачують.
Місцеві податки і збори мають стати основою бюджетів міст, селищ, сіл
та забезпечити реалізацію основних завдань, що покладені на місцеві органи
влади. В подальшій перспективі місцеві податки і збори мають бути зміненні на
більш прогресивніші та ефективніші як для платників, так і для органів, що їх
стягують.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ВІДПОВІДНО ДО
ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Відповідно до п. 138.1 ПКУ витрати, що враховуються при обчисленні
об’єкта оподаткування, складаються з:
1) витрат операційної діяльності;
2) інших витрат.
Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних
робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому
визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг
(п. 138.4 ПКУ).
Iнші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони
були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку (п. 138.5
ПКУ). Але слід врахувати:
1) датою здійснення витрат, нарахованих платником податку у вигляді
сум податків та зборів, вважається останній день звітного податкового періоду,
за який проводиться нарахування податкового зобов’язання з податку та збору;
2) датою збільшення витрат платника податку від здійснення кредитнодепозитних операцій є дата визнання процентів (комісійних та інших платежів,
пов’язаних зі створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів),
визначена за правилами бух. обліку;
3) витрати, понесені платником податку, у вигляді благодійних чи інших
внесків та/або вартості товарів (робіт, послуг) до неприбуткових організацій,
які враховуються для визначення об’єкта оподаткування платника податку,
включаються до складу витрат за датою фактичного перерахування таких
внесків та/або вартості товарів (робіт, послуг).
Законом № 3609 класифікацію податкових витрат змінено. Отже, головні
зміни, які відбулись у класифікації податкових витрат підприємств, такі:
1) загальновиробничі витрати відносяться до складу витрат, що
формують собівартість товарів (робіт, послуг). Але: витрати, що формують
собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг,
визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від
реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг (п. 138.4 ПКУ).
Загальновиробничі витрати починаючи з 1 квітня 2011 року зменшують
доходи від реалізації не в повній сумі, а лише пропорційно до суми отриманого
доходу від реалізації.
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Адміністративні, інші операційні витрати та витрати на збут включені до
складу витрат операційної діяльності. Проте дата визнання таких витрат
формується не за правилами витрат собівартості, а за правилами «інших
витрат», тобто вони визнаються витратами того звітного періоду, в якому були
здійснені, згідно з правилами бухгалтерського обліку (п. 138.4, 138.5 138.10
ПКУ).
Зміни, внесені до ст. 138 ПКУ, знімають явну неузгодженість між
нормами ПКУ та головними принципами бухгалтерського обліку. За новою
класифікацією податкових витрат до витрат операційної діяльності віднесено
адміністративні (пп. 138.10.2 ПКУ), витрати на збут (пп. 138.10.3 ПКУ), інші
витрати операційної діяльності (пп. 138.10.4 ПКУ). Цими змінами дещо
підкориговано податкове законодавство, адже відповідно до П(С)БО 3
зазначені витрати завжди були у складі витрат операційної діяльності.
Твердохлібова Д.В.
к.е.н.,
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, м. Київ
ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ КОРПОРАТИВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА ДОХОДИ
БЮДЖЕТУ*
Зовнішні корпоративні запозичення впливають на доходи бюджету. Їх
вплив можна кількісно оцінити.
Оцінка впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету
дорівнює приросту надходжень до бюджету в результаті зовнішніх
корпоративних запозичень, тобто величині, на яку зміняться (збільшаться або
зменшаться) надходження до бюджету в результаті зовнішніх корпоративних
запозичень.
Методика оцінки впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи
бюджету ґрунтується на податковому обліку господарських операцій,
пов’язаних із залученням, обслуговуванням, використанням і поверненням
зовнішніх корпоративних запозичень. Методика дозволяє отримати не тільки
оцінку впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету, а й
визначити внески відповідних господарських операцій у цю величину та внески
різних податків, спричинених зовнішніми корпоративними запозиченнями, у
цю величину.
Під зовнішніми корпоративними запозиченнями розуміємо кредити та
єврооблігаційні позики, які одержує корпоративний сектор України – банкирезиденти і реальний сектор (суб’єкти господарювання-резиденти), – від
нерезидентів в іноземній валюті.
Кожна господарська операція, пов’язана із залученням, обслуговуванням,
використанням і поверненням зовнішніх корпоративних запозичень,
оподатковується по-своєму і отже, здійснює свій внесок у податкові платежі
позичальників до бюджету**. Оцінка такого внеску розраховується за
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формулами платежів по відповідних податках і зборах згідно з чинним
податковим та митним законодавством України. Додатна величина оцінки
вказує на збільшення надходжень до бюджету від господарської операції на
величину цієї оцінки, а від’ємна – на зменшення їх.
Сума оцінок внесків всіх господарських операцій, пов’язаних із
залученням, обслуговуванням, використанням і поверненням зовнішніх
корпоративних запозичень, у доходи бюджету по певному податку складає
оцінку внеску такого податку, спричиненого зовнішніми корпоративними
запозиченнями, у доходи бюджету. Додатна величина такої оцінки вказує на
збільшення бюджетних надходжень по такому податку на величину цієї оцінки,
а від’ємна – на зменшення їх.
Сума оцінок внесків всіх господарських операцій, пов’язаних із
залученням, обслуговуванням, використанням і поверненням зовнішніх
корпоративних запозичень, у доходи бюджету по всіх податках, спричинених
зовнішніми корпоративними запозиченнями, складає оцінку впливу зовнішніх
корпоративних запозичень на доходи бюджету. Додатна величина такої оцінки
говорить про те, що зовнішні корпоративні запозичення спричиняють додаткові
надходження до бюджету у розмірі цієї оцінки, а від’ємна – про те, що через
зовнішні корпоративні запозичення бюджет недоотримує доходи у розмірі цієї
оцінки.
Розрахунок оцінок впливу зовнішніх корпоративних запозичень на
доходи бюджету (для зовнішніх корпоративних запозичень у вигляді кредитів у
частині їх залучення, обслуговування та повернення, без їх використання) за
період з I кварталу 2006 року по IV квартал 2011 року [1] показав:
1) зовнішні корпоративні кредити не мають однозначного впливу на
доходи бюджету: вони призводять як до збільшення надходжень до бюджету,
так і до зменшення їх – оцінки впливу зовнішніх корпоративних кредитів на
доходи бюджету коливаються в межах від - 40 млрд. грн. (IV квартал 2008
року) до +1,9 млрд. грн. (II квартал 2008 року);
2) неоднозначний вплив зовнішніх корпоративних кредитів на доходи
бюджету пояснюється неоднозначністю внеску податку на прибуток*** у
доходи бюджету: саме цим податком обкладаються ті господарські операції,
пов’язані із залученням, обслуговуванням і поверненням зовнішніх
корпоративних кредитів, які є об’єктом оподаткування взагалі – оцінки впливу
зовнішніх корпоративних кредитів на доходи бюджету дорівнюють оцінкам
внеску податку на прибуток, спричиненого зовнішніми корпоративними
кредитами, у доходи бюджету;
3) неоднозначність внеску податку на прибуток, спричиненого
зовнішніми корпоративними кредитами, у доходи бюджету пояснюється
неоднозначністю внеску господарської операції “розрахунок курсових різниць
за заборгованістю по зовнішніх корпоративних кредитах на кінець звітного
періоду та на дату погашення” у доходи бюджету: на відміну від інших
господарських операцій, які або тільки збільшують суму податку на прибуток,
або тільки зменшують її, така господарська операція, може як збільшувати суму
податку на прибуток, так і зменшувати її в залежності від того, знижується чи
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зростає, відповідно, курс іноземної валюти до гривні – оцінки внеску
господарської операції “розрахунок курсових різниць за заборгованістю по
зовнішніх корпоративних кредитах на кінець звітного періоду та на дату
погашення” у доходи бюджету коливаються в межах від -39,6 млрд. грн. (IV
квартал 2008 року) до +2,5 млрд.грн. (II квартал 2008 року), у той час як оцінки
внеску господарської операції “нарахування процентів за користування
зовнішнім корпоративним кредитом” лежать у межах від’ємного діапазону від
-2,7 млрд. грн. (I квартал 2009 року) до -0,4 млрд. грн. (I квартал 2006 року), а
оцінки внеску господарської операції “сплата процентів за користування
зовнішнім корпоративним кредитом” – у межах додатного діапазону від +0,2
млрд. грн. (I квартал 2006 року) до +1,6 млрд. грн. (I квартал 2009 року).
Література
1. Твердохлібова Д.В. Методика оцінки впливу зовнішніх корпоративних запозичень
на доходи бюджету // Економіка України. – 2012. – № 6. – С.40-53.
* Публікацію здійснено в рамках науково-дослідної роботи “Розвиток державних
фінансів України в умовах глобалізації”, що виконується у ДУ “Інститут економіки та
прогнозування НАН України” під керівництвом доктора економічних наук І.О.Луніної.
** Наприклад, господарські операції “одержання основної суми зовнішнього
корпоративного кредиту” та “повернення основної суми зовнішнього корпоративного
кредиту” не обкладаються жодним податком. Господарські операції “нарахування процентів
за користування зовнішнім корпоративним кредитом”, “сплата процентів за користування
зовнішнім корпоративним кредитом” та “розрахунок курсових різниць за заборгованістю по
зовнішньому корпоративному кредиту і по нарахованих процентах за користування ним (на
кінець звітного періоду та на дату погашення” обкладаються податком на прибуток.
Господарська операція “митне оформлення імпортних товарів” тягне за собою нарахування
та сплату ввізного (імпортного) мита, акцизного збору (для підакцизних товарів), податку на
додану вартість, а також єдиного збору, що справляється в пунктах пропуску через
державний кордон України, та плати за виконання митних формальностей митними
органами, якщо вони їх справляють поза місцем розташування митних органів або поза
робочим часом, установленим для митних органів.
*** Порядок розрахунку податку на прибуток за формулою “доходи мінус витрати
мінус собівартість” передбачає, що господарські операції поділяються на ті, які відносяться
на доходи, і, отже, збільшують суму податку на прибуток, і ті, які відносяться на витрати та
собівартість, і, отже, зменшують суму податку на прибуток.
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СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ: СТИМУЛЮЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ТА ФІСКАЛЬНІ ЗАГОРОЗИ
Одним з найбільш мобільних елементів податкового механізму є
податкове регулювання, основою якого є система економічних засобів
оперативного втручання у хід виконання платниками податків своїх податкових
зобов’язань. Соціально-економічна сутність і мета податкового регулювання
обумовлені регулюючою функцією системи оподаткування. Відповідно цей
процес є об’єктивно необхідним, і його результат залежить від адекватності
методів, які використовуються та стану реальної економіки держави.
Регулююча функція податків реалізується за допомогою спеціальних
інструментів вбудованих у систему оподаткування. З погляду характеру їх дії,
інструменти податкового регулювання можуть класифікуватись наступним
чином: системні, комплексні та локальні. Одними з найбільш дієвих та
стимулюючих інструментів є комплексні. Комплексний характер мають
інструменти податкового регулювання, які одночасно стосуються декількох
основних податків, що створює спеціальний режим оподаткування для певних
груп платників [3, c. 166].
Спеціальний податковий режим – це підсистема в межах загального
режиму оподаткування, що діє як альтернатива загальному режиму, яка
передбачає для окремих категорій платників податків особливий порядок
обчислення та сплати податків, а також звільнення від обов’язку зі сплати
окремих податків та зборів протягом визначеного періоду [1].
Спеціальні податкові режими передбачають існування законодавчо
закріплених особливостей, що не застосовуються при загальному податковому
режимі: звільнення від сплати певних податків, особливий порядок визначення
елементів оподаткування, інший порядок нарахування та сплати податків,
подання податкової звітності. Так, при застосуванні спрощеної системи
оподаткування, платники податків звільняються від обов’язку ведення
бухгалтерського обліку в частині обліку доходів і витрат. Наслідком заміни
декількох податків одним податковим платежем є зменшення кількості
податкової звітності. Такі спрощення ведуть до зниження витрат платників
податків на ведення обліку, що поліпшує їх фінансові можливості, стимулює
розвиток підприємництва. Застосування спеціальних режимів дозволяє
зменшити конфліктність між платниками податків та органами ДПС, які мають
можливість у спрощеній формі здійснювати податковий контроль [2, с. 89].
Відповідно до Податкового кодексу України [1] до спеціальних
податкових режимів відносяться: 1) спрощена система оподаткування, обліку та
звітності; 2) фіксований сільськогосподарський податок; 3) спеціальний режим
оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції; 4)
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спеціальний режим оподаткування по ПДВ підприємств літакобудування,
суднобудування; 5) спеціальний режим оподаткування ПДВ діяльності у сфері
сільського та лісового господарства, а також рибальства (діє до 01.01.2018); 6)
спеціальний режим оподаткування ПДВ діяльності щодо виробів мистецтва,
предметів колекціонування або антикваріату; 7) спеціальний режим
оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції (діє з 01.01.2013); 8)
спеціальний режим оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв’язку
із впровадженням енергоефективних технологій.
Застосування альтернативного оподаткування, як на сьогоднішньому
етапі розвитку, так і в майбутньому є одним з найбільш ефективних засобів
реалізації регулюючої функції податків. До основних переваг альтернативних
систем оподаткування з погляду загальнодержавних інтересів, відносяться:
 структурні зміни у валовому національному продукті на користь
збільшення питомої ваги малого бізнесу за рахунок стимулювання
розвитку діючих і створення нових суб'єктів підприємницької
діяльності;
 розвиток конкурентного середовища й демонополізація економіки;
 вивільнення значної частини господарських операцій з тіньового
сектора економіки за рахунок зниження податкового навантаження й
спрощення процедурних питань при застосуванні альтернативних
систем;
 зменшення обсягів заборгованості платників перед бюджетами.
Проте сучасна фінансова наука вважає існування спеціальних податкових
режимів суперечливим інструментом державного регулювання економіки, до
використання яких треба ставитись дуже обережно, оскільки вони можуть
породжувати ряд негативних ефектів:
– вносять викривлення у розподіл ресурсів, створюючи переваги для
одних видів діяльності перед іншими і впливаючи тим самим на відносні ціни;
– призводять до ускладнення податкового законодавства;
– спричиняють збільшення адміністративних витрат, пов’язаних із
контролем за дотриманням податкового законодавства;
– породжують ланцюгову реакцію боротьби інших галузей і суб’єктів
господарювання за пільги, спонукаючи останніх використовувати наявні
ресурси не на підвищення ефективності господарювання;
– спричиняють нерівномірний розподіл податкового тягаря і посилюють,
таким чином, несправедливість в оподаткуванні [2, с. 254].
Незважаючи на зазначені переваги і недоліки застосування спеціальних
податкових режимів, за певних умов вони можуть бути економічно
ефективними і доцільними.
Література
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ПЕРЕДУМОВИ І ОСНОВНІ ПРИЧНИ ВИКОРИСТАННЯ ОФФШОРІВ
УКРАЇНСЬКИМИ ПІДПРИЄМЦЯМИ
Застосування офшору так само зводить державний контроль за Вашим
бізнесом практично до нуля. Перед будь-яким бізнесменом, який виходить на
міжнародну арену з'являється свобода вибору ведення свого бізнесу в
найширшому сенсі цього слова, причому ступінь цієї свободи часто набагато
вище, ніж на Україні. Свобода ведення міжнародного бізнесу має кілька
ступенів чи можна сказати змінних, маневруючи якими Ви можете досягти того
або іншого результату, залишаючись при цьому повністю в рамках закону.
Побудова бізнес-схеми полягає у виборі та правильному поєднанні різних
ступенів (змінних). Ось перелік цих важливих ступенів свободи:
- різна податкова політика в різних країнах світу. Один і той же дохід у
різних країнах оподатковується за різними ставками. Маневруючи
юрисдикцією Вашої компанії, а так само податковим статусом української
компанії (платник або не платник ПДВ), з якої буде взаємодіяти офшор, можна
домогтися найбільш сприятливого (низький) оподаткування одержуваної Вами
прибутку.
- організаційно-правова форма Вашого підприємства. Для різних
організаційно-правових форм в різних країнах передбачені різні правила
оподаткування, право вибору форми залишається за Вами, і Ви можете
зупинити свій вибір на тій, яка дає найсприятливіші податкові переваги.
- спосіб отримання доходу. Наприклад, Ви особисто, як громадянин
можете отримати дохід за одну і ту ж виконану роботу шляхом виплати
офшором на Вашу адресу дивідендів, заробітної плати або винагороди за надані
послуги.
Що впливає на вищевказані змінні - це внутрішнє законодавство країни
ведення бізнесу, країни реєстрації Вашої компанії, країни, резидентом якої є Ви
особисто, як громадянин, і різні міжнародні угоди з податкових питань між
вищезгаданими країнами. Кількість країн як бачите, може бути кілька, одна,
дві, три або ще більше. Чим більше юрисдикцій Ви можете собі дозволити, тим
більший у Вас вибір і простір для фінансового та податкового маневру
Розмірковуючи над темою податкового планування, можна прийти до
досить цікавих результатів, як, наприклад Д-р. Дж. Хілл, який розробив і
практикуючий теорію «Перманентного Подорожі» - космополітичного способу
життя, яка дає Індивідуальний Суверенітет і звільнення від урядового контролю
над вашим життям і власністю. Так ось він прийшов до висновку про те, що для
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«ідеального життя» Вам необхідно використовувати п'ять юрисдикцій, або п'ять
так званих «прапорів».
Прапор 1. Ділова база - країна, де Ви ведете свій бізнес, робите гроші.
Країна з найбільш сприятливими можливостями для ведення бізнесу. Цей
«прапор» повинен відрізнятися від «прапора» Вашого офіційного проживання.
Прапор 2. Паспорт і громадянство - повинні бути отримані в країні, яка не
проявляє великого інтересу до своїх відсутнім громадянам і до того, чим вони
зайняті, ця країна повинна забезпечувати максимальний захист прав і свобод
своїх громадян, де б вони не знаходилися.
Прапор 3. Місце проживання, резидентність - «податковий рай» з
гарними
комунікаціями,
сприятливими
політичними,
економічними,
соціальними та кліматичними умовами.
Прапор 4. Місцезнаходження активів - країна з надійною банківською
системою, що дозволяє ефективно і конфіденційно керувати Вашими
фінансовими активами, надійно охороняє право приватної власності.
Прапор 5. Ігрові майданчики - країни, де Ви проводите свій вільний час відпочинок, туризм, отримання всіх мислимих і немислимих задоволень у
вільний від бізнесу час.
У недалекому минулому, в часи СРСР, за космополітичні ідеї можна було
потрапити за грати, зараз же все у Ваших руках, як у вільного підприємця.
Практика показує, що найбільш часто подібні компанії застосовуються
при проведенні наступних операцій:
- експорт-імпорт товарів і послуг,
- вантажні перевезення,
- виконання підрядних робіт,
- володіння і розпорядження інтелектуальною власністю,
- володіння і розпорядження дорогим майном,
- інвестиційна діяльність, володіння та управління корпоративними
правами.
Основна ідея, закладена в побудова схем, зводиться до того, що б
спробувати розбити існуючий бізнес підприємця на частини - дві, три, чотири і
т.д., у побудові відносин між підприємствами резидентами і нерезидентами не
на пряму, а через посередників, яких він і контролює в кінцевому результаті. У
такому разі у нього з'являється можливість планування фінансових і товарних
потоків між всіма ланками побудованого ним ланцюга.
Кожній ланці
відводиться певна роль, головне завдання офшорного ланки - акумулювати на
своєму рахунку отриману після проведення операції прибуток, роль
українського ланки - акумулювати на собі витратну частину угоди, тим самим
зменшуючи базу оподаткування. У підсумку Ви на законній основі маєте
мінімальні податки і заробив капітал на рахунку офшорної компанії, звільнений
від оподаткування.
Практика показує, що більшість офшорних компаній використовуються
при проведенні експортних операцій. «Експортне схема» неймовірно проста і
доступна практично всім експортерам. У цій схемі офшор купує товар за
найнижчою ціною, яку тільки можна вказати в договорі, а потім перепродує цей
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товар кінцевому покупцеві вже за світовою ціною, залишаючи в себе не
обкладають податками і не підконтрольну місцевій владі різницю.
Оформляється це таким чином: підписуються два контракту, перший - між
офшором і експортером, в якому вантажоодержувачем виступає кінцевий
покупець товару і другий - між офшором, виступаючим вже продавцем і
покупцем
(вантажоодержувачем
за
першим
контрактом).
Схема
використовується в міжнародній діловій практиці дуже давно.
У «імпортної схеми» все повинно відбуватися навпаки. Схема будується
на заниження ціни товару, що ввозиться в Україну. Ця схема дуже хороша в
тому випадку, якщо йде одночасний експорт та імпорт товару. При цьому не
забувайте, що на окремі види товарів встановлені так звані «індикативні ціни»,
які не дозволять підприємцю маніпулювати ціною ввезеного товару. Всі митні
збори будуть стягуватися з індикативної вартості» і митниці абсолютно все
одно, які суми будуть стояти у підприємця в контракті.
У будь-якому випадку, у кожному конкретному випадку схему необхідно
спочатку прорахувати на папері, спробувати різні варіанти і тільки після цього
підприємець може домовляйтеся з партнерами про купівлю або продаж товару.
Ополченцева Ю.Н.
магистрант специальность учет и аудит
Днепропетровский университет им. Альфреда Нобеля
НОВЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ НА ЕДИНОМ НАЛОГЕ
С 12.08.2012 года для единоналожников введены две дополнительные
группы работы на едином налоге: для физлиц – группа 5, а для юрлиц – группа
6. Для этих групп введены и свои ставки налогообложения. Подробнее новые
условия работы на едином налоге рассмотрим в табл. 1.
Таблица 1
Условия перехода на упрощенную систему налогообложения [1]
Критерии

Физические лица - предприниматели
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 5

Предельный
объем дохода
в течение
150000
календарного
года, грн.
Максимальное
Не должен
число
использовать
наемных
наемный
работников
труд
Ставки
единого
налога

1000000

3000000

10
(одновремен
но)

20000000

20 (одновременно)

Юридические лица
Группа 4 Группа 6

5000000

20000000

50 (среднеучетная
численность)

При уплате НДС
В пределах
В пределах
1-10% от
2-20% от
3%
7%
3%
7%
минимальной минимальной
При включении НДС в состав единого налога
заработной
заработной
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платы на
1 января
Размер
повышенной
ставки

Особенности
ведения чета

Применение
РРО

платы на
1 января

5%

10%

10%

При уплате НДС
6%
14%
При включении
НДС в состав
единого налога
10%
20%

15%

Ведут Книгу учета доходов
путем ежедневного, по
итогам рабочего дня,
отражения полученных
доходов (по форме,
утверждены приказом МФУ
от 15.12.2011г. №1637)

5%

Неплательщик НДС
(ставка 5% и 10%) –
учет доходов как для
групп 1 и 2

Ведут упрощенный
Плательщик НДС
бухгалтерский учет
(ставка 3% и 7%) –
доходов и расходов
учет доходов и
с учетом положений
расходов в Книге учета
п. 44.2 НКУ
доходов и расходов (по
форме, утвержденной
приказом от
15.12.2011г. №1637)

Не применяют

Применяют

Как следует из п.п. 298.1.5 НКУ при условии соблюдения плательщиком
единого налога требований, установленных НКУ для выбранной им группы,
такой плательщик может самостоятельно перейти на уплату единого налога,
установленного для других групп плательщиков единого налога, путем подачи
заявления о применении упрощенной системы налогообложения (по форме,
утвержденной приказом Минфина от 20.12.2011 г. № 1675) в орган ГНС не
позднее, чем за 15 календарных дней до начала следующего квартала.
Что касается смены единоналожниками группы в обязательном порядке, в
частности при превышении ими предельно допустимого дохода, то для
избежания аннулирования свидетельства физлица – единоналожника группы 3
и юрлица – единоналожника группы 4 могут подать заявление о смене группы
(физлицу на 5, юрлицу на 6) не позднее 20 числа месяца, следующего за
кварталом, в котором образовалось превышение.
И еще один момент для вновь образованных: зарегистрированные в
установленном законом порядке субъекты хозяйствования, которые в течение
10 дней со дня госрегистрации подали заявление на применение упрощенной
системы налогообложения 3-6 групп, считаются плательщиками единого налога
со дня их госрегистрации (п.п. 298.1.2 НКУ)
Литература
1. Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г., № 2755-VI. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа //www.rada.gov.ua.
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Секція 7. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
Саух І.В.,
к.е.н., доцент, директор Житомирської філії
Київського інституту бізнесу та технологій
НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ
«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА»
В умовах системних трансформацій світової економіки окремі країни не
завжди своєчасно та адекватно адаптуються до глобальних викликів. Це
актуалізує питання щодо визначення сутності та механізмів забезпечення
економічної безпеки.
Ще в 1985 році в резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Міжнародна
економічна безпека» сформульовано визначення поняття „економічна безпека”.
Теоретичні засади економічної безпеки вважаються певним чином
розвинутими. Сутність категорії „економічна безпека” визначається в роботах
таких українських вчених як О. Власюк, В. Геєць, Б. Губський, Я. Жаліло, В.
Мунтіян, Г. Пастернак-Таранушенко та багатьох інших. Дослідники особливу
увагу приділяють з’ясуванню суті явища шляхом аналізу факторів та умов,
критеріїв економічної безпеки, класифікації загроз економічної безпеки та
механізмів їх локалізації. В той же час серед українських вчених і спеціалістівпрактиків поки що не сформувалося єдиної теоретично і методологічно
обґрунтованої точки зору на економічну безпеку як на наукову категорію. Про
це свідчить той факт, що на сьогодні запропоновано значну кількість визначень
економічної безпеки. Зокрема, лише українськими вченими-економістами дано
більше двадцяти принципово відмінних трактувань даного поняття, що
ускладнює формування дієвої стратегії забезпечення економічної безпеки
країни.
В переважній більшості автори підходять до визначення суті та ознак
безпеки через дієво-функціональну активність суб’єктів з нейтралізації загроз і
небезпек. При цьому не всі аспекти економічної безпеки на рівні галузі та
підприємства досліджені на достатньо ґрунтовному рівні. Зокрема, визначення
рівня економічної безпеки галузі за станом її конкурентоспроможності,
ефективністю використання ресурсного потенціалу є такими, що залишаються
поза увагою науковців або розглядаються ними лише побіжно. Окрім того,
потребують вивчення питання досягнення конкурентоспроможності у зв’язку із
забезпеченням економічної безпеки на основі ефективного використання
ресурсного потенціалу.
На нашу думку, необхідно більш ґрунтовно дослідити проблематику
розробки
власної
української
моделі
активної
стратегії
конкурентоспроможності як забезпечення стану економічної безпеки держави,
суспільства, особистості, господарюючих суб’єктів.
Позитивним є факт, що в останні роки позиції науковців щодо визначення
змісту категорії економічна безпека концентруються на аналізі реального стану
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та ефективного використання ресурсів (країни, регіону, галузі, підприємства).
Але цього далеко не достатньо. Вважаємо за необхідне в „ресурсному підході”
розрізняти стан ресурсів (ресурсний потенціал) підприємства та ресурсне
забезпечення економічної безпеки.
Наступною сходинкою розвитку тезаурусу економічної безпеки слід
вважати визначення сутності досліджуваної категорії як забезпечення
поступального економічного розвитку суспільства з метою виробництва
необхідних благ та послуг, що задовольняють індивідуальні та суспільні
інтереси. Саме на цьому етапі авторського контент-аналізу необхідно визнати
найбільш плідною теоретичну конструкцію визначення економічної безпеки
академіка Л. Абалкіна [1], яка констатує базові параметри, передусім
економічні, що є вкрай важливим для подальшого дослідження.
Заслуговує на увагу також позиція [2], згідно якої наявність у
підприємства конкурентних переваг є головним чинником забезпечення
економічної безпеки. Відповідно до ідеї такого підходу, який пропонується
назвати конкурентним, стійкі конкурентні переваги підприємство отримує
шляхом безперервного удосконалення існуючих і використання нових ресурсів.
Зрозуміло, що будь-яке унікальне поєднання ресурсів, властиве конкретному
підприємству, дозволяє йому успішно конкурувати на ринках, забезпечуючи
при цьому певні конкуренті переваги і, як наслідок – певний рівень його
економічної безпеки.
Порівняння трактування досліджуваної категорії переконує в тому, що
економічна безпека не може бути одночасно станом, спроможністю і рівнем
розвитку економіки, а також, ще й готовністю, і потенційними можливостями
інститутів влади. На нашу думку, з множини суджень щодо того, як потрібно
розуміти економічну безпеку і як її вивчати, на сьогодні можливо виділити два
принципово відмінні концептуальні підходи.
Сутність першого підходу полягає в тому, що економічна безпека є
домінантою або, принаймні, найважливішою характеристикою сучасної
економіки. Другий підхід визначає економічну безпеку господарської системи
найважливішою умовою (мінімально необхідною умовою) стійкого
прогресивного розвитку такої системи. Економічна безпека у цьому випадку
стає необхідною ознакою економічно розвинутих країн, а категорії „економічна
безпека” та „економічний розвиток” розглядаються як цілком рівноправні. На
нашу думку, другий концептуальний підхід стосовно економічної безпеки є
більш синтетичним та конструктивним в контексті викликів сьогодення.
В сучасних умовах полікритеріальність оцінки економічного розвитку
обумовлює визначення економічної безпеки країни (галузі, підприємства) як
стану економіки, який з боку суспільства бажано зберегти або розвивати в
прогресуючих масштабах. Саме конкурентоспроможність в частині реалізації
політики ефективності використання та розвитку ресурсного потенціалу стає
нормою (обв’язковою умовою) суспільно-економічного розвитку.
Зростання ентропійності глобального розвитку, неефективність систем
багатостороннього регулювання світового господарства зумовлює посилення
ролі національної регуляторної політики в контексті конкурентоспроможності з
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метою забезпечення економічної безпеки.
Саме тому розробка власної української моделі економічної безпеки
актуалізує проблематику конкурентоспроможності національної економіки,
осмислення її системних, структурних, функціональних властивостей та
ієрархічних характеристик.
Без ідеології розвитку, без культивування промислового та інноваційнотехнічного зростання неможливо вирішити такі завдання економічної безпеки,
як збільшення доходів бюджету, забезпечення прийнятного рівня зайнятості
населення, підвищення добробуту та якості життя і соціальної захищеності
населення.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В
КОНТЕКСТІ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ
Суб’єкти господарювання, діючи на товарних ринках, є учасниками
конкурентної боротьби за доходи споживачів, що дасть змогу досягти
поставлених цілей, а саме: отримання прибутку та забезпечення рентабельності
підприємства. За таких умов важливою умовою функціонування суб’єктів
господарювання є досягнення конкурентних переваг, завдяки яким
підприємства зможуть протидіяти як внутрішнім, так і зовнішнім загрозам, і,
одночасно з цим, формувати економічну безпеку.
Конкурентна ж політика чи то суб’єктів господарювання, чи то держави,
як і економічна безпека, визначає ті напрями господарської діяльності
підприємств, завдяки яким можливо отримати конкурентні переваги
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конкурентними способами. Так, виключається можливість застосування
методів недобросовісної конкуренції, а саме [1]: неправомірне використання
чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне використання
товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу;
дискредитація суб’єкта господарювання; схиляння до бойкоту суб’єкта
господарювання (підприємця); підкуп працівника покупця; неправомірного
збирання, розголошення та використання відомостей, що становлять
комерційну таємницю, поширення інформації, що вводить в оману тощо.
Формуючи економічну безпеку суб’єкта господарювання важливо
враховувати недопущення отримання переваг на ринку внаслідок зловживань
ринковим становищем чи вчинення антиконкурентних узгоджених дій,
недотримання захисту прав на інтелектуальну власність, захисту прав
споживачів.
За значенням не менш важливими способами набуття економічної
безпеки в контексті конкурентної політики є формування споживчої бази та
побудови контрагентських взаємозв’язків на постулатах ціннісної орієнтації,
зокрема[2, с. 18]: орієнтації на добробут споживача як на кінцевий критерій
ефективності
господарської
структури
та
конкурентної
політики;
недоторканості прав приватної власності; добровільності і справедливості
обміну між економічними суб’єктами; дотримання етичних норм і забезпечення
рівних можливостей.
Поєднання конкурентної політики з економічною безпекою є важливим
для забезпечення існування економічної безпеки як такої, оскільки однією із
цілей реалізації конкурентної політики, зокрема на державному рівні, є захист
конкуренції та забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Оскільки
економічна безпека, на думку деяких авторів, означає відсутність в даний
момент реальної загрози спричинення будь-якій діяльності, цінностям або
особам тієї конкретної шкоди, настання якої раніше побоювались [3], то за
наявності конкурентного середовища, конкурентної культури в учасників ринку
можливим є створення на підприємствах системи економічної безпеки та
недопущення побоювань загроз з боку конкурентів щодо непередбачуваних
неконкурентних діянь. Таким чином жорстка конкуренція, що вчиняється
недобросовісними і незаконними методами перестане бути джерелом появи
загрози функціонуванню учасників ринкових відносин.
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РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
У сучасних умовах нестабільності ринку успішний розвиток та
функціонування будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності в значній мірі
залежить від надійної, якісної та ефективної системи економічної безпеки
підприємства. Нагальна потреба у вивченні та розвитку питання економічної
безпеки підприємства виникла з переходом України до ринкової економіки і на
сьогоднішній день є актуальною.
Поняття «національної безпеки» визначено законодавством України, й
сформульовано як “захищеність життєво важливих інтересів людини і
громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток
суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та
потенційних загроз національним інтересам” [1].
Економічна безпека підприємницької діяльності в умовах ринкової
економіки є важливою компонентою національної безпеки країни. Захищеність
економічних інтересів підприємств забезпечує стале їх функціонування та
розвиток в умовах європейської інтеграції України і сприяє економічному
зростанню, формуванню конкурентного середовища та передумов
інвестиційної активності.
Відсутність достатньої уваги з боку органів державного управління до
забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємств не дозволяє
створити умови, необхідні для підвищення економічної ефективності діяльності
підприємств, і є одним з основних чинників загроз функціонуванню і
подальшому розвитку підприємництва та економіки загалом. В умовах
недостатнього рівня відповідальності держави, нестабільних „правил гри” та
певної нелегітимності прав власності, особливо набутих під час приватизації,
суб’єкти
підприємницької
діяльності
не
зацікавлені
здійснювати
довготермінові капіталовкладення у інноваційну сферу та у низькорентабельні і
капіталомісткі галузі, і забезпечувати структурну перебудову економіки,
формувати ресурсну базу економічного розвитку для наступних поколінь.
Наслідком цього є порушення структури розподілу ВВП, структурні та галузеві
диспропорції в економіці.
Також повинна бути створена досконала нормативно-правова база, що
регламентує діяльність підприємств по забезпеченню власної економічної
безпеки. При цьому фінансово-економічна діяльності підприємства по
забезпеченню економічної безпеки повинне бути обов'язковою.
Держава може і повинна забезпечити національні підприємства теоретикоприкладними розробками у напряму економічної безпеки. Відсутність таких
розробок може привести до неефективності діяльності по забезпеченню
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економічної безпеки і у результаті до неконкурентоспроможності національних
підприємств. Крадіжки, внутрішнє шахрайство, хабарництво, корупція - ці
проблеми можуть і повинні розв'язуватися державою і підприємством сумісно.
Проте окремо взяте підприємство не має досить можливостей, щоб змінити
систему відносин, це може і повинна зробити держава.
Державою повинні бути встановлені критерії, що визначають, які
підприємства відносяться до сфери національних економічних інтересів.
Необхідно брати до уваги розміри підприємства, сфери його діяльності,
географічне розташування, частка на ринку. Держава також повинна вживати
заходи по обмеженню негативного впливу іноземних держав і підприємств на
національну економіку в цілому, і підприємства, зокрема. Це питання вельми
складне, для його вирішення необхідний цілий комплекс превентивних заходів.
У ряді галузей повинна бути обмежена діяльність іноземних підприємств і
фізичних осіб. Зокрема, мова йде про те, щоб перешкодити збору інформації
економічного характеру іноземними компаніями, а також про певне обмеження
діяльності різного роду іноземних керівників, консультантів і т.д.
Ми можемо і повинні розглядати підприємства національної економіки і
державні служби, що управляють економікою, як взаємопов'язані складові
єдиної економічної системи. До того часу, поки основною роботою
департаментів економічної безпеки буде боротьба з податковими
правопорушеннями підприємств, поки державні служби служитимуть знаряддям
корпоративних воєн, рівень економічної безпеки підприємств буде на досить
низькому рівні. Зрештою це неминуче позначиться і на рівні економічного
розвитку держави.
Одночасно з роботою держави по поліпшенню економічної безпеки
підприємства обов'язково повинен йти і зустрічний процес. Підприємства
повинні вносити свій внесок в забезпечення економічної безпеки держави.
Перш за все, звичайно, йдеться про такий обов'язок підприємств, як сплата
податків.. Податкові платежі підприємств до бюджету держави, з одного боку,
підвищують рівень економічної безпеки держави. З іншого боку, якщо одне
підприємство платить податків більше, ніж інше, за інших рівних умов, воно
опиняється в явно невигідному положенні. Таким чином, існує певна
суперечність. Зрозуміло, що шлях рішення проблеми – підвищення рівня
сплати податків, тобто забезпечення ситуації, коли всі підприємства однаково
дисциплінований платять податки без різного роду пільг [2].
Узагальнення теоретичних положень з досліджуваної проблематики
дозволило охарактеризувати поняття „економічна безпека підприємства” як
такий стан системи державного регулювання та рівень ділової активності, при
яких дотримуються гарантії захищеності життєво важливих інтересів суб’єктів
господарювання та підприємництва загалом від внутрішніх і зовнішніх загроз.
Зокрема доведено, що економічна безпека бізнесу є не статичним поняттям, а
включає такі три змінні компоненти: економічна незалежність підприємств
(щодо ресурсного забезпечення виробничо-господарської та фінансової
діяльності, формування необхідної матеріально-технічної бази); економічна
ефективність функціонування підприємств; здатність до подальшого розвитку.
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Актуальність і важливість проблеми зміцнення економічної безпеки
підприємства посилюється її місцем у забезпеченні безпеки держави, що
відображає: створення сприятливого та безпечного підприємницького
середовища → забезпечення високого рівня „життєздатності” первинної ланки
економіки (підприємства) → формування належного рівня економічної безпеки
підприємництва → забезпечення безпеки національної економіки та її основних
складників (енергетичної, фінансової, соціальної, інноваційно-технологічної,
продовольчої, зовнішньоекономічної, демографічної та екологічної безпеки).
У відповідності до цього алгоритму основними принципами побудови
системи економічної безпеки визначено: визнання безпеки підприємництва
невід’ємною компонентою економічної безпеки держави; формування
нормативно-методичного забезпечення безпеки підприємництва та реалізація
політики її зміцнення на всіх рівнях державного управління; протидія
монополізації економіки; взаємна відповідальність бізнесу і влади щодо
формування безпечного підприємницького середовища; запровадження рівних
умов доступу до ресурсів; формування ресурсної бази економічного розвитку
для наступних поколінь; забезпечення прозорості регуляторної політики;
створення стимулів для ефективного використання суб’єктами підприємницької
діяльності ресурсного потенціалу, впровадження інновацій; посилення рівня
адаптивності національної економіки до умов глобалізації та відкритості;
формування раціональної галузевої структури економіки [3].
Література
1. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 р.
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предприятий. Подходы и принципы. - М.: Издательство «Ось-89», 2007. - 208 с.
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К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА»
Одне з пріоритетних завдань сучасного розвитку нашої держави полягає в
гарантуванні національної економічної безпеки і формуванні ефективних
механізмів її посилення. Саме від цього залежить подальший розвиток
вітчизняної економіки, оскільки лише за такої умови може проводитись
ефективна економічна політика, спрямована на забезпечення стійкого
соціально-економічного зростання, підвищення якості життя населення та
налагодження взаємовигідних міжнародних зв’язків.
Вагомий внесок у дослідження проблеми економічної безпеки зробили
такі вітчизняні науковці, як: О.І. Барановський, В.Т.Білоус, І.Ф. Бінько, З.С.
Варналій, В.М.Геєць, С.Г. Гордієнко, М.М. Єрмошенко, Я.А. Жаліло, В.І.
Мунтіян, Г.А. Пастернак-Таранушенко, В.Т. Шлемко та інші. Серед російських
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учених найбільш відомими є праці Л.І. Абалкіна, О.А. Белькова, С.В. Блохіна,
О.А. Кукліна, В.К. Сенчагова та інших.
Необхідно зазначити, що в країнах Західної Європи термін «безпека»
почав вживатися наприкінці ХІІ ст. і трактувався як стан відсутності або
нейтралізації загроз, небезпеки, а також створення умов та соціальних
інститутів, що його забезпечують [1, с. 4]. У слов’янському суспільстві, на
думку С. М. Шкарлет [2, с. 7], поняття “безпека” з’явилося у середині XV ст. як
реакція на загарбницькі посягання Золотої Орди, й у XVII ст. його вже
відносять до державних і загальновизнаних. У серпні 1881 р. в царській Росії
було прийнято “Положення про заходи щодо охорони державного порядку і
громадського спокою”, де вперше визначено поняття громадської безпеки.
Із загостренням у минулому столітті кризових явищ як у світовій, так і
національних економіках країн світу, посилилась увага до питань економічної
безпеки. Зокрема, в процесі пошуку кардинальних рішень, здатних вивести
американську економіку з глибокої економічної кризи 1929-1933 рр.
президентом США Ф.Рузвельтом вперше було застосоване поняття
«економічна безпека» і створено Комітет з економічної безпеки, метою якого
була нормалізація і стабілізація економічної та соціальної ситуації в країні.
Нового імпульсу питання економічної безпеки набули у 1973-1979 рр., коли
світ сколихнули енергетичні кризи, пов’язані із висуненням країнамипостачальниками енергоносіїв ультиматуму розвиненим країнам, а також
подальшим припиненням постачання ними енергоресурсів, що стало причиною
великих збитків і частково загальмувало економічний розвиток деяких країн
Європи, США та Японії [3]. Це спонукало уряди розвинених країн до пошуку
шляхів вирішення питань забезпечення економічної безпеки з метою уникнення
у подальших взаєминах між країнами застосування подібних дій та створення
механізмів подолання їх наслідків. Таким чином, у 1985 році на 40 сесії
Генеральної асамблеї ООН була прийнята резолюція «Міжнародної
економічної безпеки», якою було надано офіційного статусу терміну
«економічна безпека».
В нашій державі активні дослідження сутності та складових економічної
безпеки, формулювання концепції її забезпечення розпочались на початку 90-х
років минулого століття й були обумовлені негативними наслідками
трансформаційних процесів. З того часу термін «економічна безпека» міцно
закріпився на законодавчому рівні й все частіше почав лунати в політичній
дискусії.
Література
1. Основи економічної безпеки : [підручник] / О. М.Бандурка., В. Є.Духов, К. Я.Петрова,
М.Черняков. – Х.: Вид-во Національного університет. внутр. справ, 2003. – 236 с.
2. Шкарлет С. М. Еволюція категорії “безпека” в науковому та економічному
середовищі / С. М. Шкарлет // Формування ринкових відносин. – 2007. – № 6. – С.
7−12.
3. Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Методологія
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ВНУТРІШНІ АНТРОПОГЕННІ РИЗИКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ
ПІДПРИЄМСТВ
В умовах перманентної економічної нестабільності та скорочення
фінансових ресурсів підприємств, досконала внутрішня сторона (перш за все
персонал та процеси) виявляє значний вплив на формування конкурентної
переваги та забезпечення економічної стійкості підприємств [1, с.2]. Тому на
підприємствах малого та середнього бізнесу (де, як правило, немає структури,
відповідальної за економічну безпеку) важливе виділення ключових внутрішніх
антропогенних ризиків у існуючій системі управління персоналом, визначення
методів їх ідентифікації та подальшої нейтралізації [2, с.2].
Для ідентифікації ключових внутрішніх антропогенних ризиків
економічної безпеки пропонуємо визначити 3 стадії процесу роботи із
персоналом: робота на вході в організацію, поточна робота із персоналом
(усередині організації) та робота із персоналом на виході із організації.
На першій стадії слід ідентифікувати ризики неправильного вибору
стратегії скринінгу та селекції кандидатів, відсутність корпоративних вимог до
кандидата та вхідної неправильної оцінки, ризик прийняття кандидата із
прямими загрозами стабільності, створення негативного іміджу підприємства.
Ризики поточної роботи із персоналом містять відсутність системи
адаптації працівника у колективі, відсутність чіткого визначення посадових
вимог та критеріїв ефективності праці, зниження або втрата працівником
мотивації та стимулів до ефективної праці, ризик відтоку ключових працівників
до конкурентів, ризик прямих зловживань працівника та/або заподіяння шкоди
підприємству, уповільнення або припинення розвитку та втрата кадрового
потенціалу працівників підприємства, ризик виникнення та загострення
внутрішніх неконструктивних конфліктів між працівниками підприємства.
Ризики роботи із персоналом на виході із організації це насамперед
фінансові претензії до підприємства (у разі неправомірного звільнення),
зниження репутаційного індексу та формування негативного іміджу
підприємства як роботодавця через розповсюдження негативної інформації,
поширення комерційної інформації про підприємство серед його конкурентів.
Основні методи та процеси нейтралізації антропогенних ризиків на
першій стадії полягають у формуванні системи моніторингу ринку праці,
реалізації процедур скринінгу та відбору, налагодженні ефективної взаємодії
лінійних менеджерів із працівниками служби персоналу, застосуванні сучасних
оцінних технологій, перевірки рекомендацій кандидата.
Основним засобом нейтралізації групи поточних ризиків є формування
чітких вимог та критеріїв результативності праці, розробка ефективної системи
матеріального і нематеріального стимулювання, планування ділової кар’єри та
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створення системи динамічного розвитку і навчання персоналу на підставі
оцінки та атестації працівників.
На виході із організації одним із ключових ризиків є формування
негативного іміджу підприємства як роботодавця, тож засобом його
нейтралізації може бути інформаційно-консультаційна підтримка працівників.
Таким чином, ідентифікація та нейтралізація ключових внутрішніх
антропогенних ризиків є одним із ключових чинників забезпечення економічної
безпеки підприємств, особливо в умовах економічної нестабільності.
Література
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СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ BUSINESS INTELLIGENCE
ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Вітчизняні суб’єкти господарювання, практично усі, без винятку, відчули
«на собі» наслідки глобальної фінансової кризи, і на етапі подолання
економічного спаду кожен з них вибирає власні шляхи та найважливіші
напрями до її подолання. У цій ситуації розвиток і впровадження
інтелектуальних технологій, на перший погляд, не може претендувати на
пріоритетне місце. Проте, як показує практика західних та східних компаній,
існує окремий сегмент ІТ-ринку, який в кризовому середовищі не лише вижив,
але і багато в чому укріпив свої позиції. Мова йде про програмне забезпечення
класу BI – Business Intelligence (ВІ) для забезпечення управління
підприємством.
Термін «Business intelligence» доповнив економічну термінологію
відносно недавно, більшість його користувачів розуміють його як «бізнесаналітику» чи «бізнес-аналіз». Проте, відсутній адекватний переклад «Business
Intelligence» утруднює чітке розуміння його суті й місця використання. На
невизначеність даного терміну у вітчизняному економічному середовищі
вплинула і багатозначність англійського слова «intelligence», під яким
розуміють: відомості; здатність пізнавати і розуміти; готовність до розуміння;
знання, передані або придбані шляхом вчення, дослідження або досвіду; дія або
стан в процесі пізнання; розвідка, розвідувальні дані тощо. В контексті
сучасних перетворень розділяємо думку проф. В. Савчука, який визначає
Business Intelligence як «взаємозв'язаний комплекс сучасних методів управління
бізнесом, побудований на сучасних інформаційних технологіях, який дозволяє
забезпечити максимальну ефективність бізнесу». [1]. Що, в свою чергу, може
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забезпечити підприємству фінансову безпеку його діяльності. ВІ-додатки і ВІплатформи є затребуваними у будь-якій економічній ситуації: на стадії підйому
вони служать для оцінки ефективності довгострокових вкладень, формування
успішних маркетингових та фінансових стратегій; в кризовому період - на
перший план виходить така функціональність BI, як можливість в
оперативному режимі аналізувати великий обсяг різнорідної інформації,
оцінювати ризики і мінімізувати можливі втрати.
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БІЗНЕС - ПРОЦЕСИ ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 1. Структура портфелю Business Intelligence
для оцінки фінансової безпеки
Переслідуючи мету доведення необхідності «вживлення» Business
Intelligence у вітчизняну практику, у тому числі, використання ВІ для оцінки
фінансової безпеки, необхідно визначити інструменти управління сучасними
бізнес – процесами підприємства, які повинні сформувати портфель ВІ. (рис.1.).
Як показано на рисунку, системи обліку виступають інформаційним
фундаментом Business Intelligence, оскільки уся необхідна інформація про
бізнес-процеси формується у обліковій системі: в оперативному обліку – за
окремими господарськими та технічними операціями безпосередньо в процесі
їх здійснення; в управлінському обліку – за центрами відповідальності,
центрами витрат, доходів, інвестицій, «вузькими місцями», для внутрішніх
потреб управління; у фінансовому обліку – загалом, за усіма господарськими
операціями та процесами, з метою підготовки й оприлюднення інформації про
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результати діяльності підприємства, відповідно до вимог законодавства і
стандартів обліку. На основі облікового забезпечення здійснюють діагностику
підприємства в розрізі двох площин: 1- бізнес – процесів, де, в основному,
використовується база даних оперативного і управлінського обліку, така
діагностика повинна мати періодичність за тижнями, декадами, місяцями; 2діагностика результатів і фінансового стану підприємства, де використовують
базу даних здебільшого, фінансового обліку, здійснюється за кварталами,
півріччями, роками. Для забезпечення цільових результатів діяльності на
підприємстві необхідно здійснювати бюджетування, на стратегічному
(перспективному) рівні, з уточненням на коротші періоди – тактичному,
оперативному. Верхнім рівнем управління є прогнозування і оцінка ризиків
діяльності, запобігти яким дається за можливе через ефективне стратегічне
управління на рівні корпоративних та ділових стратегій.
Таким чином, можна стверджувати, що Business Intelligence за будь-яких
умов є таким інструментом, який повинен зайняти свою «нішу» в оцінці
фінансової безпеки підприємства, це дозволить будувати варіантні прогнози і
передбачувати вплив на ситуацію низки чинників, що піддаються управлінню.
Це особливо актуально, коли «ціна» помилки є високою, тоді необхідність в
інструментальній підтримці ухвалення рішень зростає у багато разів.
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ВАЖЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЕКОНОМІКИ
Життєздатність підприємства чи організацій в транзитивній економіці в
значній мірі залежить від наявного рівня їх економічної безпеки. Тому перед
всіма суб'єктами господарювання в нашій державі виникає необхідність
внутрішньої самооцінки та прогнозування можливих змін в стані їх економічної
безпеки. Такий підхід викликаний тим, що вони повинні адекватно реагувати на
дію різних чинників зовнішнього чи внутрішнього походження, які формують
як потенціал підприємства, так і можливості управління його економічною
безпекою [1, с.148].
Головна мета управління економічною безпекою — забезпечення
найефективнішого функціонування, найпродуктивнішої роботи операційної
системи та економічного використання ресурсів, забезпечення певного рівня
трудового життя персоналу та якості господарських процесів підприємства, а
298

також постійного стимулювати нарощування наявного потенціалу та його
стабільного розвитку.
В режимі стійкого функціонування для забезпечення своєї економічної
безпеки суб'єкт господарювання акцентує увагу на підтримці ритмічного
виробництва та збуту продукції; запобіганні можливих збитків; недопущенні
несанкціонованого доступу до службової інформації та комп'ютерних баз
даних, протидії несумісній конкуренції на ринку. В кризові періоди свого
розвитку найбільшу небезпеку для підприємства представляє руйнація
наявного потенціалу (виробничого, кадрового, технічного та технологічного).
Все це зумовлює необхідність побудови різних систем моніторингу та
економічної діагностики на рівні суб'єктів господарювання, що знаходяться в
різних фазах свого розвитку.
З усіх можливих загроз для економічної безпеки на мікрорівні катастрофічних (природних або техногенних) інформаційних, конкурентних,
організаційних, кримінальних особливу увагу слід зосередити на тих, що
безпосередньо спрямовані на руйнування або ослаблення потенціалу
підприємства екзогенних (зовнішніх) чинників. Інші загрози, в тому числі
неефективна науково-виробнича чи маркетингова стратегії або некомпетентний
менеджмент, також мають незаперечну дію на потенціал підприємства, але їх
легко можна усунути через їх внутрісистемне походження.
Разом з тим, якщо економічна політика держави така, що змушує
суб'єктів господарювання шукати тіньові схеми організації бізнесу, через
значний податковий тиск позбавляє його оборотних коштів не тільки на
розширене, але й на просте відтворення, тобто свідомо підштовхує
підприємство в зону підвищеного підприємницького ризику, оцінювати стан
економічної безпеки за іншими, хоча й істотними її компонентами
(економічними, кримінальними, інформаційними, кадровими і т.п.) не має
практичного сенсу. В цих умовах, на. наш погляд, основну увагу варто
зосередити на чинниках, що можуть змінити зовнішнє середовище та
забезпечать економічну безпеку не тільки конкретного підприємства, а й
економіки регіону чи держави в цілому [2, с.262].
Виходячи з цього управління економічною безпекою підприємства,
повинно забезпечити:
 характеристику зовнішніх та внутрішніх загроз, з якими може стикатись
підприємство;
 визначення та моніторинг чинників, зміцнюючих або руйнуючих
стійкість його соціально-економічної позиції на короткострокову і
середньо-строкову перспективу;
 побудову системи показників, які дозволяють оцінити дію цих чинників
на потенціал підприємства; побудову критеріїв та порогових значень
найважливіших
показників,
які
формують
рівень економічної
безпеки;
 розробку економічної політики, направленої на підвищення ступеня
економічної безпеки.
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При цьому доцільно відзначити, що перші дві позиції побудови стратегії
забезпечення економічної безпеки сформульовані і досліджені достатньо певно
в низці робіт, тоді як побудова системи показників і розробка методик
діагностики які б враховували специфіку діяльності підприємств вивчені
недостатньо. Разом з тим від точної ідентифікації загроз, правильного вибору
вимірників їх прояву (системи показників), залежить рівень адекватності оцінки
економічної безпеки суб'єкту господарювання та правильності підбору
комплексу необхідних контрзаходів щодо попередження можливих втрат,
відповідних масштабам і характеру виникаючих загроз. Таким чином головне
питання при розробці методики управління економічною безпекою
підприємства – це побудова систем кількісних і якісних показників економічної
безпеки та встановлення їх порогових значень, досягнення яких вимагатиме
відповідних управлінських дій з боку вищого керівництва підприємства [3,
с.182].
Конкретними кроками на шляху до підвищення рівня економічної
безпеки українських підприємств можуть бути:
 в аспекті технологічної безпеки – закриття низькорентабельних та
збиткових підприємств; зміна системи оплати праці наукових кадрів;
створення нових організаційно-виробничих структур; використання
лізингу; активна частка в міжнародних виставках, семінарах;
 правової безпеки – забезпечення високого рівня юридичного захисту за
всіма напрямками діяльності підприємства;
 ресурсної безпеки – вдосконалення системи розрахунків; підвищення
продуктивності; збільшення капіталовкладень у ресурсозбереження;
стимулювання «ресурсного» напрямку НДДКР;
 фінансової безпеки – застосування принципу дотримання критичних
строків кредитування; створення інформаційного центру для постійних
відомостей про борги підприємства та для перекривання каналів витоку
інформації; створення в структурі інформаційного центру спеціальної
групи спеціалістів з фінансів, яка б перевіряла податкові й інші
обов'язкові платежі, виявляючи можливу переплату й надавала відомості
про основні виробничі фонди, що мало використовуються, з метою
їхнього можливого продажу; використання нових форм партнерських
зв’язків;
 екологічної безпеки – контроль та забезпечення вимог міжнародних
стандартів по екологічних нормам;
 кадрової безпеки – розробка системи відбору, найму та навчання
персоналу;
 ринкової безпеки – застосування засобів незалежної конкуренції,
розподіл ринків збуту;
 соціальної безпеки – наближення рівня оплати праці до показників
розвинутих країн; залучення робітників до управлінських функцій;
підвищення кваліфікації працівників; зацікавленість адміністрації
підприємства в працевлаштуванні безробітних; розвиток соціальної
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інфраструктури підприємства; підвищення матеріальної відповідальності
працівників за результати своєї праці.
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНСКИХ
КОМПАНИЙ
Информацией владеют и используют её все люди без исключения.
Каждый человек решает для себя, какую информацию ему необходимо
получить, какая информация не должна быть доступна другим и т.д. Человеку
легко хранить информацию, которая у него в голове, а как быть, если
информация занесена в «мозг машины», к которой имеют доступ многие люди.
Информация – это одна из важных ценностей в современном мире. “Кто
владеет информацией, тот владеет миром”. Эта истина становится особенно
актуальной на пороге XXI века, когда на смену постиндустриальной эпохе
приходит информационная эпоха. В новом веке вопрос информационной
безопасности бизнеса становится ещё более значимым.
Для предотвращения потери информации разрабатываются различные
механизмы её защиты, которые используются на всех этапах работы с ней.
Защищать от повреждений и внешних воздействий надо и устройства, на
которых хранится секретная и важная информация, и каналы связи.
Информация сегодня стоит дорого и её необходимо охранять. Массовое
применение персональных компьютеров, к сожалению, оказалось связанным с
появлением самовоспроизводящихся программ-вирусов, препятствующих
нормальной работе компьютера, разрушающих файловую структуру дисков и
наносящих ущерб хранимой в компьютере информации.
В
данной
статье
понятие
«информационная
безопасность» рассматривается в следующих значениях:
 состояние (качество) определённого объекта (в качестве объекта может
выступать информация, данные, ресурсы автоматизированной системы,
автоматизированная система, информационная система предприятия,
общества, государства и т. п.);
 деятельность, направленная на обеспечение защищённого состояния
объекта (в этом значении чаще используется термин «защита
информации»).
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Целью данной работы является выявление источников угрозы
информации и определение способов защиты от них.
Следует отметить, что понятие "информационной безопасности
предприятия" рассматривали такие ученые как: Близнюк И.Н., Братель О.Р.,
Бондаренко В.А., Бучило И.Л., Горбатюк О.М., Гуцалюк Н.А., Ляшенко А.Н.,
Камлик М.И., Козаченко Г.В., Остроухов В.В., Пономарев В.П., Стрельцов
А.А., Расторгуев С.П., Цимбалюк В.Л., Чубарук Т.И., Щербина В. М.
Известно, что 70 % утечек информации в Украине относятся к
персональным данным. Ущерб, нанесенный имиджу бизнеса, трудно оценить.
Как подсчитать, сколько клиентов откажется продолжать сотрудничество, если
узнают о том, что номера их паспортов или телефонов попали в руки
мошенников по вашей вине? Согласно исследованию, хуже всего в Украине
дела обстоят именно с безопасностью персональных данных.
В 2011 году компании во всем мире официально потратили более $500
млн. на ликвидацию последствий утечек данных. В список пострадавших
входят такие гиганты, как: Sony, Epson, Morgan Stanley, Samsung Card Co,
Citigroup,
Power
Finance
Corp.
Украинскому
бизнесу
проблема
информационной безопасности знакома не понаслышке. Согласно
исследованиям, 53 % украинских компаний сталкивались с утечками
конфиденциальных
сведений.
Среди
участников
социологического
исследования присутствовали банки, промышленные, торговые, транспортные
и иные организации.
От того, чем занимается фирма, зависит и то, какие секреты ей бережнее
всего приходится охранять. Если для благополучия завода важнее сберечь в
тайне технологические ноу-хау, то, скажем, банку в первую очередь следует не
допускать утечек данных о владельцах пластиковых карт, как это совсем
недавно произошло с крупнейшими платежными системами MasterCard и Visa.
Напомним: вследствие этой утечки могли пострадать от 1 до 10 млн жителей
США. Обе именитые компании поспешили заверить, что их вины в инциденте
нет. Вся ответственность лежит на сторонней организации — платежном
операторе Global Payments, с которым моментально было прекращено
сотрудничество. Показательно, что об утечке было известно заранее. Еще до
возможного совершения актов мошенничества официальные представители
MasterCard и Visa предупредили банки, а те, в свою очередь, пообещали
следить за всеми подозрительно активными карт-счетами.
Построение эффективной и надежной системы защиты возможно только
в случае поэтапной реализации комплекса мер по обеспечению
информационной безопасности организации. К таким этапам можно отнести:
разработку политики безопасности, выбор технических средств защиты
информации, обучение сотрудников и периодический компьютерный аудит.
Согласно исследованию, основными проблемами информационной
безопасности украинских компаний являются:
- компьютерные вирусы. Это самая распространенная угроза
безопасности в 2011 году. Если в 2006 году вирусная угроза была
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зафиксирована 22% опрошенных, а в 2007 году - 44%, то в прошлом году эта
цифра достигла шестидесяти с лишним процентов.
- злоупотребление своими правами в компании. Согласно исследованиям,
большая часть угроз исходят изнутри компании: 58% компаний предполагают,
что один или более сотрудников и других авторизованных пользователей
злоупотребляли своими правами. Опасность, исходящая от внешних
злоумышленников, оказалась не так велика, как это можно себе представить
благодаря прессе и телевидению. Неавторизованные пользователи проникали в
корпоративные сети только в 24% случаев; поставщики и покупатели являются
источниками атак только в 12% случаев.
- утечка персональных данных. Украинский бизнес при утечке
конфиденциальных данных ведет себя более трусливо. Общественность и
клиенты узнают об их потере только в 19 % случаев. Однако дело здесь не в
запредельной честности американских фирм, а в том, что они живут в другом
правовом поле. По законам США, компания, допустившая «слив»
персональных данных, должна уведомить всех пострадавших. А таких бывает
немало. Как показывает мировая практика, личная информация о клиентах или
работниках подвержена утечкам в большей мере. По некоторым оценкам,
порядка 90 % украденных в прошлом году данных являлись персональными. В
этом плане наша страна идет в ногу со всей планетой. Согласно исследованиям,
70 % утечек в Украине касались персональных данных. Техническую и
финансовую информацию у нас воруют гораздо реже (рис. 1).

Потери информации
Отказ в обслуживании
Мошенничество
Нет продаж через Web

Манипуляции с системным ПО

Продажи через Web

Потеря дохода
Не зафиксировано
0

20

40

60

80

Рис.1 Типы нарушений информационной безопасности в украинских
компаниях в 2011 г. (%)
Отчасти такую статистику можно объяснить тем, что уважать приватную
информацию на постсоветском пространстве не привыкли. Все понимают, что
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утечка финансовой отчетности или технологических разработок грозит
убытками и может быть легко раскрыта, тогда как сохранность персональных
данных волнует лишь их владельцев. Поэтому, продавая заинтересованному
лицу базу клиентов, менеджер думает, что абсолютно ничем не рискует. В
Украине уже больше года действует закон «О защите персональных данных»,
однако документ, устанавливающий ответственность за его нарушение,
довольно спорный.
Впрочем, на инсайдера всегда найдутся меры воздействия и в рамках
трудового законодательства. Согласно исследованиям, чаще всего виновных в
утечках информации увольняют (53 %) или штрафуют (24 %). Среди тех, кто
проговорился о секретах фирмы, преобладают менеджеры и руководители
подразделений
Часто утечки — дело рук работников, занимающих ответственные посты.
Это объясняется тем, что именно они имеют доступ к конфиденциальным
данным. Поэтому разумнее, чтобы за информационную безопасность в
компании отвечали люди, подчиняющиеся непосредственно высшему
руководству. Как правило, в украинских фирмах эту роль выполняют ИTотделы или отделы собственной безопасности.
Делая вывод, можно отметить, что для коммерческих предприятий
именно отношение покупателей зачастую является главной целью. Нельзя
допустить, чтобы лояльные клиенты вследствие утечки изменили свою
позицию и перешли к конкурентам. Американское понятие «privacy» как
уважение к приватной информации постепенно входит и в жизнь нашей
страны. Как показало исследование, проведенное по заказу компании Opera в
2011 году в России, больше, чем потери личных данных, россияне боятся
только провалов в личной жизни, аварий на транспорте и увольнения.
Украинские клиенты тоже хотят, чтобы их право на неприкосновенность
личных данных признавали и соблюдали. А желание клиента, как известно, —
закон.
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МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
За останній час, питанням кількісної оцінки стану економічної безпеки
підприємств присвячено багато робот. Дослідженням вищезазначеної
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проблематики присвячені праці П. Дойля, Ж. Ламбена, М. Дональда, Т. Саати,
Г.О. Швиданенко, Ю.М. Воробйова, Т.А. Тищука. Попри існування значної
кількості наукових праць, у галузі кількісної оцінки економічного стану
підприємства, проблематика потребує подальшого дослідження.
В статті аналізується метод кількісної оцінки економічної безпеки
підприємства
шляхом
оцінювання
функціональної
залежності
від
узагальнюючих показників рівня економічної виробничої, фінансової та
інвестиційної безпеки підприємства, тобто впровадження інтегрованої оцінки.
Проводячи узагальнення показників рівня виробничої, фінансової чи
інвестиційної безпеки підприємства можна визначити функціональну
залежність від часткових показників, зокрема, такі, що забезпечують виробничу
безпеку: техніко-організаційна, кадрова, безпеки збуту товарів і послуг, тощо.
(1)
k у  f ( x1 , x2 , ..., xi ,..., xm , xm1 , ..., x j ,..., xn ) , i  1, m ; j  m  1, n ,
де k у  узагальнюючий показник рівня виробничої, фінансової та
інвестиційної безпеки підприємства; x1 , x2 , ..., xi ,..., xm , ( xm1, ..., x j ,..., xn )  часткові
показники рівня виробничої, фінансової та інвестиційної безпеки підприємства,
що утворюють групу показників, впливають на загальний рівень економічної
безпеки.
Кількість часткових показників m та n , що приймаються для оцінки
економічної безпеки підприємства, визначається залежно від конкретних умов
функціонування суб’єктів господарювання. Враховуючи вагові значення
кожного часткового показника можна одержати формулу для розрахунку
узагальнюючих показників рівня виробничої, фінансової та інвестиційної
безпеки підприємства:
m

k у   d i i
i 1

(F )

П i( F )

П i( N )

П (j N )

n

 d

j  m 1

j

j

(F )

П (j F )

, (2)

xi 

П (j N )
П i( F )
x

(3) ,
j
П (j F )
П i( N )

де П i , П j  фактичні значення часткових факторів, що впливають на
узагальнюючі показники рівня виробничої, фінансової та інвестиційної безпеки
(N)
(N)
підприємства; П i , П j  те ж, нормативні або планові значення; i ,  j 
коефіцієнти вагомості відповідних часткових показників.
Разом з тим, доцільно враховувати, що функції якими моделюються
часткові показники, що позитивно впливають на загальний рівень економічної
безпеки, є лінійними (фактичне значення фактора ділиться на нормативне), а
функції, які негативно впливають на загальний рівень економічної безпеки,
нелінійними (нормативне значення фактора ділиться на фактичне).
Відхилення у кращий бік для «негативних» показників суттєво домінують
у порівнянні з відхиленнями для «позитивних» показників, а також у
порівнянні з відхиленнями у гірший бік як для «негативних», так і
«позитивних» показників. При цьому, відхилення у гірший бік для
«позитивних» показників майже удвічі перевищують відхилення для
«негативних» показників. І навпаки. Отже, виникає потреба у застосуванні
коригуючих коефіцієнтів або функцій, зокрема, у формулі (2) доцільно ввести
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коригуючий коефіцієнт d .
 Пi(N)
( F)
( N)
 П(F) , якщоПi  ki Пi ,
i

(4)
kП
di  
1
  1  П
( F)
( N)
, якщоПi  ki Пi ;
 
 i 
( N)
i i
( F)
i

 П(jF)
(F)
(N)
 (N) , якщоПj kj Пj ,
 Пj
П
dj  
1
  1 k П
, якщоП(jF)  kj П(j N) ,
 
 j 
j

( F)
j
( N)
j

(5)

де i, j – коефіцієнти коригування нелінійності показникової функції;
k i , k j – коефіцієнти запасу міцності за певним частковим коефіцієнтом

економічної безпеки ( ki  1, k j  1 ).
Таке коригування є доцільним з тієї причини, що функція xi 
лінійною, а функція x j 

П (j N )
П (j F )

П i( F )
є
П i( N )

 нелінійна, і навіть незначні зміни величин

П (j F ) призводять до суттєвих змін величин показників x1 , x2 , ..., xm у
порівнянні з аналогічними змінами показників xm1 , ..., xn .
Коефіцієнти i, j дозволяють визначити раціональні інтенсивності зміни
значення часткових показників, які позитивно або негативно впливають на
рівень виробничої, фінансової та інвестиційної безпеки підприємства.
Останнє дозволяє запобігти можливій появі такого недоліку, як
нівелювання показників, а саме коли внесок великих кількісних значень одних
нормалізованих показників до загальної оцінки рівня економічної безпеки
підприємства компенсує низькі значення інших.
На нашу думку, слід припустити гіпотези про те, що економічні
показники діяльності підприємства характеризуються ймовірнісними
закономірностями масових випадкових подій, які породжують невизначеність,
конфліктність та обумовлений ними ризик. Отже, для економіко-математичного
моделювання
рівня
економічної
безпеки
підприємства
доцільно
використовувати апарат теорії ймовірностей та математичної статистики.
Оцінку допустимих меж факторів економічної безпеки підприємства
будемо визначати, на підґрунті їх середньогалузевих значень, застосувавши
теорему Ляпунова [1, с 210].
Використавши функцію Лапласа для дослідження допустимих меж
факторів економічної безпеки підприємства, формулу (6) запишемо в іншому,
зручному для використання в розрахунках виді: P a  X  b  Фt 2   Фt1  , (6)





де Х  середньоарифметичне випадкових величин достатньо великої
кількості спостережень; a , b  границі інтервалу, в якому спостерігається
випадкова величина (рекомендовані граничні значення показників економічної
безпеки).
a  M( X ) ;
b  M( X ).
(7)
t1 
t2 
X

X
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Отже, якщо середньогалузеві значення факторів економічної безпеки
підприємства М(Х) вважати за середні нормативні або планові ( Пi( N ) , П (j N ) ), то
коефіцієнти запасу міцності ( k i , k j ) за певним частковим фактором економічної
безпеки можна визначити за формулою: k i  1  t 2 CV ( X ) ; k j  1  t1CV ( X ) ,

(8)

де CV ( X )  коефіцієнт варіації; t1 , t 2  визначаються, застосувавши
функцію Лапласа Ф(z) для заданої надійності прогнозу.
Визначення рекомендованих граничних значень показників економічної
безпеки a і b з урахуванням коефіцієнтів запасу їх міцності ( k i , k j ) за певними
середньогалузевими частинними факторами економічної безпеки та розв’язання
певних локальних задач при оцінці граничних шансів менеджменту певного
підприємства щодо забезпечення раціонального управління його економічною
безпекою на підґрунті показників (як випадкових дискретних величин) статей
виробничо-фінансової звітності, які мають закон розподілу, що відрізняється
від нормального, або ж він невідомий, пропонується здійснювати,
використавши нерівність Чебишева.
Використавши нерівність Чебишева для прогнозування можливих
відхилень значень певного показника економічної безпеки від його середнього
значення з урахуванням стохастичної природи значень показників виробничоекономічної діяльності підприємств при заданих граничних значеннях ризику в
інтервалі p min  p пр  p max , маємо: P X  M ( Х )     рпр  1 

 x2
,
2

(9)

де рпр  надійність (імовірність) прогнозу; pmin , pmax  відповідно
граничні значення ризику (мінімальне і максимальне значення інтервалу
надійності прогнозу).
Формулою (10) обчислюються значення можливих відхилень значень
певного показника економічної безпеки від його середнього значення.



x

1  pпр

.

(10)

Отже, на основі статистичної інформації статей виробничо-фінансової
звітності певного підприємства та підприємств галузі в цілому, застосувавши
нерівність (9), можна отримати значення певного i -го економічного показника
(зокрема, собівартості та цін продукції, обсягів її виробництва й реалізації,
рентабельності тощо ( i  1, m )) з урахуванням можливих відхилень від його
середнього розрахункового значення для заданих граничних значень ризику. У
нашому випадку для рекомендованих граничних значень показників
(  )
 M( Xi )
економічної безпеки маємо: b( a )

де

jnp



точки,

що

належать

307

x

1 pj

інтервалу

 M ( X i )   j ,(11)
пр

пр

надійності

прогнозу

p j  p j  p j ;     вказує на позитивне чи негативне відхилення
min

np

max

показника від його середнього значення [3, с.218].
Розглянемо характерні прикладні аспекти застосування нерівності
Чебишева для визначення рекомендованих граничних значень показників
економічної безпеки [2, с.140].
Припустимо, що спостерігалися при n незалежних випробуваннях
значення певного показника економічної безпеки X з математичним
сподіванням M ( x ) і дисперсією  x2 , які можна розглядати як випадкові
величини X 1 , X 2 , ..., X n з однаковими математичними сподіваннями і
дисперсіями: M ( xi )  M ( x ) ;
n

випадкових величин X  

Xi

i 1

 x2   x2 ( i  1,n ) . Середня арифметична цих
i

n . Використовуючи властивості математичного

сподівання і дисперсії випадкової величини та формули доведення теореми,
можна показати, що M ( x )  M ( x ) і

n

 x2  

 x2

n .

i

i 1

Тоді на основі часткового випадку з теореми Чебишева можна записати
нерівність виду:





P X  M( x )    1

 х2 ,
 2n

(12)

де Х – середнє арифметичне.
За аналогією з формулою (10) для визначення рекомендованих граничних
значень показників економічної безпеки отримаємо

x

b( a )(  )  M ( X i ) 

( 1  p j )п

 M( Xi )   j .

(13)

пр

пр

Вище було зазначено, що загальний рівень економічної безпеки
підприємства доцільно визначати як функціональну залежність від
узагальнюючих показників рівня виробничої, фінансової та інвестиційної
безпеки підприємства, тобто здійснювати інтегровану оцінку, зокрема, має сенс
впровадити як адекватну міру інтегрованого показника загального рівня
економічної безпеки підприємства модифіковане зважене середньо геометричне
значення (мультиплікативний підхід) і визначити його за формулою:
3

RЕКБ   ( 1  Ri )  ( 1  R1 ) ( 1  R2 ) ( 1  R3 ) ,
i

1

2

3

(14)

i 1

де RЕКБ  загальний рівень економічної безпеки підприємства
(інтегральна оцінка); R1  рівень виробничої безпеки підприємства; R2 
рівень фінансової безпеки підприємства; R3  рівень інвестиційної безпеки
підприємства;  і  ваговий коефіцієнт відповідного узагальненого показника.
Значення вагових коефіцієнтів відповідних узагальнених показників
визначається з урахуванням ризику ( Wi ) щодо забезпечення необхідного
(доцільного) рівня відповідних часткових показників економічної безпеки
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певної групи (часткових показників виробничої, фінансової та інвестиційної
безпеки підприємства):
(15)
 і  1  Wi , і  1,3 .
У нашому випадку як кількісну оцінку ризику Wi доцільно обрати
D( x )
( x )
), визначений на

M( x ) M( x )
підґрунті статистичної інформації статей виробничо-фінансової звітності
підприємства часткових показників економічної безпеки певної групи
(часткових показників виробничої, фінансової та інвестиційної безпеки
підприємства), що дає ефект контролю кризових ситуацій.
Наголосимо на необхідності нормалізації вагових коефіцієнтів
відповідних узагальнених показників, тобто щоб виконувалась умова

коефіцієнт варіації

CV ( X )

( CV ( x ) 

3


і 1

і

 1.

(16)

У формулі (14) як високі нормалізовані кількісні значення окремих
деталізованих показників, так і низькі значення інших менше нівелюються, ніж,
наприклад, за адитивного підходу.
Крім того, вагові коефіцієнти відповідного узагальненого показника  і
можуть забезпечити врахування антагоністичності зовнішнього середовища,
якщо їх визначити, зокрема, на підґрунті кількісних оцінок ризику чи
теоретико-ігрової концепції оптимізації стратегії підприємства.
Отже, перспективою подальших досліджень даної проблематики, на нашу
думку, є дослідження альтернативних методик оцінки рівня економічної
безпеки підприємства та впровадження на її основі механізмів моніторингу
існуючого стану безпеки підприємства.
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