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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ
3.1. ІНТЕГРАЦІЯ ФІНАНСОВОГО Й ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЯК
ОСНОВНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Галушка В.В.
Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «ДонНТУ»
Антоненко В.М.
кандидат економічних наук, доцент
ДВНЗ «ДонНТУ»
Взагалі аналіз в своєму призначенні виступає як інструмент вивчення
досить складних соціально-економічних явищ, процесів і результатів діяльності
підприємств. Складність, багатогранність й навіть заплутаність діяльності
сучасних підприємств впливають на те, що й аналіз цієї діяльності також є
доволі складним і різним за своїми методичними підходами та методами його
проведення. В цілому історично склалося так, що вчені виокремлюють два
основні напрямки аналізу діяльності підприємств: йдеться про економічний
аналіз (дослідження виробничо-господарської діяльності) та фінансовий аналіз
(дослідження фінансового стану та фінансових результатів).
Обидва ці напрями аналізу є актуальними й необхідними для будь-якого
підприємства, незалежно від якихось його специфічних особливостей.
Об’єктивна необхідність економічного аналізу зумовлюється: по-перше,
постійним розширенням і ускладненням виробництва; по-друге, істотними
коливаннями кінцевих результатів під впливом різних причин і обставин; і, потретє, вимогами практики по усуненню негативних наслідків в результаті тих
або інших дій чи рішень. Фінансовий аналіз для національних підприємств
актуалізувався в період переходу до ринкової економіки і став методом
виявлення фінансових проблем, а для деяких – і інструментом запобігання
фінансових ускладнень на підприємствах та недопущення їх банкрутства.
Напрацьовані в науковій літературі методичні підходи до проведення
економічного та фінансового аналізу є в деякій мірі зіставними, але й досить
специфічними. Тому, з урахуванням означеної тези і виходячи з напрямку
цього дослідження, необхідно проаналізувати методичні підходи до
фінансового та економічного аналізу, виявити їх особливості, визначити
переваги й недоліки.
На сьогодні в Україні офіційно запропоновані методики оцінки
фінансового стану підприємств, аналіз яких представлений в табл. 1. Наведені
методичні підходи мають характерні недоліки, обумовлені сферою їх
застосування і спрямованості, а їх загальний недолік полягає у тому, що
критичні значення фінансових показників не враховують специфіки діяльності
конкретних підприємств чи галузей та розвитку загальних економічних умов.
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Забезпечення єдиного підходу при
проведенні
поглибленого
аналізу
фінансово-господарського
стану
підприємств і організацій.

Встановлення
єдиного
порядку
і
основних
методичних
положень
проведення аналізу фінансового стану
підприємств, що підлягають приватизації.

Забезпечення однозначності підходів при
оцінці фінансово-господарського стану
підприємств, виявлення ознак поточної
критичної
і
надкритичної
їх
неплатоспроможності,
виявлення
формування незадовільної структури
балансу для здійснення заходів по
запобіганню банкрутства підприємств

Вдосконалення порядку формування
резерву для відшкодування можливих
втрат по кредитних операціях банків

2. Методика проведення
поглибленого аналізу
фінансово-господарського
стану неплатоспроможних
організацій.

3. Положення про порядок
здійснення аналізу фінансового
стану підприємств, що
підлягають приватизації.

4. Методичні рекомендації по
виявленню ознак
неплатоспроможності
підприємства до ознак дій з
приховування банкрутства,
фіктивного банкрутства або
доведення до банкрутства.

5. Положення про порядок
формування і
використовування резерву для
відшкодування можливих втрат
по кредитних операціях банків.

Джерело: розроблене авторами

Забезпечення організаційної роботи,
пов'язаної із залученням вітчизняних і
зарубіжних інвесторів до фінансування
заходів, направлених на оздоровлення
підприємств і організацій.

1. Методика інтегральної
оцінки інвестиційної
привабливості підприємств і
організацій.

1) невелика кількість показників;
2)
ранжирування
підприємств
за
наслідками оцінки їх фінансового стану;
3) урахування суб’єктивних чинників при
оцінці фінансового стану підприємства

1) обґрунтований висновок щодо стану
підприємства;
2) відсутність громіздких розрахунків

1) огляд основних напрямів діяльності
підприємств;
2)
обґрунтованість
висновків
для
підприємств;
3) відсутність громіздких розрахунків і
великої кількості показників.
1) нескладна процедура розрахунків;
2)
оцінка
різних
сфер
стану
підприємства;
3) можливість порівняти дані в динаміці;
4) наявність теоретичних нормативних
значень.

Переваги
1) показники задовольняють IASC;
2) оцінка практично всіх напрямів
діяльності підприємства:
3) простота, наочність одержаних даних;
4) можливість проведення розрахунків по
декількох підприємствах

Мета методики

Найменування методики

Дослідження офіційних методик фінансового аналізу

1) оптимальні значення коефіцієнтів
визначається суб'єктивно банками;
2) обмеженість об’єктивності оцінки
через невелику кількість коефіцієнтів;
3) конкретна й вузька спрямованість
Положення

1)
вибірковість
використовуваних
показників;
2) порівняння значень показників з
нормативами, які не є достатньо
обгрунтованими;
3) обмеженість застосування через
цілеспрямованість Методики

1) неврахування того, що нормативні
значення показників можуть коливатися
залежно від сфери промисловості;
2) інтерпретація висновків аналітиком

1) суб'єктивність висновків експерта;
2)
обмеженість
через
конкретну
цілеспрямованість Методики

Недоліки
1) велика кількість показників, обмежує
однозначність оцінки;
2) проведення розрахунків відбувається
за допомогою спеціального програмного
забезпечення;
3) відсутність шкали інтегральних
показників.

Таблиця 1

Аналіз основних науково-методичних підходів до фінансового аналізу дає
можливість зробити наступні висновки:
- в сучасних умовах української економіки не існує єдиного підходу до
проведення фінансового аналізу;
- запропоновані методики не несуть в собі комплексності, а значить,
обмежені, вузько направлені і мають ряд недоліків;
- застосування існуючих методичних підходів, запропонованих
міністерствами, НБУ і ін. установами, направлено на досягнення конкретних
(іноді досить вузьких) цілей і не враховує особливостей окремих галузей
економіки;
- закордонний досвід необхідний, але він не вирішує поставлених задач і
часто є необ’єктивним в умовах економіки України;
- більшість методик необхідно теоретично допрацьовувати, щоб
практично застосовувати в українських умовах національної економіки;
- нормативи показників необхідно переглядати і встановлювати з
урахуванням специфічних особливостей галузей і економіки України в цілому.
Таблиця 2
Наукові підходи до систематизації методів економічного аналізу
Автор
К.В. Бородкин, Б.Г. Преображенський
[2]
О.В.Єфімова [3]
А.Д. Шеремет, Є.В. Ненашев;
Н.Н. Селезньова, А.Ф. Іонова [5, 13]
Д.В. Шиян, Н.І. Строченко [14]
Н.В. Тарасенко [12]
Є.В. Мних [9]
В.В. Ковальов, А.М. Бандурка,
І.М. Червяков, О.В. Посилкіна, О.В.
Павловська [1, 6, 10]
З.М. Зав’ялова, Г.В. Савицька,
О.Н. Волков [4, 11]
Н.П. Любушин [8]
Джерело: розроблене авторами

Систематизація методів економічного аналізу
Трансформаційні; якісні; коефіцієнтні;
інтегральні
Системний і комплексний підхід; імовірнісний
підхід, орієнтація на запити конкретного суб’єкта
аналізу.
Кількісні, якісні.
Класичні, математичні
Традиційні, економіко-математичні, методи
експертної оцінки
Традиційні, графічні, економко-математичні
методи та моделювання, методи експертної
оцінки
Неформалізовані, формалізовані
Традиційні, детермінований та стохастичний
факторний аналіз, оптимізація показників
Традиційні, спеціальні, факторний аналіз

В економічній літературі існують різні класифікації методів аналізу
господарської діяльності підприємств (табл. 2). Аналіз систем класифікацій цих
методів вказує на те, що в більшій мірі автори розподіляють їх на схожі групи.
Підходи до економічного аналізу реалізуються за допомогою багатьох
спеціальних методів, які мають характерні особливості, переваги та недоліки.
Дослідження процедур використання методів економічного аналізу надано в
табл. 3 і підтверджує тезу про необхідність критичного ставлення до існуючих
9

підходів щодо економічного аналізу в умовах України. Слід зазначити, що і
економічний, і фінансовий аналіз реалізуються за допомогою схожих методів,
що їх методично об’єднує.
Враховуючи те, що господарська діяльність підприємств є складною за
кількістю різних її напрямків, економічний чи фінансовий аналіз, якщо вони
застосовуються без комплексного поєднання, не можуть надати повну
інформацію щодо фінансово-економічного стану підприємств, а тому не
становлять об’єктивну базу для управління підприємствами. Іншими словами,
ні економічний, ні фінансовий аналіз окремо не можуть цілком врахувати
велику різноманітність зв’язків і обумовленостей показників в господарській
діяльності підприємств; тому об’єктивно постає питання про синтез цих двох
напрямів у фінансово-економічний аналіз як основний вид аналізу діяльності
підприємств. Така інтеграція може реалізуватися на основі єдиної науковометодичної бази, тим більше, що, як вже вказувалося, їх методи багато в чому є
схожими.
Про необхідність такої інтеграції свідчить також те, що і фінансовий, і
економічний аналіз мають користувачів та виконавців, які зацікавлені в
отриманні, як фінансових, так і економічних показників, для реалізації мети
своєї діяльності, і такий інтегрований аналіз надасть користувачам реальну
можливість ефективно здійснювати функції управління підприємствами.
Слід погодитися з М.Я. Коробовим, який першим підняв питання про
розгляд фінансово-економічного аналізу і стверджував, що фінансовоекономічний аналіз – це комплексне вивчення функціонування підприємства з
метою об’єктивної оцінки досягнутих фінансових результатів і виявлення
шляхів подальшого підвищення прибутковості (рентабельності) [7, с. 17].
Як відомо, управління підприємствами націлене на забезпечення
досягнення ними прийнятих цілей, причому однією з найважливіших цілей є
отримання й збільшення фінансового результату – прибутку. Тому для
досягнення цієї мети, розглядаючи фінансово-економічний аналіз як функцію
управління підприємством, необхідно зупинитися на причинно-наслідкових
зв’язках між економічними та фінансовими показниками діяльності
підприємства.
Головний зміст, тобто методологічна основа аналізу, й криється у
виявленні та вивченні всіх причинно-наслідкових зв’язків, що складаються в
процесі формування результатів діяльності підприємства.
Тут необхідно виходити з того, що будь-який показник є результатом
взаємодії великої кількості складних чинників і обставин. А кожен чинник в
одному випадку може виступати причиною, а в іншому – наслідком. В основі
такого аналізу лежить діалектичний метод пізнання, сутність якого полягає у
тому, що показники і процеси розглядаються в їх взаємозв’язку і
взаємообумовленості. При такому підході аналіз будь-якого показника
здійснюється послідовно, від загального до часткового, шляхом
розчленовування його на складові елементи і на основі розкриття відповідних
причинно-наслідкових зв’язків до виявлення таких першопричин, по яких
можна впровадити конкретні заходи для усунення їх негативного впливу.
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Дослідження
стану
підприємства
шляхом
наявного
представлення
тенденцій зміни показників.

5. Методи експертних
оцінок: метод колективних
експертних оцінок, метод
контрольних питань, прийом
аналогії

6. Графічні: метод сіткового
графіку, аналітичні, метод
побудови аналітичного
графіку

Джерело: розроблене авторами

Прийняття рішень на підставі
професійного
досвіду
та
інтуїції.

4. Економіко-математичні та
моделювання: методи
елементарної математики,
методи математичної
статистики, методи
математичного
програмування, факторний
аналіз.

Наявність даних за декілька
періодів.

Компетентні та професійні
спеціалісти, наявність їхньої
великої кількості.

Наявність
математичного
апарату що описує це
явище, його адекватність в
даній ситуації.

Наявність,
простота
представлення даних, визначення
тенденцій розвитку показників.

Дублювання
функцій
вертикального та горизонтального
аналізу, обмеженість за відсутністю
даних

Суб’єктивність в оцінках експертів,
висока імовірність помилкових
суджень.

Встановлення
закономірностей
зміни
показників, їх взаємозв’язків,
об’єднання їх в моделі, що
дозволяють
оптимізувати
діяльність підприємства.

3. Традиційні (логічні):
порівняння, елімінування,
статистичні, балансові.

Використання
практичного
досвіду
деяких
експертів,
можливість
обліку
великої
кількості факторів, використання
математичного
апарату
при
обробці даних.

Великий
вибір
методів,
що
описують досліджуване явище,
труднощі
з
інтерпретацією
інформації.

Визначення
взаємозв’язку
факторів,
виявлення
впливу
кожного фактора на результат,
простота методів.

Розкладання на складові та
співставлення
отриманих
даних з вже відомими.

2. Горизонтальний

Наявність достатньо глибоких
знань
математичного
апарату,
особливостей його використання.

Необов’язковість
зберігання
тенденцій
в
майбутньому,
відсутність додаткових даних для
об’єктивної інтерпретації.

Можливість
прослідкувати
тенденції розвитку показників,
виявлення
показників
“сигналів” із значеннями, що
погіршуються.

Наявність даних по тим
самим статтям за попередні
періоди.

Вивчення тенденцій розвитку
та
екстраполяція
їх
на
майбутнє.

Перевірка наявності та тісноти
зв’язку
між
показниками,
обґрунтованість економічними та
математичними
закономірностями.

Однозначність
інтерпретації
структури, обмеженість порівняння
структури з нормативом.

Наявність
сукупності
елементів, що формують
підсумковий показник.

Дослідження змін структури
активів та зобов’язань.

1. Вертикальний

Наявність
безлічі
взаємозв’язаних показників, що
описують явище.

Недоліки

Переваги
Визначення питомої ваги кожної
складової, розгляд слабких місць
в
структурі
досліджуваного
явища.

Умови використання

Таблиця 3
Мета

Методи

Аналітичне дослідження методів економічного аналізу підприємств

В управлінському обліку аналіз економічних та фінансових показників
спрямований на виявлення їхнього взаємозв’язку із чистим прибутком. Адже
чистий прибуток є головним кінцевим фінансово-економічним результатом
діяльності підприємств, тому взаємозв’язок цих показників безпосередньо
відіб’ється на його обсязі (рис. 1).
Фінансові показники діяльності підприємства

Чистий прибуток

Фінансові результати
від фінансової
діяльності

Фінансові результати
від операційної
діяльності

Фінансові результати
від інвестиційної
діяльності

Витрати на виробництво та
реалізацію продукції

Виручка від реалізації продукції

Економічні показники використання ресурсів підприємства

Матеріальні ресурси

Трудові ресурси

Основні засоби

Рис. 1. Взаємозв’язок фінансових та економічних показників підприємства
через показник чистого прибутку
Джерело: розроблене авторами

Детальний аналіз фінансових показників свідчить про їхнє походження
від економічних. Завдяки цьому показник чистого прибутку поєднав в собі
сукупність, і економічних, і фінансових параметрів, та є найбільш уніфікованим
способом пізнання взаємозв’язку між ними (рис. 2).
Враховуючи систему факторних (причинно-наслідкових) зв’язків між
показниками, вказаними на рис. 3, можна скласти відповідну систему
факторних моделей.
Для формування фінансового результату підприємства найбільш вагомий
вплив має фінансовий результат від його операційної діяльності, а решта
чинників здійснюють зазвичай значно менший вплив на нього.
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Джерело: розроблене авторами

Економічні показники
Фінансові показники

Фінансово-економічні показники аналізу господарської діяльності підприємства

Рис. 2. Показники фінансового та економічного аналізу господарської діяльності підприємства

Показники аналізу виробництва та
реалізації продукції

Показники використання персоналу

Показники використання основних
засобів

Показники використання
матеріальних ресурсів

Показники аналізу собівартості
продукції

Показники аналізу фінансових
результатів

Показники ліквідності та
платоспроможності

Показники ділової активності

Показники фінансової стійкості

Показники прибутковості діяльності

Показники оцінки майнового стану

Фінансовий результат від операційної діяльності формується під
сукупним впливом виручки від реалізації продукції ВР і витрат на реалізовану
продукцію В :
ÔÐîä  ÂÐ Â .
(1)
У свою чергу, виручка від реалізації продукції і витрати залежать від
багатьох економічних параметрів, пов’язаних з виробництвом і реалізацією
продукції, зміна яких спричинить зміну фінансового результату.
Чистий прибуток
Податок на
прибуток

Загальний фінансовий результат

Фінансовий результат
від операційної
діяльності

Номенклатура
продукції, що
виробляється
Товарна продукція

Вартість основних
засобів

Умовно-змінні витрати

Витрати на виробництво
та реалізацію продукції

Постійні витрати на
весь випуск продукції

Фондовіддача
Продуктивність
праці

Чисельність
працівників
Матеріальні витрати

Матеріаловіддача

Обсяг реалізації
продукції

Питома вага
реалізованої продукції
в загальному обсязі
виробленої продукції

Ціна одиниці продукції

Виручка від реалізації
продукції

Фінансовий результат
від інвестиційної
діяльності

Витрати на
одиницю

Фінансовий
результат від
фінансової
діяльності

Рис. 3. Структурно-логічна модель формування чистого прибутку
(авторська розробка)
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На рис. 3 представлені економічні показники підприємства, що
впливають на його чистий прибуток.
Так, загальні витрати складаються з суми постійних і змінних витрат;
постійні витрати підприємства F не залежать від обсягу випуску продукції і
приймаються загальною сумою на весь випуск; змінні витрати V залежать від
обсягу випуску, при цьому в умовах багатономенклатурного виробництва
необхідно приймати змінні витрати на одиницю і-го виду продукції. Отже,
рівень змінних витрат підприємства залежатиме від обсягу товарної продукції в
í
натуральних одиницях TÏ , а також питомої ваги кожного виду продукції в
загальному обсязі випуску і змінних витрат на одиницю кожного виду
продукції Vi :
n

n

V   ÒÏ i Vi  (ÒÏ  V1    ÒÏ Vn ) 
í

í
1

i 1

í
n

 ÒÏ

í
i

 ÒÏ

í
i

i 1
n
i 1

Відношення

ÒÏ ií
n

ÒÏ
i 1

í
i



ÒÏ í  V
ÒÏ í  V
  ÒÏ   n 1 1    n i i

í
i 1
ÒÏ ií
  ÒÏ i

i 1
 i 1
n

í
i








показує питому вагу кожного виду продукції в загальному

обсязі випуску, який позначимо ÓÄ ³ , тоді:
n

V   (ÒÏ ií  ÓÄ i  Vi ) ,
i 1

(2)

де n – кількість видів продукції.
Тоді загальні витрати підприємства складуть:
n

Â  V  F   (TÏ í  ÓÄ³ Vi )  F .
i 1

(3)

Далі визначимо вплив факторів на виручку від реалізації, яка залежить, як
показано на рис. 3, від обсягу товарної продукції в натуральних одиницях з
урахуванням залишків нереалізованої продукції Î , ціни за одиницю і-го виду
продукції Ði , питомої ваги реалізованої продукції і-го виду ÓÄ ³ :
n

BP   (ÒÏ í  Î )  Ð³  ÓÄ³ .
i 1

(4)

í

уточнюється з урахуванням залишків
У формулі (4) показник TÏ
d îñò коефіцієнт
нереалізованої
продукції.
Якщо
позначити
через
співвідношення цих залишків до обсягу товарної продукції, то матимемо:
n





ÂÐ   ÒÏ í  1  d îñò  Ði  ÓÄi .
i 1

(5)

Фактор товарної продукції є найбільш значущим зі всіх досліджуваних
чинників і у свою чергу залежить від: продуктивності праці робітників ПТ і їх
чисельності Ч, фондовіддачі ФО і вартості основних засобів ОФ, використаних
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матеріальних ресурсів (витрат) МЗ і матеріаловіддачі МО (рис. 3). Вплив цих
факторів на обсяг товарної продукції оцінюється наступним чином:
 ÒÏ í  ÏÒ  × ;
 í
ÒÏ  ÔÎ  ÎÔ ;
(6)
ÒÏ í  ÌÇ  ÌÎ .

Розв’яжемо дану систему, склавши рівняння:
3  ÒÏ í  ÏÒ  ×  ÔÎ  ÎÔ  ÌÇ  ÌÎ ,
ÏÒ  0, ×  0, ÔÎ  0, ÎÔ  0, ÌÇ  0, ÌÎ
при чому
За умови повного використання цих ресурсів:
1
ÒÏ í   ( ÏÒ  ×  ÔÎ  ÎÔ  ÌÇ  ÌÎ ).
3

 0.

(7)
Формула (7) має сенс тільки за дотримання рівнянь (6), а її значення
полягає у тому, що вона дає можливість поєднати в одну модель усі шість
факторів.
Отже, виручка від реалізації і витрати складатимуть:
1 n
BP   ( ÏÒ  ×  ÔÎ  ÎÔ  ÌÇ  ÌÎ )  (1  d îñò )  ÓÄ ³  Ð³ .
3 i 1
1 n
B   ( ÏÒ  ×  ÔÎ  ÎÔ  ÌÇ  ÌÎ )  ÓÄ ³  V ³  F .
3 i 1
За цих умов фінансовий результат від операційної діяльності дорівнює:
1 n
ÔÐîä  ( ÏÒ  ×  ÔÎ  ÎÔ  ÌÇ  ÌÎ )  (1  d îñò )  ÓÄ³  Ð³ 
3 i 1
1 n
 ( ÏÒ  ×  ÔÎ  ÎÔ  ÌÇ  ÌÎ )  ÓÄ³  V³  F 
3 i 1
1 n
 ( ÏÒ  ×  ÔÎ  ÎÔ  ÌÇ  ÌÎ )  ÓÄ³  (Ð³  (1  d îñò )  Vi )  F
3 i 1
Тоді загальний фінансовий результат складе:
1 n
ÔÐçàã   ( ÏÒ ×  ÔÎ  ÎÔ  ÌÇ  ÌÎ ) ÓÄ³  ( Ð³  (1  d îñò )  Vi )  F  ÔÐôä  ÔÐ³ä
3 i1
де  ÔÐôä  ÔÐ³ä – відповідно фінансовий результат від фінансової і
інвестиційної діяльності.
Якщо ÔÐçàã  0 , а Ñï – ставка податку на прибуток, то факторна модель
чистого прибутку матиме вигляд:
1 n

×Ï   (ÏÒ  ×  ÔÎ  ÎÔ  ÌÇ  ÌÎ )  ÓÄ³  (Ð³  (1  d îñò )  Vi )  F  ÔÐôä  ÔÐ³ä   (1  Ñï ).
3
 i1

Одержані факторні моделі дозволяють визначити взаємозв’язок
економічних показників з показником чистого прибутку і встановити
структурно-логічні залежності між ними при проведенні аналізу фінансово16

господарської діяльності підприємства. Застосування даних моделей в аналізі
фінансових результатів дозволяє визначити причинно-наслідкові зв’язки між
показниками і виявити невикористані резерви господарської діяльності, а також
підвищить ефективність рішень, що приймаються керівництвом підприємства.
Тому синтез фінансового і економічного аналізу та розробка його методики є
актуальними питаннями для вдосконалення процедури дослідження діяльності
підприємств та підвищення об’єктивності отримуваних аналітичних висновків.
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3.2. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УКРАЇНІ ТА ПОШУКИ
ШЛЯХІВ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Багрій К.Л.
к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Питання економічного аналізу в сучасному світі дуже важливе, тому що
розвиток економічного аналізу пов’язаний із зростанням ступеня задоволення
суспільних, колективних та індивідуальних потреб в аналітичній інформації
через пізнання сторін, властивостей та відносин об’єктів дослідження. Питання
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економічного аналізу відіграють важливу роль перш за все при оцінці
ефективності господарської діяльності та пошуку шляхів її підвищення
І якщо поставитися до цієї проблеми відповідально, то її можливо
вирішити, залучаючи на підприємства кваліфікованих економістів, які могли б
ефективно здійснювати аналіз основних показників діяльності підприємства і
своєчасно розробляти можливі шляхи виходу з кризових ситуацій.
Проблеми економічного аналізу є надзвичайно актуальними для України,
тому що зараз будь-яка підприємницька діяльність потребує постійного
контролю за своїм розвитком, аналізу процесів, під дію яких потрапляє
підприємство в сучасних умовах господарювання і кваліфікованих економістів,
які могли б професійно аналізувати основні показники діяльності підприємства.
Проблемами економічного аналізу в Україні на сьогодні займається
велика кількість економістів та науковців: В.І. Захарченко [1], Є.В. Мних [2],
О.В. Олійник [3], Г.В. Савицька [4], І.І. Цигилик [5] та інші. Всі вони
приділяють значну увагу теоретичному підходу до вирішення проблем, з якими
може зіткнутися підприємство, здійснюють розробку методології економічного
аналізу та її практичне втілення.
Метою нашого дослідження є визначення ролі економічного аналізу в
сучасних умовах господарювання, що склалися в Україні, визначення способів і
шляхів протидії кризовим явищам на підприємстві, обґрунтування напрямів
покращення ефективності економічного аналізу в нашій державі.
Питання економічного аналізу відіграють важливу роль при оцінці
ефективності господарської діяльності та пошуку шляхів її підвищення. Будьяка підприємницька діяльність потребує постійного контролю за своїм
розвитком, аналізу процесів під дію яких потрапляє підприємство в сучасних
умовах господарювання. Це, передусім, пов'язано із зміною економічних умов,
в яких працює підприємство, кон'юнктури ринку, податкового законодавства
тощо. Суть проблеми полягає в тому, що більшість підприємців, які зіткнулися
з перешкодами, не задумуються над необхідністю та важливістю саме
економічного аналізу своєї діяльності, а тому взагалі його не здійснюють. На
підприємствах відсутні кваліфіковані економісти, які могли б ефективно
здійснювати аналіз основних показників діяльності підприємства і своєчасно
розробляти можливі шляхи виходу з кризових ситуацій.
Розширення сфери застосування економічного аналізу, вмотивоване як
необхідністю аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень, так і
проблемою аналітичного осмислення інформаційних потоків для інших
зацікавлених сторін, потребує посилення досліджень його теорії та практики.
За результатами проведеного дослідження виявлено таку загальну
проблему – відсутність на суб’єктах господарювання системи економічного
аналізу, функціонування якої забезпечуватиме зростання ефективності системи
управління в цілому. Серед найбільш проблемних напрямів практики
економічного аналізу виокремлюються такі:
1. Застосування економічного аналізу у діяльності суб’єктів
господарювання (в управлінні, аудиті, наданні консалтингових послуг).
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Кінець ХХ ст. характеризується кардинальними змінами в організації
економічного аналізу. На зміну планово-економічним відділам, відділам
нормування, праці та заробітної плати, до компетенції яких відносилися
питання здійснення економічного аналізу на державних підприємствах, такі
функціональні обов’язки були перекладені на головних бухгалтерів, фінансових
директорів, керівників функціональних підрозділів або взагалі ігнорувалися. На
початку ХХІ ст. ситуація змінюється, зростає попит на аналітичних фахівців.
Аналітична діяльність формується як основна. Послуги з проведення
економічного аналізу стають вагомою складовою діяльності аудиторів,
діяльності консалтингових фірм.
2. Регламентація та стандартизація економічного аналізу.
Організація та здійснення економічного аналізу не має жорсткої
регламентації системою нормативних актів. Більшість суб’єктів при організації
та
здійсненні
економічного
аналізу
користуються
виключно
загальнодержавними
нормативними
документами:
положеннями,
роз’ясненнями або методичними рекомендаціями міністерств та відомств,
міжнародними стандартами аудиту тощо.
3. Цільове та функціональне спрямування економічного аналізу,
періодичність проведення та часова спрямованість.
Економічний аналіз є засобом створення основного ресурсу нової
економіки – інформації. Зараз результативність діяльності будь-якого суб’єкта
господарювання стає все більшою мірою залежною від якості інформації,
значна частина якої формується саме в системі економічного аналізу. В процесі
аналітичного дослідження відбувається створення нового якісно-змістовного
знання на базі інтелектуальної переробки інформаційних масивів. Значна
частка аналітичних робіт в межах підприємства спрямована на системне та
комплексне дослідження діяльності суб’єкта господарювання і розвиток
структурних підрозділів для забезпечення найбільш повного використання та
приросту його економічного потенціалу. Економічний аналіз проводиться на
запит таких цільових груп, як власники, потенційні інвестори, фінансовокредитні установи, державні контролюючі та інші органи, контрагенти.
Переважна більшість респондентів здійснює економічний аналіз на
вимогу фінансово-кредитних установ. Незадовільною є ситуація щодо
проведення економічного аналізу за ініціативи власників. Це ще раз
підтверджує незацікавленість власників у організації економічного аналізу, а
також недостатній рівень економічної освіченості в цілому.
4. Зміст та обсяг аналітичних робіт, основні аналітичні об’єкти та методи,
що використовуються.
На підприємствах, де не функціонує система економічного аналізу,
аналітичні роботи ведуться за потребою і є, як правило, тематичними. Тобто
економічний аналіз здійснюється за тими питаннями та об’єктами, що в
конкретний момент найбільше цікавлять управлінський персонал або інших
суб’єктів-замовників. Крім того, проведення комплексного економічного
аналізу потребує значних ресурсів, як фінансових, так і часових, кадрових.
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Забезпечення раціональної поведінки господарюючих суб’єктів та інших
зацікавлених сторін обумовлює необхідність збільшення числа функцій
економічного аналізу та напрямів їх застосування. Особливість сучасного етапу
розвитку економічного аналізу полягає у тому, що елементи його теорії,
методології та організації у недостатній мірі враховують закони та тенденції
ринку. З іншого боку, застосування аналітичного інструментарію зарубіжних
країн, не адаптованого до умов господарської діяльності українських
підприємств, викликає додаткові труднощі у достовірній їх економічній оцінці.
Створився розрив у потребах фінансового менеджменту та управління в цілому
і можливостях методології та організації аналізу, які існують на практиці.
Розвиток економічного аналізу пов’язаний із зростанням ступеня
задоволення суспільних, колективних та індивідуальних потреб в аналітичній
інформації через пізнання сторін, властивостей та відносин об’єктів
дослідження. Існування багатьох підходів до процесу дослідження обумовлює
наявність різних за змістом і завданнями напрямків економічного аналізу, які, у
свою чергу, дозволяють забезпечити пізнання об’єктів економічного аналізу.
Основними завданнями економічного аналізу є інформаційне
забезпечення ефективності прогнозування, планування, регулювання, обліку,
контролю, організації та стимулювання в системі управління господарюючим
суб’єктом притаманними тільки економічному аналізу методом і прийомами з
метою забезпечення вигод його власників як у поточному періоді, так і на
перспективу.
Пріоритетним напрямком розвитку економічного аналізу є забезпечення
регулятивної, пошукової, захисної та комунікативної його функцій, що
зумовлює вірогідні шляхи удосконалення та появи нових видів економічного
аналізу і повинно враховуватись у теоретичних та методологічних
дослідженнях з цього питання.
Економічний аналіз необхідний на всіх етапах підприємницької
діяльності: від задумів і формування підприємства до реалізації кожного етапу
його функціонування, дотримуючись принципів етапності самого аналізу.
Об'єктом економічного аналізу господарської діяльності є підприємство,
об'єднання, окрема галузь, регіон, національна економіка в цілому. На
діяльність підприємства впливає ряд факторів, вплив яких, а також оцінка
кризової ситуації в економіці України, потребують розробки ефективних
антикризових заходів, що забезпечать не просто виживання підприємства, а
його стійкий фінансово-економічний розвиток. Цей процес потребує
проведення комплексного аналізу як економічних показників, так і окремих
сфер і напрямів діяльності підприємства:
 маркетинговий аналіз;
 аналіз стратегії господарюючого суб'єкта;
 аналіз і оцінка еластичності змін економічних показників в обґрунтуванні
стратегії й тактики бізнесу;
 альтернативна основа аналітичного пошуку;
 визначення й оцінка ризику підприємництва.
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Під час проведення економічного аналізу основну увагу необхідно
приділяти пошуку резервів підвищення ефективності діяльності підприємства
шляхом більш детального аналізу основних показників виробничої діяльності.
Тому перед економічним аналізом як наукою за сучасних умов розвитку
економіки постало багато проблем, які потрібно розв’язувати. Насамперед
належить створити єдину систему економічного аналізу, яка б інтегрувала
аналіз діяльності на всіх рівнях. З цим має бути пов’язана і система
різнострокових прогнозів, що базувалася б на закономірностях, тенденціях і
резервах, виявлених аналізом.
Треба створити єдину обґрунтовану систему оцінних показників
ефективності господарювання підприємств і їхніх підрозділів. Існує також
необхідність у підвищенні оперативності економічного аналізу, удосконаленні
організаційних форм аналітичної роботи і перебудові інформаційних потоків.
Варто також запозичити досвід розвинутих країн з організації та
методики аналізу кон’юнктури ринку. Щодо перспектив розвитку економічного
аналізу доцільно звернутись до тих його методичних і організаційних засад, які
протягом десятків років формувалися у США та країнах західної Європи.
Вирішення актуальних проблем аналізу потребує широкого застосування
економіко-математичних методів, електронно-обчислювальної техніки й
персональних комп’ютерів. Це дасть змогу скоротити протяжність
інформаційних потоків, знизити ймовірність помилок під час добору й
передавання даних.
Дуже важливим є розроблення багатоваріантних розв’язань аналітичних
задач та методика вибору з них того варіанта, який буде оптимальним для
заданих параметрів.
В умовах становлення ринкових відносин в Україні, накопичення
капіталів, появи нових та розвитку існуючих ринків зростає роль економічного
аналізу для потреб систем управління та інших зацікавлених сторін в контексті
забезпечення їх вигод.
Динамічний розвиток економічної науки, її адаптація до нових викликів
економічної глобалізації та ринкового реформування, досягнення балансової
рівноваги суспільно-економічних змін за політичними пріоритетами визначає
адекватну динаміку розвитку економічного аналізу. На перший план
виступають пріоритети методологічного забезпечення аналізу моделей,
економічного розвитку систем різного ієрархічного рівня, організаційноекономічних механізмів державного регулювання національної економіки та
виробничо-фінансового менеджменту суб'єктів господарювання, ділового
партнерства та міжнародної інтеграції.
Перевагу слід надавати науковому обґрунтуванню ринкової моделі
розвитку національної економіки. Незважаючи на те, що за тривалий час
ринкового реформування в Україні відомими вченими було запропоновано
багато різноманітних концепцій з економічної теорії макроекономіки,
державного регулювання, до сьогодні залишається невизначеним курс
економічних реформ. І причиною є не поганий рівень наукового обґрунтування
цих концепцій. Саме науковці з економічної теорії використали весь арсенал
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наукового інструментарію пізнання природи та закономірностей розвитку
складних економічних систем. Однак відсутність світових аналогів таких
стартових умов перехідного періоду, як в Україні, до ринкових умов
господарювання, саме такої економічної, політичної та соціальної структури
суспільства, а також інерція соціалістичного менталітету не дають змогу
однозначно використовувати світові моделі ринкового реформування,
привносять глибоку поляризацію наукових підходів до обґрунтування стратегії
економічного поступу України.
Економічні наслідки приватизації, лібералізації цін, демократизації
державного регулювання є не тільки різними, а й часто протилежними у різних
країнах, що йдуть шляхом ринкового реформування. Це легко виявити на
основі суспільно-економічного моніторингу національного прогресу в країнах,
які проходили етап соціалістичного будівництва: Польщі і Білорусі, Прибалтиці
і Китаї, Казахстані і Україні та ін. Досвід ринкового реформування у
постсоціалістичних країнах суттєво збагачує сучасну економічну теорію,
визначає нові тенденції і закономірності економічного розвитку у
багатовекторних координатах становлення і розвитку економічних систем
різних країн світу. Глобалізаційні процеси, формування єдиного економічного
простору дають змогу проектувати найефективніші моделі ринкових
перетворень, оптимізувати використання потенціалу продуктивних сил. В
аналітичних дослідженнях становлення і розвитку економічних систем слід
враховувати, що ринкова економіка не є ідеальною для суспільного прогресу,
проте більш ефективних моделей, які відповідають філософії людського буття,
у світі не знайдено.
Каркас ринкової економіки для будь-якої країни однаковий. Він
будується на демократичних принципах управління, пріоритетного
використання економічних методів впливу, персоніфікації власності і
стимулювання конкуренції, лібералізації цін та вільного руху ресурсів і
капіталу та ін. Проте змістове наповнення ринкових реформ є специфічним для
кожної країни, виходячи з особливостей їх економічного потенціалу, рівня
інтелектуального розвитку і структури суспільства, пріоритетів національної
ідеї економічного прогресу тощо. Прогрес національної економічної думки
обумовлюватиметься успіхами у консолідації суспільства для досягнення
високих стандартів економічного прогресу, конструктивному збагаченні
світовим досвідом, досягненнями цивілізованого ділового партнерства на
зовнішньому і внутрішньому ринках. Боротьба наукових поглядів на розвиток
національної економіки за політичною кон'юнктурою, що сьогодні
спостерігається в Україні, є найбільш деструктивним чинником досягнення
високих стандартів економічної науки.
Більш проблемною є можливість отримання необхідної та достатньої,
достовірної і своєчасної інформації про стан економічної системи того чи
іншого рівня для проведення аналітичних досліджень. Якщо на рівні суб'єктів
господарювання вона переважно є конфіденційною, то на рівні
макроекономічних систем її частіше обмежують виключно службовим
користуванням і не публікують. Це суттєво обмежує можливості аналітиків у
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напрацюванні креативних пропозицій і пояснення реального стану, тенденцій,
загроз і викликів у розвитку національної економіки.
Названі обставини не можуть розглядатися як об'єктивні передумови
наукової стагнації, бо за таких умов втрачається сама сутність наукового
прогресу. Наукові дослідження, спрямовані на розкриття сутності, причин і
наслідків зміни і розвитку економічних явищ і процесів, а також на
обґрунтування ефективних управлінських рішень, передбачають поглиблення
знань, досягнення високих рівнів доказовості та аргументації, які
унеможливлюють подвійні стандарти суджень та мінімізують ризик
необоротних помилок у прийнятті управлінських рішень. Ця проблема
особливо загострюється в умовах нестабільності економіко-правового
середовища, розгулу політичної кон'юнктури, невизначеності та ризику
ділового партнерства, жорсткої конкуренції та корпоративного лобіювання
тощо. Тому приведення наукових досліджень до еталонних вимог теорії
наукового пізнання є єдиним виходом із ситуації, що склалася в аналізі та
економічній науці в цілому.
Нині склалися сприятливі умови для становлення справді наукової
національної школи економічного аналізу. Трансформація суспільства і
орієнтація на ринкові відносини передбачають перегляд традиційного
розуміння багатьох економічних категорій, переоцінки цінностей і критеріїв
економічного життя, формування нового економічного мислення. Новим
змістом наповнюється управління господарськими процесами, пріоритетними
стають економічні важелі впливу. Це розширює сферу наукових досліджень,
зону застосування економічного аналізу.
В ситуації, що склалася сьогодні в Україні, роль економічного аналізу
значно зростає, особливо в умовах виникнення кризових явищ на підприємстві,
коли саме завдяки проведенню комплексного економічного аналізу вдається
визначити причини кризи та розробити і обґрунтувати можливі шляхи виходу з
криз. Сучасний економічний аналіз дає можливість запроваджувати на
підприємстві системи комп'ютерного аналізу основних показників діяльності
підприємства, але недоліком є те, що в Україні така практика проведення
економічного аналізу не знайшла широкого розповсюдження.
Основні тенденції еволюції економічного аналізу пов’язані із розвитком
ринкових відносин і полягають у подальшому збільшенні числа об’єктів,
завдань, функцій, методичних прийомів, принципів економічного аналізу та
інших елементів його методології та організації з метою забезпечення вигод
його користувачів.
Отже, розвиток економічного аналізу в світі пов’язаний із зростанням
ступеня задоволення суспільних, колективних та індивідуальних потреб в
аналітичній інформації через пізнання сторін, властивостей та відносин об’єктів
дослідження. Вивчення досліджень українських та зарубіжних вчених
приводить до висновку, що потреби господарської практики і процесу пізнання
зумовлюють постійне розширення кола завдань економічного аналізу. Потреба
в економічному аналізі буде реалізованою, якщо власники та інші зацікавлені
сторони отримають своєчасну достовірну відповідь на питання про реальні
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шляхи збільшення своїх економічних вигод. Оскільки сучасний економічний
аналіз – це багатофункціональна система, слід наголосити на узгодженні
завдань економічного аналізу та його функцій.
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3.3. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Бакуліна О.С.
аспірант кафедри ЗЕД підприємств
Житомирський національний агроекологічний університет
Україна за своїм природно-ресурсним та аграрним потенціалом посідає
провідне місце серед країн світу, однак цей потенціал використовується вкрай
неефективно, а агропромисловий комплекс України за рівнем розвитку відстає
від передових країн світу та ЄС.
Посилення конкурентної боротьби на світових ринках, виведення
народного господарства країни з кризи, досягнення відповідного рівня розвитку
аграрного сектора АПК потребує використання комплексу чітко скоригованих
дій. Однією із складових цього комплексу дій є відношення до ресурсного
потенціалу, підвищення ефективності його використання та впливу на
фінансовий стан підприємства.
Аналіз ресурсного потенціалу є невід’ємною складовою управління
діяльністю сільськогосподарських підприємств, що в свою чергу дозволяє
дослідити стан земельних, трудових і матеріальних ресурсів, ефективність їх
використання та виявити можливості максимального їх використання задля
підвищення прибутковості підприємств.
З огляду на це, В.Г. Андрійчук стверджує, що систему підвищення
ефективності сільськогосподарського виробництва слід будувати так, щоб вона
розкривала дві сторони критеріїв ефективності – раціональність використання
землі та економічність виробництва [1] За Г. Ісаєвим ефективність
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використання ресурсного потенціалу полягає в наступному: підприємства
повинні постійно порівнювати свої граничні вигоди й граничні витрати та на
основі цього аналізу встановлювати внутрішньогогосподарські нормативи
використання ресурсів. На думку автора, підвищення ефективності сільського
господарства дозволяє підвищити виробництво сільськогосподарської
продукції при тому ж ресурсному потенціалі й знизити трудові та матеріальні
витрати на одиницю продукції [3].
Отже, будь-яке підприємство, галузь в цілому повинні прагнути
максимально використовувати всі наявні в їх користуванні ресурси, а для цього
слід забезпечити їх збалансованість і максимально задіяти у виробничому
процесі [4].
Сільське господарство як одна із головних галузей матеріального
виробництва, постачання продовольства для населення та сировини для
промисловості, основне джерело доходу для сільського населення,
характеризується низкою особливостей, які мають істотний вплив на рівень
використання трудових ресурсів. Механізм мотивації трудового потенціалу
значною мірою залежить від підприємства та середовища, в якому воно
функціонує. Повний і комплексний аналіз процесу формування мотиваційного
механізму персоналу необхідно розпочинати з дослідження ключових
показників
виробничо-ресурсного
потенціалу
сільськогосподарських
підприємств (природно-кліматичних, земельних, матеріально-технічних), які
значною мірою визначають стан та перспективи розвитку аграрної сфери.
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Рис. 1. Динаміка землезабезпеченості сільськогосподарських підприємств
Житомирської області, 2007-2011 рр., тис.га
Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики в Житомирській обл.

Розвиток сільського господарства безпосередньо пов'язаний із землею і
природно-кліматичними чинниками. Житомирська область розташована в
північно-західній частині України у двох природно-кліматичних зонах –
Полісся і Лісостепу. Область займає 29,8 тис. км2, що становить 4,9 % території
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України, є однією з найбільших областей. Включає 23 райони, 4 селища
міського типу, 1625 сільських населення.
Стабільність економічного, соціального та політичного стану в
суспільстві, а отже ефективність роботи АПК багато в чому залежить від стану
земельних ресурсів. Земля у сільському господарстві є основним засобом
виробництва,
її
раціональне
використання
формує
ефективність
функціонування сільськогосподарських підприємств в Житомирській області.
Так, у 2011 р. Житомирська область мала 2982,7 тис. га загальної
земельної площі, сільськогосподарські угіддя займають 50,8 % всієї площі
області, з них орні землі 36,8 %, сіножаті – 4,3 %, пасовища – 6,3 % (рис. 1).
Площа сільськогосподарських угідь на території Житомирської області за
період 2007-2011 рр. мала тенденцію до скорочення. Порівняно з 2007 р.
загальна земельна площа сільськогосподарських земель зменшилась на 55,2
тис.га, в основному за рахунок зменшення сільськогосподарських угідь на 59,8
тис.га, ріллі – на 32,6 тис.га. Що, в свою чергу, призвело до зниження обсягу
виробництва сільськогосподарської продукції, зниження рівня економічної
ефективності використання земельних ресурсів. Це пояснюється тим, що
більшість сільськогосподарських підприємств області знаходиться на межі
виживання, а земельні площі збанкрутілих господарств виходять із звороту
земель. Для подальшого розвитку сільського господарства необхідно
високоефективно використовувати землі та підвищувати її продуктивність.
Таблиця 1
Кількість та структура сільськогосподарських підприємств Житомирської
області за організаційно-правовими формами господарювання
Організаційноправові форми
підприємств
Всього
підприємств
в тому числі:
Господарські
товариства
Приватні
підприємства
Виробничі
кооперативи
Фермерські
господарства
Державні
підприємства
Інші
підприємства

2007

Роки
2009

2008

2010

2011

од

%

од

%

од

%

од

%

од.

%

1376

100,0

1428

100,0

1349

100,0

1295

100,0

1300

100,0

291

21,1

291

20,4

279

20.7

263

20,3

272

20,9

220

16,0

232

16,2

219

16.2

204

15,8

195

15,0

40

2,9

39

2,7

40

2.9

28

2,2

30

2,3

768

55,8

804

56,3

748

55.5

744

57,4

746

57,4

7

0,5

8

0,6

9

0.7

7

0,5

6

0,5

50

3,6

54

3,8

54

4.0

49

3,8

51

3,9

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики в Житомирській обл.

Станом на 2011 р. у Житомирській області функціонувало 1300
сільськогосподарські підприємства, що на 76 од. менше, ніж діяло у 2007р.
(табл. 1). Таке скорочення відбулося за рахунок поступового зменшення
кількості фермерських господарств на 1,6 % та приватних підприємств – на 1,0
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%. Разом з тим, прослідковується зменшення і господарських товариств у 2011
р. порівняно з 2007 р. на 0,2 %. Причиною цього, насамперед, є нестача коштів
для подальшої діяльності сільськогосподарських підприємств та труднощі зі
збутом продукції.
Ефективність
виробництва
продукції
сільськогосподарськими
підприємствами значною мірою залежить від рівня їх оснащеності
високопродуктивною технікою, розвитку матеріально-технічної бази. Останнім
часом через зростання вартості техніки та брак коштів якісний та кількісний
склад основних засобів суттєво знизився. Зношеність машинно-тракторного
парку сільськогосподарських підприємств Житомирської області досягла
критичної межі (рис.2).
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2007 р.

Трактори, од.

2008 р.

2009 р.

Зернозбиральні коибайни, од

2010 р.

2011 р.

Вантажні автомобілі, од.

Рис. 2. Динаміка рівня технічної оснащеності сільськогосподарських
підприємств Житомирської області, за період 2007-2011 рр.
Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики в Житомирській обл.

Згідно дослідження протягом останніх років спостерігається зниження
рівня технічної оснащеності сільськогосподарських підприємств Житомирської
області. Так, у 2011 р. порівняно із 2007 р. кількість тракторів зменшилася на
2776 од., вантажних автомобілів – на 2130 од. Найвищий рівень забезпеченості
тракторами, вантажними автомобілями, зернозбиральними комбайнами у
Попільнянському (619 од.), Новоград-Волинському (487 од.) та
Андрушівському (310 од.) районах, найнижчий – у Баранівському (83 од.) та
Олевському (87 од.) районах. Загалом по області у 2011 р. порівняно з 2007 р.
відбулося скорочення сільськогосподарської техніки на 5741 одиниць. Технічна
база сільськогосподарських підприємств не розвивається. Як свідчить аналіз,
темпи зростання матеріально-технічного забезпечення сільського господарства
Житомирської області в цілому не відповідають техніко-технологічним
вимогам.
Спостерігається
погіршення
технічної
оснащеності
сільськогосподарських підприємств, зокрема, велика кількість одиниць техніки
вже морально і фізично застаріла, витрати на її відновлення у багатьох
випадках є економічно невиправданою, а на придбання нової не вистачає
коштів. Така тенденція негативно впливає на продуктивність праці персоналу.
Виходячи з цього, керівникам сільськогосподарських підприємств слід
дотримуватися власної стратегії розвитку, спрямованої на максимальне
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технічне переозброєння та реконструкцію діючих виробничих об’єктів, перехід
до інтенсивних технологій, впровадження науково-технічних новацій.
Ефективність
господарської
діяльності
сільськогосподарських
підприємств залежить від їх забезпеченості висококваліфікованою робочою
силою (табл.2), збільшення віддачі від якої визначає розвиток Житомирської
області, сприяє досягненню соціально-економічного добробуту населення.
Зокрема, від забезпеченості сільськогосподарських підприємств трудовими
ресурсами і ефективності їх використання залежить об'єм та своєчасність
виконання сільськогосподарських робіт, ефективність використання техніки,
об’єм виробництва продукції, її собівартість, прибуток тощо.
Таблиця 2
Динаміка зайнятого населення в сільському господарстві Житомирської області
за 2007-2011 рр., тис. осіб
Роки
№

Показники

2007

2008

2009

2010

2011

2011 до
2007, (%)

Всього зайнятих у
сільськогосподарському
84,8
75,1
78,3
72,1
83,5
1,5
виробництві
Частка від загальної кількості
2.
14,9
13,2
14,1
12,9
15,1
0,2
зайнятих в економіці області
Середньорічна кількість
найманих працівників у
3.
49,4
40,2
37,1
28,9
26,8
45,7
сільськогосподарських
підприємствах
Частка від загальної кількості
4.
13,1
11,0
11,1
8,7
4,8
8,3
в економіці області
Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики в Житомирській обл.
1.

Аналіз динаміки трудових ресурсів Житомирської області свідчить
(табл.2), що в 2011 р., порівняно з 2007 р. зайнятість у сільському господарстві
зменшилась на 1,5 %, середньорічна кількість найманих працівників
зменшилась на 45,7 % відповідно. Найбільше зменшення відбулося у 2007 р.
порівняно із попередніми роками, на 10,9 тис. осіб або на 11,4 %. Зниження
зайнятості людських ресурсів в сільськогосподарських підприємствах
Житомирської області пов’язане з несприятливим екологічним, економічним та
соціальним рівнем, не престижністю аграрної праці, низьким рівнем життя
сільського населення, низькою оплатою праці порівняно з іншими галузями
економіки.
Одним із важливих показників ефективності сільськогосподарського
виробництва є собівартість продукції. Собівартість продукції має тісний зв'язок
з її ціною, і є основою для встановлення ціни товару. Величина собівартості
продукції залежить від технічної оснащеності підприємства, ступеня
використання його виробничої потужності, досягнутого рівня організації
виробництва, продуктивності праці, норм витрат матеріалів, палива,
електроенергії тощо (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка рівня витрат на виробництво сільськогосподарської продукції
у сільськогосподарських підприємств Житомирської обл.,
за період 2007-2011 рр., %
Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики в Житомирській обл.

У 2011 р. порівняно із 2007 р. сільськогосподарськими підприємствами
Житомирської області на оплату праці було витрачено менше на 6,6 %,
амортизація – на 0,9 %, однак збільшилося відрахування на соціальні заходи –
на 0,9 %, матеріальні витрати – на 4,2 %,. У структурі витрат на виробництво
продукції майже дві третини становлять матеріальні (72,6 %). З яких значними
є витрати сільськогосподарських підприємств на придбання нафтопродуктів –
17,9 %; кормів – 16,2 %; насіння і посадковий матеріал – 15,5 %; мінеральних
добрив – 19,7 %. До підвищення собівартості продукції, зростання витрат праці
у сільськогосподарських підприємствах призвело підвищення цін на
матеріальні та енергетичні ресурси порівняно до цін на сільськогосподарську
продукцію.
Реалізація
виробництва
сільськогосподарськими
підприємствами
продукції рослинництва та тваринництва є основним джерелом прибутковості
господарств. Розглянемо обсяги реалізованої сільськогосподарськими
підприємствами основних видів сільськогосподарської продукції в
Житомирській області для виявлення причин низького рівня прибутковості
господарств (табл. 3).
Загальна виручка від реалізації сільськогосподарської продукції
підприємствами Житомирської області збільшилася на 77,7%. Передусім це
відбулося за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції
рослинництва, зокрема зерна у 2 рази, технічних культур у 4 рази. Збільшення
кількості реалізованої продукції тваринництва відбулося передусім за рахунок
молока (на 86,7%), яєць (на 36,3%).
Для розширеного розвитку сільськогосподарських підприємств,
збільшення їх прибутковості та посилення стимулюючих мотиваційних
факторів працівників необхідною умовою є підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться в прямій залежності від
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витрат виробництва. Збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва
та тваринництва дасть змогу збільшити кількість реалізації та економічну
ефективність підприємств.
Таблиця 3
Обсяги реалізації основних видів продукції сільськогосподарськими
підприємствами Житомирської області у 2007-2011 рр., тис. грн.
Роки
Показник

2007

2008

2009

2010

2011

2011 р до
2007 р.
(+/-)

Виручка від реалізації усіх
690996,9 550197,6 729413,4 883418,4 1228194,5 537197,6
видів с/г продукції
Всього реалізовано
240170,4 320927,1 442705,7 612042,4 884254,9
644084,5
продукції рослинництва
у тому числі:
зерна
157798,2 215450,7 253707,8 399207,9 504227,1
346428,9
технічних культур
49495,3 81427,0 105933,9 119128,2 261681,5
212186,2
овочів
3206,1
10860,7 21068,8 26015,1
22905,9
19699,8
картоплі
13277,7 16938,0 24287,7 33828,2
76986,2
63708,5
фруктів і ягід
44,8
855,2
144,8
150,3
40,4
-4,4
Всього реалізовано
226704,6 229270,5 286707,7 271376,0 343939,6
11723,5
продукції тваринництва
у тому числі:
молока
88961,1 102106,1 102310,5 101666,9 166075,7
77114,6
м’яса
105777,5 169820,2 129210,5 122596,0 132301,5
2652,4
яєць
23170,8 97959,8 35488,9 33827,9
31588,2
8417,4
меду
335,6
203,3
231,3
306,8
276,4
-59,2
Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики в Житомирській обл.

Показником, який характеризує прибутковість підприємств є рівень
рентабельності (табл. 4). Визначимо, які саме галузі сільськогосподарських
підприємств є найбільш рентабельними.
З
табл.
4,
видно,
що
рівень
рентабельності
виробництва
сільськогосподарських підприємств Житомирської області є низьким. Однак по
відношенню до 2007 р. рівень рентабельності продукції тваринництва має
тенденцію до збільшення (на 12,9%), продукції рослинництва - зменшення на 2,7%
відповідно. У галузі рослинництва зменшення рентабельності відбулося передусім
за рахунок зниження ефективності виробництва зернових (на 10,4 %), олійних
культур (на 88,2%), овочів відкритого ґрунту (на 98,7 %), плодів на 148,8 %. Разом
із тим, в галузі тваринництва рентабельність збільшилася за рахунок підвищення
ефективності виробництва вовни (36,3 %), м’яса овець та кіз (на 54,4 %), м’яса
великої рогатої худоби (на 14,3 %), свинини (на 23,5 %). Найбільш рентабельними є
підприємства Житомирського – 29,1 %, Радомишльського – 29,1 % та
Андрушівського – 26,2 % районів. Найбільш збитковими є підприємства ВолодарВолинського – 32 %, Олевського – 31,2 % та Овруцького – 23,6 % районів.
Сільськогосподарські підприємства Житомирської області не здатні в повній мірі
покривати всі витрати пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції.
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Таблиця 4
Динаміка рівня рентабельності (збитковості) виробництва основних видів
продукції сільськогосподарськими підприємствами Житомирської області, %
Роки
Види продукції

2007

2008

2009

2010

2011

2011 р. до
2007 р. (+/-)

Продукція рослинництва
21,0
6,6
6,5
16,5
18,3
-2,7
у тому числі:
Зернові
32,0
2,0
4,2
15,3
21,6
-10,4
Олійні культури
103,2
21,9
12,3
12,6
15,0
-88,2
Цукрові буряки
-21,1
-18,2
-29,2
-14,5
18,0
39,1
Овочі відкритого ґрунту
132,0
70,3
142,6
108,1
33,3
-98,7
Картопля
96,1
46,1
31,3
83,3
27,8
-68,3
Плоди
153,8
164,7
123,3
1,0
5,0
-148,8
Продукція тваринництва
-16,5
-12,2
-13,7
-10,9
-3,6
12,9
у тому числі:
Молоко і молочні
15,4
2,7
-4,6
14,3
20,9
5,5
продукти
М'ясо ВРХ
-40,4
-26,2
-35,5
-35,8
-26,1
14,3
М'ясо свиней
-37,8
-22,8
2,3
-10,9
-14,3
23,5
М'ясо овець та кіз
-41,0
-42,1
-7,1
-29,4
13,4
54,4
М'ясо птиці
-59,5
-28,2
-22,1
-53,4
-65,6
-6,1
Яйця
17,4
11,1
4,3
-7,1
-8,5
-25,9
Вовна
-35,8
-90,6
-7,1
36,3
36,3
Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики в Житомирській обл.

Соціально-економічний стан аграрного розвитку сільськогосподарських
підприємств є кризовим, а основна їх частка – збитковою, внаслідок чого
спостерігається низька забезпеченість населення продуктами харчування,
зниження життєвого рівня та доходів населення.
Проведений
аналіз
використання
ресурсного
потенціалу
сільськогосподарських підприємств
Житомирської області свідчить про
негативну тенденцію у розвитку аграрного виробництва. Зокрема, зменшення
загальної площі сільськогосподарських угідь, зайнятості населення, низький
рівень розвитку соціальної інфраструктури села, матеріально-технічного
забезпечення
виробництва
гальмують
ефективність
розвитку
сільськогосподарських підприємств. Разом з тим, саме ці ресурси визначають
позитивні тенденції у розвитку не лише сільськогосподарського виробництва, а й
трудових відносин на селі, формують мотиваційний механізм становлення
аграрного сектору.
Таким
чином,
підвищення
рівня
економічної
ефективності
сільськогосподарських підприємств можна досягти за умови раціонального
використання ресурсного потенціалу, шляхом впровадження ринково
адаптованих форм організації праці, інтенсивних технологій, комплексу
досягнень НТП та досвіду країн ЄС.
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3.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Бизянов Е.Е.
к.т.н., доцент
Донбасский государственный технический университет
Современные условия функционирования экономических объектов
характеризуются многообразием задач управления, требующих для своего
решения всего потенциала экономической науки [6]. Система управления
экономического объекта обязательно включает процедуры сбора и обработки
необходимой для принятия управленческих решений информации [6, 9]. Для
контроля текущего и прогнозирования будущего состояния экономического
объекта обычно используют показатели его финансово-хозяйственной
деятельности, полный перечень которых включает более 150 факторов [9].
Анализ такого количества факторов достаточно сложен, поэтому часто
ограничиваются небольшой группой т.н. ключевых показателей, состав и
количество которых определяется типом (тактическое, стратегическое) и
объектом (производство, сбыт, финансы, кадры и пр.) управления [7].
Возможны два подхода к реализации экономического анализа – аудит и
мониторинг. Аудит предполагает периодическую проверку (оценку)
результатов функционирования экономического объекта. Мониторинг
предполагает постоянное наблюдение за деятельностью экономического
объекта, а также накопление, хранение, всесторонний анализ разной
структурированной информации и прогнозирования социально- экономических
процессов [3].
В системе управления экономического объекта выделяют несколько
контуров, через которые протекают материальные, финансовые и
информационные потоки. При этом именно информационные потоки
обеспечивают связь между контурами управления и звеньями организационной
структуры. Информация, хранящаяся в базах данных информационных систем,
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представляет прошлые и текущие результаты деятельности экономического
объекта, выраженные в денежной и натуральной форме.
В большинстве случаев современные информационные системы
выполняют функции учета и мониторинга деятельности системы управления и
производственно-сбытовой системы экономического объекта и, как правило,
также разделены на контуры, отражающие различные аспекты деятельности
[7]:
 финансовый: работа с дебиторами, кредиторами, векселями и т. д.;
 планово-экономический: составление и контроль выполнения планов
работ, калькуляция себестоимости продукции, нормирование труда и
расхода материалов, сырья и топлива;
 обеспечения и подготовки производства: формирование портфелей
заказов, работа с договорами и поставщиками, управление запасами
товарно-материальных ценностей, планирование ремонтов;
 бухгалтерский: учет основных средств, оплата труда, контроль
производственных запасов и пр.;
 оперативно-производственный: производственные задания, учет расхода
сырья и топлива, управление транспортом, учет готовой продукции;
 другие.
Друри К. выделяет следующие виды анализа, необходимые для
управления экономическим объектом: анализ прибыли и себестоимости, анализ
объемов и цены реализации продукции, анализ влияния постоянных и
переменных затрат, анализ финансовых результатов, установление
зависимостей между затратами, объемом производства и прибылью. [5].
Романов А.Н. предлагает для повышения эффективности управления
организацией
использовать
автоматизированную
информационную
аудиторскую систему, состоящую из двух частей: контролирующей и
советующей. Контролирующая часть обеспечивает сбор и предварительную
обработку текущей информации о состоянии экономического объекта, а
советующая часть предлагает набор предварительных решений, направленных
на улучшение этого состояния. Для генерации решений Романов А.Н.
использует продукционные правила вида: «ЕСЛИ X 1 И X 2 И … X N , ТО Y »
[8].
Хан Д. в качестве важнейшей составляющей процесса управления
экономическим объектом видит осуществление следующих видов анализа:
анализ внешней среды, идентификация и анализ текущих стратегических
позиций и перспектив, анализ фактов, анализ возможностей финансирования и
обеспечения ликвидности, анализ событий и отклонений, анализ планируемых
показателей, анализ чувствительности, количественный и качественный анализ.
Он рекомендует использовать следующие методы анализа [10]:
 системный анализ планово-отчетной системы;
 ситуационный анализ внешней и внутренней среды концерна;
 факторный анализ;
 анализ причин отклонений показателей;
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анализ денежных потоков;
функционально-стоимостной анализ;
бенчмаркинг – комплексный анализ деятельности конкурентов;
анализ цепочки создания стоимости;
анализ полей бизнеса;
анализ эффективности работы;
комплексный анализ деятельности экономического объекта;
сравнительный анализ деятельности предприятий отрасли.
другие.
К объектам экономического анализа относят [5, 6, 9]:
 ресурсы: материальные, трудовые, финансовые;
 основные средства;
 оборотные средства;
 результаты финансовой и производственно-хозяйственной деятельности;
 результаты маркетинговой деятельности;
 результаты инвестиционной деятельности;
 результаты производства товаров и услуг;
 себестоимость продукции (услуг) и прибыль;
 капитал и эффективность его использования;
 финансовое состояние;
 другие.
При создании анализирующей информационной системы следует учесть,
что значительная часть информации, циркулирующей внутри экономического
объекта, и приходящих извне, хранятся в базах данных его информационной
системы, и ею же обрабатывается.
На рис. 1 приведена предлагаемая схема подсистемы анализа
информационной системы (ИС) экономического объекта.
Данные, возникающие в системе управления в дискретные моменты
времени, заносятся в базы данных информационной системы экономического
объекта автоматически (например, после взвешивания груза на весах при
отпуске товара) и вручную (операторами и пользователями). Источниками
данных для анализа являются планы экономического объекта, его
бухгалтерская и управленческая отчетность, техническая и технологическая
документация, информация, хранящаяся на электронных носителях, результаты
маркетинговых исследований, результаты анализа внешних факторов и др.
После сбора первичных данных (текущих и прошлых), они подвергаются
фильтрации. В качестве средства фильтрации может использоваться
встроенный язык запросов системы управления базами данных (СУБД)
информационной системы [4]. Фильтрация производится с учетом целей
анализа, которые могут задаваться в настройках программ или храниться в
базах данных.
Отфильтрованные данные передаются в процедуры анализа. Процедуры
анализа оформляют в виде подпрограмм программного обеспечения
информационной системы или в виде триггеров СУБД – подпрограмм особого
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вида, вызов которых инициируется модификацией данных в базах данных:
добавлением, удалением или изменением записей в таблице, с которой связан
триггер [4].


Сбор первичных данных

Ввод

Фильтры данных

СУБД

Цели
анализа



эффективности

отклонения

средние значения

Процедуры анализа



текущие значения





Формирование отчетов



Мониторы

 – текущие данные на бумажных носителях
 – текущие и прошлые данные в электронном виде
 – настройки анализа, плановые показатели
 – результаты анализа
 – обработанная информация
СУБД – система управления базами данных

Рис. 1. Схема подсистемы анализа ИС экономического объекта
После выполнения процедур анализа получают набор текущих значений
показателей (например, объем выпуска продукции, сгруппированных по видам,
или текущий объем оборотных средств), средних значений за заданный период,
отклонения фактических значений показателей от плановых, интегральные
показатели (например, качество и конкурентоспособность продукции,
квалификация персонала и т.п.), показатели эффективности (например,
рентабельность продукции, рентабельность капитала, эффективность
производства и др.). Результаты анализа заносят в базы данных
информационной системы и используют для формирования отчетов для
менеджеров. Указанные отчеты могут быть представлены в электронном виде,
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выведены на бумажные носители, или отображены с помощью программмониторов. Возможности проводной и беспроводной связи, предоставляемые
современными телекоммуникационными технологиями, позволяют выводить
результаты анализа как на стационарные компьютеры менеджеров, так и на
мобильные устройства.
Не менее важным вопросом проведения анализа является его
периодичность. Периодичность поступления данных в экономических системах
может измеряться минутами, часами, сутками, декадами
и т.д., а
периодичность записи в базы данных обычно не превышает суток.
Периодичность и объемы поступления данных определяются бизнеспроцессами и бизнес-правилами конкретного экономического объекта. Частота
измерений влияет не только на качество управления экономическим объектом,
но и определяет размеры хранилищ данных информационной системы [1].
Малый интервал времени между измерениями позволяет отслеживать
отклонения показателей с высокой точностью, тогда как большой интервал
между измерениями дает возможность получать интегрированные, обобщенные
значения. Периодичность наблюдения и анализа, а также время реакции на их
результаты определяют такие характеристики системы управления
экономическим объектом, как наблюдаемость, устойчивость и управляемость.
Вопрос оценки необходимого количества информации является
достаточно сложным [2]. Рассмотрим, например, такой показатель, как объем
выпуска продукции Q  1200 т. Сама по себе эта величина не имеет смысла без
привязки ко времени и месту производства. Если предприятие выпускает
только один вид продукции, достаточно добавить дату D . В результате
получим кортеж: D  16.01.13, Q  1200 т. . Если предприятие выпускает
несколько видов продукции и имеет несколько производственных цехов,
работающих в несколько смен, релевантный кортеж должен выглядеть так:
D  16.01.13, Q  1200 т, G  12, B  3; C  1,
(1)
где D − дата выпуска продукции;
Q − объем выпуска продукции;
G − код продукции;
B − код цеха, выпустившего продукцию;
C − номер смены.
Для количества информации принцип «чем больше, тем лучше» не всегда
приемлем [1, 2]. Так, если кортеж (1) дополнить атрибутом «время», можно
фиксировать не только место, но и точное время выпуска каждой единицы
продукции. Возможно, такая информация будет полезной при исследовании
графика работы оборудования или для оценки эффективности работы
персонала. С точки зрения, например, экономиста цеха, вполне достаточно
сведений о стоимости продукции, произведенной в конкретном цехе за сутки,
неделю, месяц, квартал и год.
На рис. 2 приведена гипотетическая кривая, отражающая изменение во
времени некоторого показателя X (t ) , измерение которого производится с
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интервалом t1 , а выдача результатов измерения – с интервалом t 2 , причем
t1  t2 .
__

Результат измерений X (t) представляет собой интегральное дискретное
значение:
ti 1 
__
__
__

X (ti 1)  X (ti )    X (t )  X (ti ) dt ,
(2)
ti 

где t i 1 , t i – соответственно текущий и предыдущий моменты времени,
соответствующие моментам съема данных (измерениям).
t1

X

__

X(t)

X (t)

Xmax
X*
Xmin
t2

t0

t1

t2

t3

t

измерение показателей (ввод данных)
выдача результатов

Рис. 2. Изменение показателя во времени и способы его измерения
(авторская разработка)
Как видно из рис. 2 и формулы (2), использование
__ для управления
экономическим объектом интегрального показателя X (t) не позволяет
отследить факт снижения контролируемой величины X (t ) ниже минимально
допустимого значения X min на интервале t1  t 2 , и превышение максимально
допустимого значения X max на интервале t 3  t 4 . Допустим X (t ) – это
уровень запаса сырья, тогда его снижение ниже минимального допустимого
уровня на интервале t1  t 2 может привести к остановке производства из-за
нехватки сырья, а отклонение на интервале t 3  t 4 означает выбытие на
некоторый период времени части оборотных средств экономического объекта.
Оба описанных случая приводят к явным и скрытым убыткам экономического
объекта.
При реализации информационной системы анализа деятельности
экономического объекта следует учитывать текущее состояние ИС,
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технические и финансовые возможности экономического объекта, а также
тенденции развития современных информационных технологий.
В условиях быстрой эволюции вычислительной техники, смены
операционных систем, постоянного обновления технологий разработки
программных продуктов, устойчивость информационно-вычислительной среды
может быть обеспечена разумным консерватизмом в сочетании с трезвым
анализом тенденций современного рынка. В настоящее время экономические
объекты при модернизации своих информационных систем выдвигают
требования интеграции программных продуктов, желая сохранить
"работающие" специализированные подсистемы и информационно объединить
их с вновь приобретаемыми подсистемами. Как правило, характерным для
таких экономических объектов является наличие парка персональных
компьютеров разной производительности и с различными операционными
системами, СУБД, офисными пакетами и иным прикладным программным
обеспечением.
Многообразие используемых программных средств накладывает жесткие
ограничения на дальнейшее проектирование и разработку комплексов задач и
подсистем. Понятно, что применение более чем одной операционной системы,
СУБД и средств разработки должно накладывать на разработанное
программное обеспечение требование переносимости с одной платформы на
другие без какого-либо вмешательства разработчиков. Сегодня это требование
не может быть полностью выполнено, поскольку существуют локальные
разработки на различных платформах. Кроме того, до сих пор не существует
программных соглашений, устанавливающих необходимость и обязательность
использования в новых разработках только кросс-платформенных приложений.
Усугубляет указанное положение то, что использование различных
средств управления базами данных крайне недопустимо, потому что в этом
случае затраты на разработку, совмещение информации в базах данных и
сопровождение продукта возрастают более чем вдвое. Для поддержки
актуального состояния классификаторов и справочников необходима служба
слежения за их состоянием в различных базах данных. Поиск и исправление
ошибок, возникающих на этом этапе, весьма трудоемкий процесс, а именно от
этой информации требуется полная достоверность, поскольку она ложится в
основу бухгалтерского учета.
Для большинства экономических объектов характерно наличие
нескольких «точек концентрации» пользователей информационной системы с
большим территориальным разбросом. Объемы данных, курсирующих по сети,
довольно существенны, при этом уровень помех, генерируемых мощным
промышленным оборудованием, для любого сетевого интерфейса (за
исключением оптического) довольно высок и, соответственно, это вызывает
большой процент потерь пакетов и низкие скорости передачи данных. Поэтому
независимо от применяемой технологии связи имеет смысл использовать
терминальный вариант работы удаленных «точек доступа». При этом все
данные находятся и обрабатываются на сервере, а для работы одного
пользователя достаточно канала в пару десятков килобит.
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Учет перечисленных выше особенностей построения анализирующих
информационных систем требует реализации таких мероприятий:
 реинжиниринга
бизнес-процессов
экономического
объекта,
касающихся сбора и обработки информации;
 организации процесса сбора данных о функционировании
экономического объекта: распределения функций между подсистемами ИС,
отделами и сотрудниками;
 создания или приобретения соответствующего математического и
программного обеспечения.
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3.5. СИНЕРГЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ПРАЦЕОХОРОННОЇ КУЛЬТУРИ
В КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ «ЛЮДИНА-ВИРОБНИЦТВО»
Варення Г.А.
кандидат економічних наук, доцент ОНАЗ ім. О.С. Попова
Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта»

Загальновідомо, що працеохоронна діяльність актуальна у всьому світі,
зокрема й в Україні, як і те, що тільки управління охороною праці дасть змогу
підвищити її ефективність. Людство виробило всього три принципово різні
інструменти управління, тобто впливу на людей: ієрархія організації, де
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основний засіб впливу − тиск на людину за допомогою примусу; культура –
вироблені й визнані суспільством, організацією цінності, соціальні норми,
установки, шаблони поведінки, ритуали, які примушують людину поводитися
так, а не інакше; ринок, тобто мережа рівноправних стосунків по горизонталі,
заснованих на купівлі-продажу інтересів продавця й покупця [1].
Ієрархічні організації, культура, ринок − явища складні й майже завжди
існують у реальних господарських і соціальних системах. Йдеться лише про те,
чому надається пріоритет. На нашу думку, в XXI столітті одним з
найважливіших пріоритетів має бути культурна політика. Ортега-і-Гасет
вважав, що життя нам пропонує низку проблем, на які ми відповідаємо низкою
рішень. Останній і є культурою [2]. Хоча розвиток культури в певній мірі
ініціює низку інших ризиків і їх проявів в соціумі, водночас саме культура
виступає і основним механізмом обмеження просторово-часового
розповсюдження ризиків, бо є комплексним механізмом антиентропії. Це дає
змогу підтримувати соціокультурні процеси в режимі динамічної рівноваги,
багато в чому завдяки величезним саморегулюючим можливостям культури, її
здатності зберігати безпеку самої системи, що відповідає природі відносної
автономності культури [3].
Базою працеохоронної культури є професійна культура. Ці два поняття
взаємозалежні й взаємообумовлені. Вони співвідносяться як загальне й
особливе. Загальне полягає в тому, що і професійна, і працеохоронна культура
забезпечують виконання роботи; працеохоронна культура − безпечне її
виконання. Отож формування у працівників правильних працеохоронних
взаємин і переконань, руйнування неправильних стереотипів поведінки шляхом
впливу на особистість – одна з можливостей зниження виробничого
травматизму. Цю тезу підтверджує голова Держгірпромнагляду України
Олександр Хохотва, який зазначає, що для усунення причин нещасних випадків
необхідно докорінно змінити ставлення до культури виробництва. Свідченням
наявності культури охорони праці є те, як людина реагує на ті ризики, які
існують у її професії [4].
Відповідно до положень Конвенції Міжнародної організації праці (далі –
МОП) №187 «Про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці» термін
національна культура профілактики в галузі безпеки та гігієни праці означає
культуру, у якій право на безпечне й здорове виробниче середовище
дотримується на всіх рівнях, коли уряди, роботодавці й працівники беруть
активну участь у забезпеченні безпечного та здорового виробничого
середовища за допомогою системи встановлених прав, відповідальності й
обов’язків і коли принципам профілактики надається найвищий пріоритет.
Водночас рекомендація МОП №197 до Конвенції №187 передбачає, що
держави-члени у процесі сприяння національній культурі профілактики в галузі
безпеки та гігієни праці мають прагнути до підвищення рівня усвідомлення на
робочому місці проблем, пов’язаних з безпекою та гігієною праці; сприяння
співробітництву між роботодавцями і працівниками або стимулювання його з
метою викорінення або зведення до мінімуму, наскільки це є практично
здійсненним, виробничих ризиків і небезпек.
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На основі наведених в Конвенції положень виникає логічне питання:
«Чому уряд, роботодавці і працівники не беруть активну участь у
працеохоронних заходах, не в повній мірі додержуються вимог нормативноправових актів з охорони праці, чому немає реального сприяння
національній культурі профілактики у сфері охорони праці в Україні?».
Безумовно, без аналізу певної інформації відповісти на це запитання
неможливо. Однак останнім часом почали з’являтися публікації у фахових
виданнях для розуміння сутності, формування та впровадження працеохоронної
культури в Україні. Скажімо, М. Лисюком [5] запропоновано певні заходи,
спрямовані на побудову культури охорони праці на виробничому рівні, проте
більшість з них не реалізуються відповідно до чинного законодавства з охорони
праці, а система організації охорони праці залишається багато в чому недієвою.
Академік А.К. Маренго [1] стверджує, що культура в загальному
контексті є універсальним методом примусу й поневолення людини, тобто
розвиток та поведінка людини як у позитивному, так і в негативному аспектах
залежать від упроваджуваної культурної програми. Ю.А. Каташова, А.П.
Єперін вважають, що культура безпеки – це забезпечення умов і виховання в
людині внутрішніх потреб працювати безпечно [6], а Ф. Кармазінов розглядає
культуру безпеки як набір характеристик і особливостей діяльності організацій
і поведінку окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки, як
найпріоритетнішим, приділяється увага, визначена їх значущістю [7].
Англійський дослідник Н. Піджен визначає культуру безпеки як
сукупність переконань, норм, установок, а також досягнень соціальної і
технологічної практики, що орієнтовані на зменшення можливості попадання
робітників, менеджерів в небезпечні умови [7], В. Н. Кузнєцов визначає
культуру безпеки як процес збереження і розвитку цілей, ідеалів, цінностей,
норм і традицій людини, сім’ї і суспільства; забезпечення стійкої і
конструктивної взаємодії людей із захищеністю їх від неприйнятних ризиків,
загроз, небезпек і викликів [8].
Наведені автори не дають відповіді на запитання про те, чим же
відрізняється працеохоронна культура і, власне, охорона праці, чи, можливо, це
тавтологія або тотожні поняття? У цих публікаціях немає системного підходу
до поняття культури охорони праці як складової цілісної системи «людинавиробництво». Не визначено роль людини (працівника) та системи виробництва
в контексті формування працеохоронної культури, не з’ясовано її конкретні
складові та їхні взаємозв’язки.
З’ясувати синергетичну концепцію працеохоронної культури в контексті
системи «людина-виробництво».
Оскільки йдеться про синергетичну концепцію культури охорони праці в
контексті системи «людина-виробництво», то основним принципом
синергетики є вимога не розбирати систему на частини, а розглядати її в
цілісності, розуміти взаємодії на рівні її структурних підсистем, а також
особливості виходу на систему в цілому.
Для того, щоб система була здатна самоорганізовуватися, а отже, могла
прогресивно розвиватися, вона має відповідати, принаймні, таким вимогам:
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система має бути відкритою, тобто обмінюватися із середовищем речовиною,
енергією або інформацією; процеси, що відбуваються в ній, мають бути
кооперативними, тобто дії її компонентів мають узгоджуватися одна з одною;
система має бути динамічною та знаходитися далеко від стану рівноваги.
Головну роль тут відіграє умова відкритості й нерівноважності, оскільки, якщо
вона дотримана, останні вимоги виконуються майже автоматично.
Головним показником ефективності охорони праці вважається рівень
виробничого травматизму, який виражається кількістю нещасних випадків,
віднесених до якогось періоду часу. Саме характер топології цього показника в
часі дає змогу виявити фактор лінійності чи нелінійності системи через поняття
її рівноважності чи нерівноважності. Автором доведено логічну тотожність між
поняттями ентропії фізичної системи і виробничого травматизму соціальної
системи, якою і є система охорони праці [9]. На цій основі з’явилася
можливість сформулювати для системи охорони праці одне з ключових понять
синергетики відкритих систем – поняття стану рівноважності системи як
базового для визначення стану лінійності чи нелінійності системи охорони
праці.
Основою умовиводу з цього питання можуть слугувати твердження І.
Пригожина [10]: відкрита система завжди спонтанно прагне до організованості
й упорядкованості, тобто до рівноважності; ентропія у відкритих системах
досягає свого мінімуму в умовах рівноважного стану (теорема Пригожина).
Отже, синергетична парадигма обов’язковим атрибутом рівноважного стану
відкритої системи вважає параметр «мінімуму». Тому рівноважність системи
охорони праці може бути визначена як такий її стан, коли рівень виробничого
травматизму на її виході становитиме мінімальне чи близьке до нього значення.
Таким чином, фактор нелінійності, обумовлений сукупністю нещасних
випадків, пов’язаних з виробничою діяльністю людей, привносить у систему
охорони праці чинник нерівноважності. Інакше кажучи, нелінійність є
необхідною умовою виникнення нерівноважності, її причиною. Вдалині від
рівноваги, коли флуктуації замість того, щоб згасати, підсилюються, змушуючи
систему еволюціонувати до нового режиму, відмінного від стану, що відповідає
мінімуму травматизму, а тому небажаного, від практики охорони праці
потрібне вжиття рішучих заходів для зниження виробничого травматизму до
значення, характерного для рівноважного стану системи.
У процесі трудової діяльності можна виокремити, з одного боку, людину,
котра працює, а з другого – виробництво (простір, у якому відбувається
трудова діяльність, де виникає небезпека і де людина зазнає її впливу), куди
включається предмет та знаряддя праці, а також навколишнє середовище. На
рис. 1 зображено структурну схему, на якій зафіксовано вплив зовнішніх та
внутрішніх чинників у системі «людина-виробництво» (керуючі параметри та
параметри порядку відповідно).
Будь-який синтез відбувається завжди лише так, що, поєднуючи речі, вже
бачать попереду єдність, яку беруть дo уваги [11]. Не збирають разом окремі
шматочки речей для отримання якого-небудь синтезу. Таке збирання, якщо в
ньому не бачать попереду ніякої єдності, може дати в результаті лише
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підсумовування. Єдність ніколи не може стати видимою просто через те, що ми
бачимо окремі частини разом. На рис. 1 показано, що вплив керуючих
параметрів та параметрів порядку в контексті людини може забезпечити як
самоорганізацію її безпечної поведінки, так і дезорганізацію. Такий же висновок
можна зробити і в контексті системи виробництва: вплив керуючих параметрів
та параметрів порядку забезпечує різний рівень організації роботи з охорони
праці.

Рис. 1. Структурна схема, що пояснює синергетичну концепцію
працеохоронної культури в контексті системи «людина-виробництво»
Тільки за умов синергізму людини із системою виробництва, формування
самоорганізації безпечної поведінки працівників та досягнення високого рівня
організації охорони праці можна створити апріорну єдність, яку гіпотетично ми
назвали культурою працеохоронної діяльності будь-якого підприємства в
контексті системи «людина-виробництво».
Таким чином, у подальших дослідженнях спробуємо показати авторське
бачення синергетичної концепції культури працеохоронної діяльності в
контексті системи «людина-виробництво» як визнання соціальною цінністю
людини та охорони праці через культ закону, пізнання, діяльності, здоров’я,
співробітництва.
1. Природний захист людини. Загальновідомо, що кожна людина має
природний захист від тих чи тих небезпек. Йдеться про відповідні інстинкти.
Конраду Лоренцу [12] вдалося вивести поняття інстинкту за межі традиційно
таємничої й надприродної аури, розглянувши в ньому явище, доступне для
вивчення експериментальними методами. За Лоренцом, інстинкт − це точний
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механізм, що бере початок у біологічній історії виду, розпізнавальна ознака
пристосовності, відібрана в ході еволюції в силу її корисності для закріплення
виду. Його функціонування повторює режим роботи парового котла: як у котлі,
енергія має час від часу виходити, щоб уникнути вибуху, так і кожен інстинкт
повинен періодично мати вихід (рис. 2).
Лоренц ілюстрував свою ідею за допомогою «гідравлічної моделі», що
наочно представляла автоматичний і спонтанний характер інстинктивної
поведінки, що, за Лоренцом, залежить від двох чинників: специфічного
потенціалу дії, внутрішньої «специфічної енергії» організму, показаної на
моделі струменем води, що безперервно вливається в бак; спускових сигналів,
що йдуть із зовнішнього середовища, показаних на моделі у вигляді
пружинного клапана, що регулює злив з бака (гиря, з’єднана з клапаном,
вимірює силу цих спускових стимулів). При розгляді моделі стає зрозуміло, що
навіть якщо рівень води в баці низький, то досить сильний стимул, велика вага
гирі приведе до відкриття клапана й витікання води, тобто спрацьовування
інстинкту. Інакше кажучи, як би безтурботно людина себе не почувала, сильний
стимул (наприклад, образа, загроза) спричинить інстинктивну захисну реакцію
з мобілізацією власної агресивності.

Рис. 2. «Гідравлічна модель» Лоренца, що демонструє автоматичний і
спонтанний характер інстинктивної поведінки людини [12]
До таких же результатів можна прийти й іншим шляхом. Якщо вода тече
в бак постійно, то клапан буде спрацьовувати й без зовнішнього стимулу при
нульовій вазі. Інакше кажучи, якщо інтенсивність схильності наростає, рано чи
пізно інстинктивна поведінка обов’язково шукатиме вихід. Чим триваліший час
бездіяльності, тим менш важливою стає сила зовнішнього стимулу. Після
досить тривалого часу схема інстинктивної поведінки спрацьовує сама.
Скажімо, чим виший рівень інстинкту самозбереження (вищий рівень води),
тим більша ймовірність, що він проявиться (тобто спрацює пружинний клапан).
Запобігти реалізації негативних інстинктів людина може лише завдяки
культурі.
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Отже, природний захист людини як один із параметрів порядку базується
на наявності безумовних рефлексів і психофізіологічних якостей та станів
(рис.1). Для зменшення дії психофізіологічних чинників небезпеки в процесі
праці необхідно враховувати індивідуальні якості працюючого, оскільки
помилки на виробництві, а також нещасні випадки є наслідком зіткнення
якостей людини з особливостями конкретної професійної діяльності. Усе це
вказує на те, що людський чинник в контексті безпеки праці відіграє набагато
більшу роль, ніж це прийнято вважати, і заслуговує не тільки на констатацію, а
й на значно пильнішу увагу порівняно з тією, яка йому зараз приділяється.
Конрад Лоренц зазначав, що до «апарату відображення світу», з яким ми
з’являємося на світ, приєднується духовна, культурна надбудова, що забезпечує
нас, точно так, як і структури природних когнітивних механізмів, робочими
гіпотезами, що визначають напрям подальшого, індивідуального набуття знань.
Цей апарат має свої власні структури; як будь-які структури, вони обмежують
ступені свободи. Але тепер інформація, що становить основу побудови робочих
гіпотез, виходить не із скарбниці генома, а з набагато молодшої і такої, що
легше пристосовується, традиції нашої культури [13].
2. Культурний код. Існування людської культури свідчить, що є вже
сформована загалом система правил, яка в процесі соціалізації формує людину.
Людина стає людиною тільки під впливом правил, сформованих культурою. Це
аксіома, що не вимагає доказів. Академік Назаретян А.П. з цього приводу
стверджує, що рід Homo спочатку був біологічною химерою, яка підлягала
відбракуванню природним відбором. Позбавлені природних гарантій існування
творці галечних знарядь Олдовая – найпершої найдревнішої культури – змогли
вижити і ствердитися в цьому світі завдяки надінстинктивним механізмам
регуляції поведінки [14].
Культура як система правил не тільки діє як механізм примусу до чогось,
правила також пояснюють ту чи ту поведінку в суспільстві, різні можливості й
заборони навколишнього світу й суспільства, і через роз’яснення примушують
людину діяти, відповідно до наявних обставин. Культура визначає поведінку
людини у тій сфері, яка законом не регламентується. Існує безліч варіантів
поведінки, кожен з яких не суперечить законам, і те, який варіант особа обирає,
визначається вже не цивілізаційними нормами, а нормами культури.
На нашу думку, чинниками, що підтримують стабільність культури, є
звички, наслідування авторитетних людей, традиції, ритуали, потреба визнання
іншими. В таблиці 1 подано чинники, що підтримують стабільність культури
охорони праці. Вони, безсумнівно, впливають на поведінку працівників,
створюючи таким чином самоорганізаційний або дезорганізаційний її характер
у контексті охорони праці.
У Новий час люди, передусім європейці, стали помічати й усвідомлювати
наявність глобальних взаємозв’язків, самі зв’язки поглибилися й розширилися,
і запанувала ілюзія, ніби тільки тепер людство перетворюється на єдину
систему. Але факти свідчать про інше: культурні коди з самого початку були
ідентичними, а їх розбіжність – типовий процес диверсифікації еволюціонуючої
системи [14]. Що ж визначало диверсифікацію еволюційного розвитку різних
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народів? Очевидно вирішальним є поняття цінності набутого досвіду, причому
досвіду як окремої людини, так і нації як цілості. Що цінніший досвід, то довше
живе він у свідомості людей. Такий досвід набувався за різних обставин життя
людей, їх природного оточення, способу господарювання тощо.
Таблиця 1
Чинники, що впливають на стабільність культури охорони праці
Звичка
Авторитет
Позитивні аспекти
Негативні аспекти
Позитивні аспекти
Негативні аспекти
Негативні звички
Коли авторитетний
(порушення правил
Позитивні звички
Авторитетний
лідер має такі
внутрішнього
(додержання
керівник знає
людські якості, як
трудового
раціонального
законодавство та
відчайдушна
розпорядку,
режиму праці і
додержується його
хоробрість,
невпорядковане і
відпочинку,
вимог, ця цінність
байдужість до чужих
санітарно-гігієнічних недбале виконання
трансформується й
порад, непокора і
роботи, порушення
вимог, норм етики
на інших
самовпевненість, це
норм культурної
тощо) – важлива
працівників, створює негативно впливає на
поведінки, звичка
умова збільшення
нормальний
психологічну
працювати «як
продуктивності
психологічний
атмосферу в
можу», а не
праці, відповідності
мікроклімат у
колективі, характер і
поведінки
відповідно до вимог
колективі, що
форми стосунків між
суспільним нормам,
нормативновпливає на
працівниками,
умовам охорони
правових документів
самоорганізацію
поведінку в складних
здоров’я; є джерелом
тощо) мають
трудової діяльності
ситуаціях тощо і є
самоорганізації
дезорганізуючий
працівників та має
передумовою
безпечної поведінки
вплив, а деякі
позитивний ефект
нещасних випадків
працівників
загрожують життю
та здоров’ю
Традиції, ритуали
Визнання інших людей
Позитивні аспекти
Негативні аспекти
Позитивні аспекти
Негативні аспекти
Традиційні форми
Традиції передають,
діяльності та
Визнання керівником
закріплюють і
поведінки
одних співробітників
підтримують
орієнтовані не на
Визнання керівником
та невизнання інших
різноманітний
досягнення певної
ролі і значимості
призводить до
соціальний досвід і
мети, а на
інших працівників
погіршення
тим самим
повторення заданого мотивує їх до більш
психоемоційного
здійснюється зв’язок
зразка або
ефективної роботи, а
стану в колективі,
поколінь. Традиції
стереотипу.
також мінімізує
збільшення рівня
мають і виховну дію
Нетерпимість до
негативні наслідки
напруги та
на людину, вони
будь-яких
конфлікту в
стресового
формують складні
нововведень (змін,
трудовому колективі
навантаження
звички – певну
які необхідні) в
співробітників
спрямованість
механізмі традиції є
поведінки
негативним аспектом

Скажімо, українці емоційні, мають підвищену чутливість, слабку вольову
регуляцію. Підвищена ж чутливість до всього, що оточує, зокрема і до взаємин
з іншими людьми, інколи поєднується в українців з певною амбіційністю. У
такому емоційному стані працівник не спроможний знайти адекватний вихід з
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небезпечних ситуацій. Неадекватність вольової регуляції відбивається і в такій
характерологічній рисі, як упертість, що виявляється у прагненні діяти посвоєму всупереч розумним доказам чи порадам.
Більшість дослідників схиляються до того, що українцям властива така
психологічна риса, як інтровертованість, що виявляється у несхильності до
агресії, зосередженості на своїй внутрішній свободі. Певна закритість для
зовнішнього світу породжує особистісну стриманість, витривалість та впертість
у досягненні задумів. Ці риси характеру необхідно розвивати, оскільки саме
вони захищають людину в небезпеці. Травмування українців стається, з одного
боку, через самовпевненість або недбалість при додержанні встановлених
правил з охорони праці. У цьому разі мотиви (див. рис. 1), що спонукають до
свідомого порушення правил безпеки, бувають доволі різноманітні – це і
помилково зрозумілі виробничі інтереси, й егоїстичне прагнення полегшити
свої обов’язки, звільнившись від необхідності докладати додаткових зусиль для
здійснення заходів у сфері охорони праці. А з іншого боку − через відсутність
необхідних для даної роботи індивідуальних якостей психологічного чи
фізіологічного порядку, браку знань і досвіду, порушення фізичного чи
емоційного стану тощо.
Як висновок, варто зауважити, що типами культури (ідеаціональна,
чуттєва, інтегрована), визначеними П. Сорокіним [15], обумовлюються не
тільки форми, заохочення і стримування певних вчинків і реакцій, а й вчинки,
тісно пов’язані із задоволенням елементарних біологічних потреб. Оскільки в
Україні панує чуттєва культура, що характеризується потребою в
максимальному задоволенні фізичних потреб, тому має місце логічна і
практично невідкладна необхідність переходу до інтегрованої культури,
потреби і цілі якої – духовні і матеріальні, проте матеріальні підпорядковані
духовним.
Отже, для розв’язання працеохоронної проблематики маємо забезпечити
формування інтегрованого типу культури, що дасть можливість, по-перше,
сформувати людину, яка здатна контролювати себе і свої бажання, зі
співчуттям ставиться до інших людей (працівників), сповідує загальнолюдські
цінності, глибоко усвідомлює свою особисту відповідальність за свої дії, подруге, забезпечити матеріальне благополуччя працівників.
3. Самоорганізація безпечної поведінки працівників. Різноманітність
людей, поле їх цілей, цінностей, ідей і почуттів таке велике, що порядок у
цьому хаосі може виникнути лише як результат процесів самоорганізації, які
дають змогу спрощувати управління тим, що роблять частину його просто
зайвим: немає потреби управляти тим, що й само здатне змінюватися в
потрібному напрямку. Водночас, аби самоорганізація здійснювалася в
позитивному (потрібному) напрямку, треба створити певні умови для її
функціонування (розвитку).
Відомо, що в синергетичних системах значна роль слабких впливів, які за
рахунок виникнення резонансу в певних умовах можуть викликати у системі
значні зміни. Для охорони праці це виявляється в усвідомленні працюючими
зростання самоорганізаційної складової в контексті їхньої безпечної поведінки,
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додержання вимог охорони праці. Через це, з метою посилення коеволюційного
розвитку охорони праці найбільш результативним може бути вплив на
свідомість як конкретних робітників, так і посадових осіб. Це відбувається як
завдяки вимогам законодавства з охорони праці, так і зовнішнім мотивам
(керуючим параметрам). Суті мотиву належить те, що він розуміється як такий,
щоб його наслідувати [11]. Безсумнівно, в умовах підприємства, зовнішній
мотив для працівників – це, власне, рішення самого підприємства. Такий спосіб
мислення має настільки глибоко укорінитися, щоб він дійсно перетворився на
«культуру». Усі рішення, що приймаються, наприклад, Радою директорів,
листоношею на доставній дільниці, водієм на маршруті, мають враховувати
відповідні наслідки як для свого здоров’я, так і для здоров’я оточуючих.
З одного боку, самоорганізація є результатом поведінки людей, з іншого –
закладається як мета діяльності соціальних структур та особистих цілей,
бажань, симпатій і способів поведінки працівників. Автономна самоорганізація
може з повним правом розглядатися як подальший розвиток традиційних
моделей організації, тобто розширення простору дій, участі працівників у
процесах пошуку рішення тощо.
В умовах реструктуризації УДППЗ «Укрпошта», коли оптимізуються
витрати, скорочується управлінський персонал, забезпечити перманентний
контроль за роботою працівників, зокрема й у контексті дотримання норм
безпеки, неможливо. Отож для підвищення продуктивності праці
співробітників, додержання ними вимог нормативних актів з охорони праці,
необхідно створити відповідну мотивацію, аби працівники усвідомили і
прийняли те, що вони є єдиним цілим з підприємством і їм вигідно працювати
безпечно і продуктивно. Тільки в такому випадку можна забезпечити
самоорганізацію в різних аспектах, зокрема й у контексті самоорганізації
безпечної поведінки працівників.
Створення керівником підприємства для працівників комфортної
трудової ситуації (завдяки комплексу працеохоронних заходів та засобів)
впливає на їхні інтереси та запускає в хід механізм інтеграції їхніх цінностей з
інтересами й цінностями підприємства. В результаті відбувається
самоактуалізація особистості працівника в напрямі досягнення цілей
підприємства як умова реалізації власних мотивацій. Цілі підприємства
визначаються як певні результати для підприємства й працівника. Саме ці цілі
(результати) виступають як ціннісні орієнтири спільної колективної діяльності,
які здатні мотивувати працівників і тривалий час вести їх до поставленої
менеджерами мети.
Таким чином, самоорганізації безпечної поведінки працівників можна
досягти завдяки зовнішньому впливу керуючих параметрів (ефективного
законодавства та позитивних мотивів) та належному функціонуванню
параметрів порядку (природного захисту людини та культурного коду) (див.
рис. 1).
4. Синергетична модель управління працеохоронною діяльністю
підприємства. Відповідно до синергетичної концепції працеохоронної
культури в контексті системи «людина-виробництво» в підприємстві має бути
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забезпечено високий рівень організації охорони праці, якого можна досягнути
завдяки синергетичному управлінню.
Перехід системи з одного рівноважного стану в другий через
нерівноважний і біфуркацію відбувається в результаті зміни інтервалу значень
керуючих параметрів, за допомогою яких зовнішнє середовище закріплює свої
відносини із системою. Зміна керуючих параметрів передусім позначається на
зміні напряму розвитку системи до того або іншого рівноважного стану −
атрактора.
Для ефективного розвитку охорони праці найважливішими керуючими
параметрами є зовнішній вплив (рис. 1): державної політики у сфері охорони
праці − α; виробничої системи у вигляді соціальних цінностей топ-менеджерів
− β; професійних спілок − μ. Такий апріорний авторський висновок
підтверджується в подальших дослідженнях.
Найважливішим принципом синергетики є наявність у системі параметрів
порядку [16], які є обов’язковою (внутрішньою) умовою успішного
функціонування системи. Параметрами порядку в охороні праці мають бути
позначені такі чинники, які, з одного боку, спроможні забезпечити створення
процесу профілактики травматизму і профзахворювань, з другого − сам процес
профілактики має бути залежним від існування цих чинників, мати в них
потребу. З урахуванням вищенаведеного, роль параметрів порядку (змінних
величин) в охороні праці мають виконувати (рис. 1):
1. Контроль стану охорони праці − Y1 .
2. Оцінка рівня ризику на об’єктах поштового зв’язку (далі – ОПЗ) − Y2 .
3. Стимулювання посадових осіб за стан охорони праці − Y3 .
Таким чином, знаючи керуючі параметри та параметри порядку,
визначимо формулу охорони праці у вербальному вигляді та її спектр структуратракторів. Пошук атракторів проведемо за схемою лінійного аналізу стійкості
[17]. Спочатку складемо еволюційне рівняння системи охорони праці, вид якого
має відповідати загальному виду рівнянь цього класу:
dYi  F Y1 Yn  ,
(1)
де Yi − змінні;
Fi − функція змінних, що визначається специфічними особливостями
системи;
n − мінімальна кількість змінних, достатня для опису еволюції системи.
Щоб уточнити вид функції Fi , скористаємося методом головних
пропорцій. Відповідно до загальної ідеї складання пропорцій у синергетичних
задачах, про яку докладніше написано в монографії [16], зміна величини,
обраної в якості змінної, пропорційна «приросту» цієї величини мінус її
«втрати». З урахуванням того, що рівняння (1) містить похідні тільки першого
порядку, саме з них і почнемо складання головних пропорцій задачі:
dY1 − зміна кількості контрольних перевірок ОПЗ;
dY2 − зміна оцінки рівня ризику на ОПЗ;
dY3 − зміна стимулювання посадових осіб, які працюють на ОПЗ.
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dY1  Y2  Y3 (недостатня оцінка – погане стимулювання);
dY2  Y3  Y1 (недостатнє стимулювання – поганий контроль);
dY3  Y1  Y2 (недостатній контроль – погана оцінка).

(2)

Сформулюємо першу головну пропорцію: зміна кількості контрольних
перевірок пропорційна змінам оцінки рівня ризику на додатково перевірених
ОПЗ. Від цієї величини слід відняти ту її частину, що пов’язана з неповним
контролем ОПЗ завдяки недостатньому стимулюванню посадових осіб за стан
охорони праці.
Друга пропорція: зміна оцінки рівня ризику на ОПЗ пропорційна
кількості посадових осіб, що додатково простимульовані; від цієї величини слід
відняти ту її частину, що пов’язана з недостатнім контролем (оскільки відсутній
контроль корелює з відсутністю оцінки ризику).
Третя пропорція: зміна стимулювання керівників і посадових осіб
пропорційна кількості додатково перевірених ОПЗ; від цієї величини слід
відняти ту її частину, що пов’язана з недостатньою оцінкою ризику, оскільки
стимулювання може відбутися тільки після оцінки стану охорони праці або
рівня ризику на ОПЗ.
Отже, при зміні керуючих параметрів, що віддаляють систему від
рівноважного стану, розвиток стає нерівноважним, а в системі може з’явитись
атрактор з новими властивостями. Якщо стан системи управління охороною
праці далекий від точки біфуркації, зовнішній вплив може змінити лише його
кількісні властивості, якісно ж поведінка системи не зміниться. Поблизу точки
біфуркації найдрібніші зміни в зовнішньому впливі можуть призвести до
флуктуації й кардинально змінити властивості системи.
Незважаючи на це на багатьох підприємствах України завдяки високому
рівню іншого керуючого параметра − соціальним цінностям першого керівника
підприємства, впроваджено та ефективно функціонують системи управління
охороною праці.
У контексті охорони праці цінності − це код, що протистоїть
дестабілізуючим ефектам (небезпекам) виробничої системи, це те, на що
орієнтоване ціле (виробнича система). Система цінностей має служити головній
меті − збереженню й розвитку життя. У випадку зміни цінностей (а отже, й
цілей) топ-менеджерів відбуватиметься перехід від адміністративно-тіньового
до інноваційно-профілактичного атрактора або навпаки. За позитивного
реагування системи виробництва (прийняття вищим керівником необхідного
управлінського рішення) керуючий параметр (цінності) змінюється, що
передбачає досить серйозні структурні й функціональні зміни в діяльності,
спрямованій на еволюцію травматизму до мінімального рівня. Зміна цінніснонормативних установок керівників для переходу до інноваційнопрофілактичного атрактора може бути більш значимою, ніж діяльність
профспілок чи, навіть, реалізація державних програм з охорони праці.
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Отож загальна формула охорони праці підприємства має бути такою: чим
ефективнішою є державна політика у сфері охорони праці, вищим рівень
соціальних цінностей керівника, вимогливішою профспілка, тим вищим є
рівень функціонування параметрів порядку, що реалізують процес
профілактики виробничого травматизму та профзахворювань, а отже, ближчим
до рівноваги стан охорони праці. Тобто, мінімум небезпек, а отже й
виробничого травматизму, досягається завдяки вибору інноваційнопрофілактичного атрактора.
5. Корпоративна культура. Для ефективної роботи підприємства, крім
наявності рентабельних послуг чи товарів, вміння працювати на ринку,
потрібно враховувати вплив на нього нематеріальних сил – культури,
цінностей, етики. Кожне з цих понять визначає якість організаційного життя,
яку можна спостерігати в поведінці, але яка не існує де-небудь незалежно від
цієї поведінки. Як стверджував Конрад Лоренц, якщо ми хочемо зрозуміти і
пояснити іншим, як влаштована і як функціонує певна складна система, ми, як
правило, розпочинаємо з її найменш мінливих частин. Він стверджує, що в
різноманітних взаємодіях, з яких складається функція такої системи, найменш
мінливі елементи найчастіше є причинами і найрідше наслідками [14]. Такою
найменш змінною складовою для держави є культура, а в контексті
підприємства – корпоративна культура, яка в системі виробництва є одним із
параметрів порядку, що впливає на ефективність організації роботи з охорони
праці.
Корпоративна культура є невидимим полем, яке побачити неможливо, але
легко можна розпізнати його вплив, поспостерігавши за поведінкою
працівників. Щоб дізнатися, що там всередині поля, треба подивитися на те,
чим люди займаються. Вони сприйняли вихідне посилання, визначили посправжньому цінне, а потім відповідно скоригували свою поведінку [18]. Коли
організаційне поле заповнюється посиланнями різними за змістом, коли в
повітрі витають тільки протиріччя, ця невидима непослідовність виявляється в
проблемній поведінці, зокрема й в контексті охорони праці. Люди говорять
одне, а думають інше. Усі один одному не довіряють. Працівники ставляться
один до одного як до механізмів, уважаючи, що єдиний спосіб мотивувати
інших – примушувати і підганяти їх, долати їх інертність простим
застосуванням власної сили.
І культура підприємства, і людська культура – частини постійних спроб
людства створити системи, що передбачувано формують поведінку людей.
Насправді саме щоденні рутинні дії і визначають корпоративну культуру
підприємств. Особливості їх виконання невблаганно формують певну
філософію, а та, у свою чергу, створює цінності, що управляють у кожній
компанії системою особистих взаємин, якістю обслуговування і поточними
управлінськими рішеннями. Таким чином, ефективність як загальної
виробничої діяльності, так і прцеохоронної, зростає тоді, коли керівництву
вдається підтримувати основні цінності в кожному підрозділі, зокрема й
спрямовані на створення безпечних та комфортних умов праці.
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Однією з природних причин травматизму є високий рівень агресивності
людини. Найпростішим способом його мінімізації, за К. Лоренцом, є
переорієнтування агресії. На нашу думку, таке переорієнтування має полягати,
по-перше, у формуванні позитивної обстановки в офісах – поваги,
самостійності в реалізації поставлених цілей, особистісного зростання, – це
справді культурні цінності, а не просто аспекти гарних стосунків. По-друге,
збудити в працівників такий природний інстинкт як натхнення завдяки довірі,
що передбачає набагато вищий рівень стосунків між підприємством і
працівниками. По-третє, створення сприятливої робочої обстановки, яка є
найважливішою, проте невідчутною, бо ніколи не фігурує в балансі,
інвестицією в інфраструктуру свого бізнесу.
Підтвердженням того, що корпоративна культура в УДППЗ «Укрпошта»
має формуватися на вищому рівні, є закон Сєдова, або закон ієрархічних
компенсацій: «Зростання різноманітності на верхньому рівні ієрархічної
організації забезпечується обмеженням різноманітності на попередніх рівнях, і
навпаки, зростання різноманітності на нижньому рівні руйнує верхній рівень
організації» [19]. Через це перед керівництвом УДППЗ «Укрпошта» (тобто
вищого рівня) постає завдання сформувати таку корпоративну культуру, яка
дасть змогу зрозуміти та усвідомити всім працівникам, що являє собою
підприємство, чого хоче (цілі) і куди рухається (стратегія розвитку). Від цього,
безперечно, залежить і подальша працеохоронна стратегія УДППЗ
«Укрпошта». Отже, корпоративна культура є оптимальною для використання її
елементів як засобів резонансного впливу на працівників, зокрема й в контексті
їх безпечної поведінки.
Таким чином, високого рівня організації роботи з охорони праці може
бути досягнуто завдяки високому рівню керуючих параметрів (державній
політиці з охорони праці, соціальним цінностям керівника, вимогливості
профспілок) та ефективному функціонуванню параметрів порядку (контролю,
оцінці, стимулюванню за досягнутий стан охорони праці та позитивній
корпоративній культурі).
6. Культура охорони праці. Наказами по УДППЗ «Укрпошта» від
15.11.2011 року за №662 та від 01.03.2012 р. за №132 затверджено відповідно
Стратегію працеохоронної діяльності УДППЗ «Укрпошта на 2012–2020 рр.
(далі – Стратегія) та Програму заходів на виконання Стратегії, що базується на
впровадженні працеохоронної культури як методу управління охороною праці.
Для забезпечення самоорганізації безпечної поведінки працівників мають
впроваджуватися у рамках складових культури охорони праці різноманітні
базові заходи:
– комунікативна складова культури охорони праці [20] (співробітництво,
взаємовідносини працівників): організація зустрічей керівництва з
працівниками щодо поліпшення умов та безпеки праці; забезпечення
поетапного формування культури довіри як соціальної цінності УДППЗ
«Укрпошта», як базового принципу взаємовідносин між різними структурними
підрозділами, зокрема й у контексті охорони праці;
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– аксіологічна складова культури охорони праці (формування соціальних
цінностей): забезпечення моніторингу ціннісних орієнтирів працівників, їхніх
інтересів, мотивацій, переконань і на цій основі розробку програми
дослідження соціальних цінностей у контексті охорони праці в умовах
реформування УДППЗ «Укрпошта»; на підставі проведених досліджень
формування та проведення апробації оптимальної моделі соціальних цінностей,
яка була б гармонійно введена в соціальну структуру УДППЗ «Укрпошта» та
відповідала б сучасним вимогам соціальної структури українського
суспільства;
– валеологічна складова культури охорони праці (підтримка здоров’я
працівників через духовну та фізичну складові здорового способу життя):
проведення планомірної роботи зі створення нормального психоемоційного
мікроклімату в трудових колективах для зниження стресового стану
працівників та зменшення передумов виникнення гострих серцево-судинних
захворювань; запровадження виробничої гімнастики для всіх працівників.
Синергетичне управління охороною праці має забезпечити досягнення
високого рівня охорони праці завдяки формуванню:
– когнітивної складової культури охорони праці (знання механізмів появи
потенційних небезпек та способів і методів захисту від них): впровадження в
УДППЗ «Укрпошта» проактивного навчання з охорони праці; проведення
роз’яснювальної роботи щодо усвідомлення працівниками сутності, умов і
причин виникнення небезпечних ситуацій, формування в них правильних
працеохоронних взаємин і переконань, руйнування неправильних стереотипів
поведінки;
– діяльнісна складова культури охорони праці (уміння, навички для
застосування способів захисту від потенційних небезпек): розробка системи
ідентифікації та структурування потенційних небезпек в УДППЗ «Укрпошта»
як основи для подальшої їх мінімізації; перегляд положення «Про систему
управління охороною праці «УДППЗ «Укрпошта» з передбаченням функції
соціально-психологічного забезпечення, спрямованої на формування у
працівників ідеології безпеки, самопрофілактики виробничого травматизму.
Завдяки авторським дослідженням у контексті співвідношення організації
роботи з охорони праці та самопрофілактики травматизму на рівні виробничого
підрозділу встановлено, що позитивне співвідношення організації роботи з
охорони праці до самопрофілактики травматизму становить 32,5/22,5 (разом −
55%), тоді як відповідне негативне співвідношення − 27,5/17,5 (разом − 45%) та
має дезорганізаційний характер. Таке співвідношення фактично засвідчує
наявність передумов для створення працеохоронної культури. Отже, для її
формування передусім треба створити умови для самопрофілактики
виробничого травматизму та посилити організацію роботи з охорони праці з
наявних 32,5% до хоча б 62% (більша частина «золотої пропорції») [21].
Таким чином, запропоновані вище складові культури охорони праці, а
саме: комунікативна, аксіологічна та валеологічна істотно впливають на
формування самоорганізації безпечної поведінки працівників, а когнітивна й
діяльнісна – на організацію роботи з охорони праці. А чи можна запобігти
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виробничому травматизму за умов стовідсоткової організації роботи з охорони
праці? На нашу думку, – ні, оскільки об’єктом управління є людина
(працівник), а значить без її свідомої участі в працеохоронних процесах з
огляду на рівень керуючих параметрів та параметрів порядку неможливо
досягти рівня повної підпорядкованості. Іншими словами – без хоча би
мінімального рівня самоорганізації реалізувати завдання щодо мінімізації
травматизму неможливо.
Висновки.
1. Синергетична концепція працеохоронної культури в контексті системи
«людина-виробництво» базується на синтезі (єдності) самоорганізації безпечної
поведінки працівників та забезпеченні високого рівня організації роботи з
охорони праці, – це ніша, запропонована, сформована та адаптована до умов
УДППЗ «Укрпошта» заради збереження життя і здоров’я працівників.
2. Поведінка людини визначається як запрограмованими філогенетично
нормами понятійного мислення, інстинктів, так і нормами, обумовленими
культурою. Це має дуже велике практичне значення передусім тому, що при
порушеннях поведінки людини залежно від наведених вище норм слід вживати
абсолютно різні терапевтичні заходи залежно від того, до якого типу елементів
поведінки ці порушення відносяться [13].
3. Працеохоронна культура може бути сформована тільки завдяки
визнанню людини (працівника) та системи охорони праці соціальною цінністю
будь-якого підприємства.
4. Загальна формула охорони праці підприємства має бути такою: чим
ефективнішою є державна політика у сфері охорони праці, вищим рівень
соціальних цінностей керівника підприємства, вимогливішою профспілка, тим
вищим є рівень функціонування параметрів порядку, що реалізують процес
профілактики виробничого травматизму та профзахворювань, а отже, ближчим
до рівноваги стан охорони праці. Тобто, мінімум небезпек, а отже й
травматизму, досягається завдяки вибору інноваційно-профілактичного
атрактора.
5. Корпоративна культура є оптимальною для використання її елементів
як засобів резонансного впливу на працівників, зокрема й в контексті їх
безпечної поведінки.
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3.6. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖЕВИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ В
АВІАТРАНСПОРТНОМУ БІЗНЕСІ
Габріелова Т.Ю., к.е.н., доцент
Войцеховський В.С.
Національний авіаційний університет, м. Київ

Проблеми роботи діяльності перевізників в авіатранспортному бізнесі в
окремих аспектах вивчалися, зокрема, А. Андрєєвим, А. Козубом, М.
Колєсніковим, Л. Литвиненко, Т. Шкодою та іншими. Так Л. Литвиненко у [5]
було визначено оптимальну бізнес-модель авіакомпанії, охарактеризовано
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основні види бізнес-моделей авіаперевізників, здійснено аналіз проблем
адаптації авіаперевізників до умов глобального конкурентного середовища,
запропоновано напрямки адаптації бізнес-моделей авіакомпаній. А. Андрєєвим
у [1] обґрунтовані на основі системного аналізу рекомендацій щодо
вдосконалення процесу стратегічного управління конкурентоспроможністю
продукції авіакомпанії, спрямованих на досягнення конкурентних переваг
авіаперевізника. А. Козубом у [3] вивчаються основи підвищення
конкурентоспроможності російських авіаперевізників на світовому ринку
вантажних авіаперевезень. Т. Шкодою у [6] розроблено науково-методичну
базу щодо методів та практичних пропозицій формування стратегій підвищення
конкурентоспроможності авіапідприємств. М. Колєсніком у [4] було
сформовано стратегії реструктуризації потенціалу авіакомпаній в відносинах
оновлення парку літаків.
Авторами у [2] відзначено, що якщо розглядати концептуально, існує дві
основних види авіа перевізників, як для пасажирських так і у
вантажоперевезеннях. Це мережевий і point-to-point (суто на рейсах прямого,
безпосадочного напрямки). Хоча існуючі реалії призводять до того, що єдиний
спосіб виживання – гібридна модель, яка включає сильні сторони кожної моделі і
мінімізувати слабкі сторони. Основні моделі є такі.
Point-to-point – коли перевезення здійснюється без перевантаження
(перевалки) вантажу, тільки на рейсах прямого з'єднання. Сильні сторони в тому,
що немає додаткових статей витрат, таких як обслуговування в хабів аеропорту,
тимчасове зберігання вантажу на стикуванні і т.д. Як правило, за забезпечення
високої швидкості доставки, витримується висока дохідна ставка. Система, як
правило, фінансово більш приваблива. Але існує суттєва слабкість, прояви якої,
найчастіше, в обмеженості подібних вантажопотоків або ж в «просідання
окремого плеча» (коли в одну сторону вантаж в надлишку а на зворотному
шляху напівпорожній проліт). Крім того, коли авіакомпанія оперує 5-10
напрямків, є можливість вибору тільки найбільш дохідних маршрутів. Якщо ж
карта польотів розгалужена, обов'язково будуть з'являтися слабкі
недовантаженими ділянки, що формують негативну прибутковість [2].
Мережева – коли в вантажоперевезенню бере участь перевалочна база у
вигляді хабів аеропорту між початковим і кінцевим пунктами проходження
вантажу. Слабкості складаються у додаткових витратах на обробку вантажу в хабі,
зміст складських приміщень піт трансферні вантажі, витрати на зберігання,
збільшення часу транспортування, що негативно позначається на дохідної ставкою.
Але при цьому є можливість сформувати змішаний вантажний потік на певному
плече за рахунок підвозу трансферних вантажів на нього з інших маршрутів
мережі (фідерних джерел). Тим самим, нехай і з більш низькою прибутковою
ставкою, збільшується загальний тоннаж, що в ідеалі покращує економіку мережі в
цілому. Мережева прибутковість набагато складніше сама по собі, так як філософія
аналізу прибутковості кожного окремого вантажу індивідуальна. Іншими словами
логіка не в рамках конкретної ділянки, а мережі в цілому [2].
Основне завдання в умовах існуючих реалій, на наш погляд, зменшення
витрат (собівартості) шляхом оптимізації та технологічного удосконалення
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процесу в цілому, вибір оптимальних вантажопотоків для мережі (Origen &
Destination Revenue System), додаткові сервіси які забезпечать надійність і
зручність перевезення. Нині найбільш актуальними завданнями, на думку авторів,
є: побудова логіки пріоритетності вантажу і системи наскрізного обліку ємностей;
технологічність процесу на всіх етапах (облік, перевалка, перевезення,
зберігання); максимальне зниження собівартості перевезення без втрати якості
послуги; мінімальне залучення посередників; гібридизація перевезень (викуп при
необхідності ємностей на наземному і морському транспорті, з метою дільничного
перевозу трансферного вантажу); вибір оптимального флоту; тісне партнерство з
іншими перевізниками (альянси) тощо [2].
Як і будь-який високооборотний, авіаційний бізнес знаходиться під
постійним впливом низки факторів. Авторами у даній було сфокусовано увагу
на основних із цих факторів. Без сумніву одним з найвпливовіших є вартість
основної операційної сировини: пальне, проліт міждержавної території,
аеропортове обслуговування, лізинг, оренда/вартість складських приміщень.
Всі вони разом формують основну вартість льотної години, іншими словами
визначають переважну собівартість.
В умовах сьогодення, після фінансової кризи, ринок перевезення вантажів
дуже є дуже чутливим до кінцевої вартості перевезення. Середня
рентабельність бізнесів продовжує падати, а отже заради навіть незначної
економії в собівартості транспортування все частіше надають перевагу біль
дешевим видам транспорту. Саме тому це гостро б’є по авіаційному
вантажоперевезенню. Серед традиційних повітряний є найдорожчим й
технологічно складним.
Серед сировини найвпливовішим все ж є пальне, вартість якого частіше
за все складає більше ніж половину собівартості авіаперевезення. Відомо що
ціна на авіаційний керосин в усьому світі безпосередньо залежить від позиції
нафти на міжнародній біржі. Але в Україні, на думку авторів по причині
монополізації ринку, вартість керосину миттєво реагує в бік подорожчання,
коли ж на біржі ціна нафти падає, ціна не зменшується. Постачальники
пояснюють це попередньою закупкою запасів сировини. Таким чином,
міжнародні регулятори досить часто не розповсюджуються на Україні, яка
перебуває в ціновому вакуумі. Саме тому авіаперевізники, що виконують рейси
до/з України, максимально намагаються використовувати іноземне пальне.
Як результат, спектр типів вантажів на повітряному сполученні невпинно
скорочуються. Незмінно залишаються категорії, транспортування яких іншим
типом не можливе (малій термін придатності, вразливість до навколишнього
середовища і т.д.), такі як деякі ліки, квіти, певні типи електроніки. Вал
сировини, що складав історично значну частину об’єму, мігрує на інші види
транспорту, надаючи перевагу не швидкості та якості, а вартості.
Так як локальних об’ємів, м’яко кажучи, не достатньо для побудови
регулярних вантажопотоків, останнім часом хабові трансферні авіаперевізники
почали збільшувати долю транзитних вантажів с перевалкою в локальному
аеропорті. Це дало можливість завантаження єдностей на розгалуженої мережі
й вдосконаленню існуючої тарифної політики. Однак на заваді виникли інші
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фактори впливу. Останнім часом гостро-негативно впливають державні служби
й регуляторна політика. Наприкінці минулого року митниця в аеропорту
«Бориспіль», майже зупинила проходження вантажів, особливо це стосується
таких торгівельних напрямків як Стамбул, Пекін, Нью-Йорк та Делі. Як
результат, вантажі стали накопичуватись на транзитних складах, перевізники
отримали не заплановані порожні ємності. Але кульмінаційним став момент,
коли вантажі отримали дозвіл на транспортування. Брак ємностей на той час
викликали необхідність розкомплектування вантажів з розподілом малими
частинами на довгий графік. Це призвело до невиконання с боку
авіаперевізників заявлених обов’язків, падіння довіри до транзиту через
Україну, псування частини вантажів, переорієнтування ланцюгів постачання.
Законодавча частина взагалі морально застаріла. Бюрократичні перепони
й зайве оформлення гальмують не лише трансферні вантажопотоки, а й
локальний ринок вантажів. Для прикладу, формально легше перевести вантаж
Єреван-Варшава-Дніпропетровськ ніж Єреван-Київ-Дніпропетровськ так як
процедури локального перевезення імпортних вантажів не вдосконалювалась,
скоріш за все, ще з Радянського Союзу.
Таким чином далі переходимо до наступного, але не менш вагомого
фактору впливу – це технологічність і актуальність процедур обслуговування
вантажів в аеропортах. Без сумніву, авіація самий вимогливий вид транспорту.
Вона залежить не лише від якості повітряного судна, а більшою мірою, від
досконалості аеропорту, якості вантажних терміналів, не кажучи взагалі про
необхідність існування їх як одиниці, процедур і графіків обслуговування
імпорту/експорту, технологічності логістичного ланцюга і рівня автоматизації.
Інколи складається враження, що прогрес в галузі вантажоперевезень оминув
Україну стороною. Якщо аеропорт «Бориспіль» ще намагається відповідати
міжнароднім стандартам, інші міжнародні аеропорти вже давно зупинились у
розвитку, що призводить до неможливості нарощувати тоннаж і якісно
планувати графіки перевезень. Все це потребує не лише довгої і кропіткої праці
на майбутнє, а й суттєвих інвестувань. Україна не готова не до першого ні до
другого. А отже й з боку перевізників актуальність вдосконалення ПС втрачає
смисл. Звідси й низький рівень польотів на літаках, практично відсутність
виключно вантажного флоту, відсутність спецтехніки, технологічних
авіаційних розподільних логістичних центрів і т. д. Останнім часом також
спостерігається скорочення вантажообігу в Україні. Це викликано падінням
обсягів імпорту.
Як було описано вище, вплив інформатизації на процеси доставки
вантажів за участю авіаційного транспорту, якщо не самий процедурно і
технологічно важкий, то в будь-якому разі один із. А це безсумнівно надає
вирішального значення якості і своєчасності інформації в цій системі. Іншою
мовою, відставання інформаційного потоку від матеріального може стати
фатальним моментом в роботі системі як такої і безперечно пропорційною
мірою впливає на якість, швидкість, надійність вантажоперевезення.
З вантажем значно складніше аніж с пасажиром, тому що людина знає
напрямок, мету прямування і необхідні умови перевезення. Потрапляючи в
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складну ситуації: затримка рейсу, закриття аеропорту з погодних умов, втрати
квитка і т. д., людина може обґрунтовано пояснити свої потреби і обрати
оптимальний сценарій розвитку ситуації. Вантаж повністю позбавлений
самостійності і вимагає одночасного слідування інформації про нього під час
фактичного перевезення і обслуговування. При повній або частковій інформації
неминуче потрібно повертатись на крок назад при можливості, а то і в самий
початок формування інформаційного пакету. Не кажучи про можливі наслідки
неправильного комплектування вантажу на ВС, неналежному обходженні з
небезпечними вантажами тощо.
Враховуючи це, для індустрії вже давно стало очевидним, що майбутнє
цього бізнесу лежить у вдосконаленні і автоматизації технології і систем
обробки і роботи з інформацією. EFRAID, RIFD, баркодування, GPS, IRP
рішення, «інтелектуальні склади», Revenue системи – ще десятки технологій і
рішень покликані авіацією лише з однією ціллю, структурування і прискорення
інформаційного потоку перевезення. Щорічно на пошуки, розробку, розвиток і
імплементацію яких витрачається переважна частина інвестицій індустрії. Тому
важко переоцінити значення інформатизації процесів доставки в транспорті.
Авторами, в процесі проведення наукового дослідження, визначено, що
собівартість перевезення постійно зростає при відносно стрімкому скороченню
вантажопотоків і зменшенню гнучкості попиту. Найдивнішим інструментом в
конкурентній боротьбі стає формування додаткової вартості і цінності
авіаперевезення вантажу для споживача. Простими словами, надання
додаткових послуг, гарантій і інформації прямо не пов’язаних з перевезенням
вантажу с пункту А в пункт Б. Це відстеження вантажу в реальному часі, опис
необхідних процедур і розрахунок планового часу на їх проходження, данні про
стан вантажу і т. д.
Сучасний ринок вимагає високої динаміки, швидкості в прийнятті
рішень, якісне багатофакторне планування й моделювання зміни доходних
ставок в залежності від завантаження. Особливо це стосується мережевих
перевізників, так як одночасно надходять запити на крізні вантажоперевезення
за участю одного фідерного сегменту але різними кінцевими пунктами. Для
пошуку екстремуму доходності потрібно в реальному часі провести аналіз
існуючої картини, прорахувати доходну частку на кожне плече
транспортування (BitPrice), оцінити доцільність й обрати оптимально доходний
вантаж. Кожен крок в цьому механізмі потребує отримання, аналізу й
циркуляції актуальної інформації. А от же вся система базується і функціонує
завдяки інформаційному потоку, і чим актуальніше він тим ефективніше
процес.
Декілька слів про маркування і сортування. Як відзначалось, одним з
небагатьох але вагомою перевагою авіаперевезення є швидкість. Для
забезпечення якої важливо не лише володіти інформацією, а зробити її
доступною в технологічному процесі. Почнемо з простого прикладу, уявімо
перед собою коробку на якій у зашитому кармані вкладено інструкцію і опис
вантажу, але іспанською мовою, якою Ви не володієте. Вам потрібно буде
спочатку відкрити карман, видаливши прошивку, потім узяти папір з
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інформацією, встановити, що вона іспанською, знайти словник, перекласти
текст, виконати технологічну обробку сподіваючись, що Ваш переклад
правильний. Якщо поспішати, це приблизно займе 20 хвилин.
Другий сценарій, на коробці є бар-код, а у Вас сканер. Потрібно
просканувати бар-код, отримати цифровий підпис, виконати обробку. Це займе
вже, приблизно 2 хвилини. І нарешті, в вантаж вмонтована пасивна мітка RFID,
що автоматично сканується при надходженні. Склад автоматично приймає
вантаж «на баланс» з рекомендаціями щодо оптимального розміщення і
технологічним ланцюгом. В результаті на обробка одиниці вантажу с партії
може звестись до секунд. В усіх випадках ми мали однаковий рівень повноти
інформації, але ми переконались, на скільки її доступність перетворює
депресивні морально застарілі системи на сучасну технологічність процесу.
На практиці, частіш за все, неефективність використання вантажних
ємностей, порушення графіку доставки і необхідних умов транспортування,
неправильне комплектування без сумніви викликані низьким рівнем оптимізації
логістичної системи. Нажаль вирішення цього питання не лише в плоскості
перевізника, для досягнення результату необхідна синергія технологічності
перевізника і аеропорту, що на практиці дуже важко досягнути. В нашій
державі насамперед для цього треба змінити мислення і філософію ставлення
працівників галузі, як це не жорстко звучить.
Потрібно інвестувати в логістичні центри з плином виходу з збитковості
на 3-5 років, повірити і переконатись що сучасна техніка геометрично збільшує
коефіцієнт корисної дії логістичного процесу. Певно самим негативним є
фактор людських помилок, але багато державних проектів автоматизації не
знайшли визнання лише з боку пункту скорочення людської праці. Виявляється
державі простіше перекрити відсоток безробіття фізичною дешевою працею,
ніж платити за розумову діяльність людей.
Тепер опишемо докладніше про оптимізацію і її значення на прикладах
від простого складному. Саме слово «оптимізація» обумовлює менше дій з
більшим результатом. Наприклад є п’ять вантажів, кожен з яких рівномірно
займає 20% ємності навантажувача і є 3 літака, які відповідно слід завантажити.
Можна по черзі відвести й погрузити вантажі повертаючись за кожним
найпримітивнішим чином. Але задля оптимізації часу і потужності треба
розрахувати найкоротший маршрут між усіма літаками, завантажити відразу всі
вантажі й розвести без порожніх прогонів навантажувача.
А тепер слід уявити карту маршрутів мережевого перевізника з
логістичними складами і потужностями в локальному аеропорті. Як ми вже
відзначали, існуюча кон’юнктура ринку свідчить про те, що кожний цент в
складній системі перевезень може стати вирішальним між доходом і втратами.
За таких умов оптимізація логістичного ланцюгу отримує найважливішу роль.
Логіка базується на ряді основних цілей. Перша з них – максимальне
здешевлення літної години ВС. Чим більше часу літак знаходиться в повітрі,
тим дешевша година його використання, будь то лізинговий фрахт чи власний
літак. Це основний механізм зменшення собівартості перевезення. Наступне –
ланцюжкове використання палива, обирання оптимального плану дозаправок
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виходячи з ціни на керосин. І основне – система пошуку оптимальної
доходності і завантаження на кожному секторі перевезення вантажу.
Отже, авторами в цій науковій роботі було досліджено фактори впливу на
розвиток вантажних авіаперевезень, проаналізовано вплив інформатизації на
процеси доставки вантажів за участю авіаційного транспорту, встановлено
принципи оптимізації логістичної інфраструктури для забезпечення процесів
авіаційних перевезень вантажів. Одним з найвпливовіших факторів авторами
визначено вартість основної операційної сировини. Автори відзначають, що в
умовах сьогодення, після фінансової кризи, ринок перевезення вантажів дуже є
чутливим до кінцевої вартості перевезення, середня рентабельність бізнесів
продовжує падати, а отже заради навіть незначної економії в собівартості
транспортування все частіше надають перевагу біль дешевим видам
транспорту. Автори наголошують на тому, що серед сировини найвпливовішим
все ж є пальне, вартість якого частіше за все складає більше ніж половину
собівартості авіаперевезення. Проте в Україні, через монополізацію ринку,
вартість авіаційного керосину миттєво реагує в бік подорожчання, коли ж на
біржі ціна нафти падає, ціна не зменшується. А отже, саме із цих причин
авіаперевізники, що виконують рейси до/з України, максимально намагаються
використовувати іноземне пальне.
Авторами відзначено міграцію та скорочення спектру типів вантажів на
повітряному сполученні, проте, стабільні потоки наявні за категоріями
вантажів, транспортування яких іншим типом не можливе через малій термін
придатності, вразливість до навколишнього середовища тощо. Крім цього
хабові трансферні авіаперевізники почали збільшувати долю транзитних
вантажів с перевалкою в локальному аеропорті. Це дало можливість
завантаження єдностей на розгалуженої мережі й вдосконаленню існуючої
тарифної політики. Однак при цьому вплив почали здійснювати інші фактори
впливу, зокрема, державні служби й регуляторна політика. Також авторами
виявлено, що фактор технологічності і актуальності процедур обслуговування
вантажів в аеропортах є також надзвичайно важливим. Зазначено суттєве
відставання у технологічному відношенні аеропорту «Бориспіль» від
міжнародних аеропортів. Інші міжнародні аеропорти України ще більше
відстають у цьому плані. Встановлено, що вплив інформатизації на процеси
доставки вантажів за участю авіаційного транспорту є одним із найважливіших
факторів. Автори наголошують на тому, що очевидним є майбутнє цього
бізнесу у вдосконаленні і автоматизації технології і систем обробки і роботи з
інформацією. Також визначено, що собівартість перевезення постійно зростає
при відносно стрімкому скороченню вантажопотоків і зменшенню гнучкості
попиту.
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3.7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ
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Гилка М.Д.
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Агропромисловий комплекс є важливою складовою економіки України.
Сфера діяльності його галузей охоплює 75% території України, на якій
проживає третя частина населення і формується майже 60% фонду споживання,
створюється 17% валового внутрішнього продукту. Головною галуззю
агропромислового комплексу є аграрний сектор, одиниця валової продукції
якого створює умови для виробництва більше десяти її одиниць у інших сферах
економіки країни [1, с.19-37].
Від успішної роботи аграрних підприємств значною мірою залежить
політична та економічна стабільність країни, а також матеріальний добробут її
жителів, оскільки основним завданням аграрного сектору є гарантування
продовольчої безпеки країни, забезпечення оптимальних норм харчування
населення, інших секторів економіки сировиною, створення експортного
потенціалу продуктів харчування та сировини. Крім того, аграрний сектор
забезпечує зайнятість сільських жителів, сприяє створенню робочих місць у
пов’язаних з ним сферах виробництва, розвитку сільських територій, захисту
суспільства від негативних наслідків надмірної урбанізації, тощо.
Дослідження фінансово-економічної діяльності аграрних підприємств,
пошук шляхів підвищення ефективності аграрного виробництва видаються
науково обґрунтованими та доцільними, оскільки забезпечення оптимального
рівня розвитку аграрних підприємств сприяє зростанню продуктивності праці,
оптимізації зайнятості персоналу, збільшенню обсягів виробництва, а загалом
прямо впливає на процеси економічної та соціальної стабільності, відіграє
значну роль у становленні економіки країни, тощо.
Багатьма
українськими
науковцями,
зокрема
І.Баланюком,
К.Васьківською, В.Месель-Веселяком, П.Саблуком, М.Федоровим, І.Яцівим та
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ін., досліджуються різні аспекти фінансово-економічної діяльності аграрних
підприємств, їхня дохідність, прибутковість, конкурентоспроможність,
ефективність виробництва, фінансова стабільність, тощо. Однак, деякі питання
цієї багатоаспектної проблеми все ще викликають дискусії, тому залишаються
актуальними їхні подальші наукові дослідження.
Вважаємо за необхідне проаналізувати динаміку виробництва основних
видів продукції рослинництва та тваринництва, фінансові результати
діяльності, ефективність виробництва аграрних підприємств, а також визначити
чинники, які впливають на їхню діяльність в умовах динамічного ринкового
середовища на прикладі аграрних підприємств Чернівецької області.
Процес переходу України від командно-адміністративної економіки до
ринкових умов господарювання зумовив необхідність проведення аграрної
реформи, у результаті якої відбулася зміна форм власності на засоби
виробництва, у тому числі на землю. На жаль, перехідний період, протягом
якого здійснювалися процеси роздержавлення та приватизації земель та майна,
негативно позначився на діяльності аграрних підприємств, спричинив затяжну
трансформаційну
кризу
в
усьому
агропромисловому
комплексі.
Підтвердженням цього є значне зменшення виробництва валової продукції
аграрними підприємствами протягом двох останніх десятиріч.
Так, на прикладі аграрних підприємств Чернівецької області можемо
побачити (табл.1), що виробництво валової продукції у 2000 році, порівняно з
1990 роком, зменшилося на 36,7%. Починаючи з 2000 року, обсяги виробництва
валової сільськогосподарської продукції набувають тенденції до зростання,
однак у 2011 році рівня виробництва 1990 року все ще не досягнуто.
Виробництво продукції рослинництва протягом аналізованого періоду зросло,
порівняно з 1990 роком, лише у 2011 році на 16,7%. При чому у розрізі
вирощування окремих культур збільшення обсягів виробництва спостерігалося
лише при вирощуванні картоплі, овочів, баштанних культур, а також плодів,
ягід та винограду. Виробництво продукції тваринництва протягом
аналізованого періоду зменшувалося і у 2011 році становило 66,9% обсягів
виробництва 1990 року. Серед усіх видів тваринницької продукції протягом
аналізованого періоду зросло лише виробництво яєць у 2010 та 2011 роках,
проти 1990 року, відповідно на 12,7% та 22,1%. Поряд з цим у галузі
рослинництва найбільших змін зазнало виробництво кормових культур, що
становило у 2011 році 30,4% від обсягу виробництва 1990 року, а у галузі
тваринництва – виробництво вовни (46,2% від обсягів виробництва 1990 року).
У процесі реформування аграрного сектору в Україні на базі колективних
сільськогосподарських підприємств створено три форми господарювання –
фермерські та особисті селянські господарства, а також аграрні підприємства
ринкового типу, що відповідають вимогам різного бізнесу – великого,
середнього та дрібного. В основі їх діяльності приватна власність на землю,
майно та колективна форма господарювання. Майно, яким розпоряджаються
аграрні підприємства, є їхньою власністю, придбаною у результаті
господарської діяльності, а також орендованою у вигляді майнових паїв
колишніх членів колективних господарств.
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Таблиця 1
Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства у
Чернівецькій області *

*

Види продукції
Валова продукція – всього
у % до 1990р.
Продукція
рослинництва
у % до 1990р.
зернові
культури
у % до 1990р.
технічні
культури
у % до 1990р.
картопля, овочі,
баштанні
у % до 1990р.
плодоягідні та
виноград
у % до 1990р.
кормові
культури
у % до 1990р.
інша продукція
у % до 1990р.
Продукція
тваринництва
у % до 1990р.
м'ясо худоби та
птиці
у % до 1990р.
молоко
у % до 1990р.
яйця
у % до 1990р.
вовна
у % до 1990р.
інша продукція
у % до 1990р.

1990р.

1995р.

2000р.

2005р.

(у постійних цінах 2010 року, млн. грн.)
2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р.

4805,8
2224,8

3444,3
71,7
1765,3

3044,2
63,3
1665,1

3406,8
70,9
1813,1

3645,5
75,9
1946,1

3657,5
76,1
1935,4

3785,3
78,8
2114,0

3899,1
81,1
2193,6

4318,6
89,9
2597,4

688,0

79,3
609,4

74,8
586,1

81,5
488,7

87,5
464,4

87,0
515,9

95,0
518,9

98,6
525,8

116,7
633,1

375,4

88,6
217,5

85,2
143,5

71,0
120,2

67,5
141,8

75,0
186,9

75,4
210,7

76,4
276,8

92,0
357,9

573,2

57,9
432,2

38,2
638,0

32,0
838,2

37,8
965,7

49,8
863,6

56,1
978,9

73,7
986,3

95,3
1129,0

194,3

75,4
173,1

111,3
136,3

146,2
209,9

168,5
211,7

150,7
203,2

170,8
275,4

172,1
292,0

196,7
359,0

356,7

89,1
197,2

70,1
145,0

108,0
158,7

109,0
142,7

104,6
137,1

141,7
123,2

150,3
100,5

184,8
108,4

37,2
2581,0

55,3
135,9
365,3
1679,0

40,7
16,2
43,5
1379,1

44,5
-2,6**
1593,7

40,0
19,8
53,2
1699,4

38,4
28,7
77,2
1722,1

34,5
6,9
18,5
1671,3

28,2
12,2
32,8
1705,5

30,4
10,0
26,9
1721,2

1142,0

65,1
646,2

53,4
454,5

61,7
563,8

65,8
657,4

66,7
697,2

64,8
684,1

66,1
702,4

66,9
719,5

1169,4
168,6
1,3
99,7
-

56,6
881,1
75,3
111,7
66,3
0,9
69,2
39,1
39,2

39,8
789,6
67,5
100,5
59,6
0,6
46,2
33,9
34,0

49,4
882,7
75,5
107,6
63,8
0,5
38,5
39,1
39,2

57,6
853,0
72,9
150,0
89,0
0,5
38,5
38,5
38,6

61,1
825,1
70,6
165,7
98,3
0,6
46,2
33,5
33,6

59,9
789,0
67,5
158,3
93,9
0,6
46,2
39,3
39,4

61,5
782,6
66,9
190,0
112,7
0,6
46,2
29,9
30,0

63,0
755,5
64,6
205,9
122,1
0,6
46,2
39,7
39,8

Джерело: розраховано і складено за даними [2, с.121]
Зміна обсягів незавершеного виробництва

**

Відбувся перерозподіл сільськогосподарських угідь між власниками та
землекористувачами – розпайовані земельні ділянки стали власністю колишніх
членів колективних господарств та передані в оренду новим суб’єктам
господарювання [3, с.43].
Так, якщо у 1990 році сільськогосподарським підприємствам
Чернівецької області (колгоспам, радгоспам, міжгосподарським підприємствам)
належало 86,8% площі сільськогосподарських угідь, а особистим селянським
господарствам – 13,2%, то у 2000 році цей показник відповідно становив 52,2%
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та 46,1%, а новостворені фермерські господарства отримали у використання
1,7% площі сільськогосподарських угідь області [4, с.49; 4, с.100-101]. У 2011
році ситуація докорінно змінилася і вже левова частка сільськогосподарських
угідь (67,2%) використовувалася особистими селянськими господарствами, а у
розпорядженні аграрних підприємств їх залишилося лише 26,5%. Фермерським
господарствам належала все ще незначна частка площі сільськогосподарських
угідь, лише 6,3%, але вона має тенденцію до зростання [2, с.135].
Відповідним чином змінювалися і обсяги виробництва валової продукції
сільського господарства (табл. 2). Так, у 1990 році аграрними підприємствами
вироблено 58,0% вартості валової продукції, 71,9% вартості продукції
рослинництва та 46,0% вартості продукції тваринництва, тоді як у 2011 році ці
показники відповідно становили – 20,9%, 20,4% та 21,6%. Особистими
селянськими господарствами у 1990 році вироблено 42,0% вартості валової
продукції, 28,1% вартості продукції рослинництва та 54,0% вартості продукції
тваринництва, у 2011 році відповідно – 79,1%, 79,6% та 78,4%. Питома вага
фермерських господарств у виробництві валової продукції сільського
господарства протягом аналізованого періоду була незначною.
Таблиця 2
Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства у
Чернівецькій області за формами господарювання *

*

Види продукції

1990р.

1995р.

Валова продукція – всього
Продукція
рослинництва
Продукція
тваринництва

2787,1

1269,1

(у постійних цінах 2010 року, млн. грн.)
2000р. 2005р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р.
Аграрні підприємства
536,9
411,4
502,5
655,8
660,9
723,0
901,6

1599,0

831,0

426,9

262,8

256,8

360,0

373,1

397,3

530,3

1188,1

438,1

110,0

148,6

245,7

295,8

287,8

325,7

371,3

Валова продукція – всього
Продукція
рослинництва
Продукція
тваринництва

-

15,1

78,8

81,8

120,8

133,2

-

11,0

17,0

21,5

37,5

64,8

69,2

106,4

120,5

-

4,1

1,1

2,2

11,1

14,0

12,6

14,4

12,7

Валова продукція – всього
Продукція
рослинництва
Продукція
тваринництва

Фермерські господарства
18,1
23,7
48,6

2018,7

Особисті селянські господарства
2160,1 2489,2 2971,7 3094,4 2922,9

3042,6

3055,3

3283,8

625,8

923,3

1221,2

1528,8

1651,8

1510,6

1671,7

1689,9

1946,6

1392,9

1236,8

1268,0

1442,9

1442,6

1412,3

1370,9

1365,4

1337,2

Джерело: розраховано і складено за даними [2, с.122]

Вчені Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”
відзначають, що особисті селянські господарства відіграли позитивну роль у
стабілізації аграрного виробництва, оскільки за часів реформування аграрного
сектору, коли в аграрних підприємствах спостерігався значний спад
виробництва, саме особисті селянські господарства забезпечили відносну його
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стабільність, компенсувавши значною мірою зменшення виробництва в
аграрних підприємствах [5, с.8].
Розглядаючи виробництво валової сільськогосподарської продукції саме
аграрними підприємствами, необхідно зауважити, що на зменшення обсягів
виробництва продукції рослинництва вплинуло як скорочення посівних площ
основних сільськогосподарських культур, так і зниження їх урожайності. Так, у
2011 році, проти 1990 року, посівні площі озимої пшениці зменшилися на
25,3%, а урожайність – на 8,4 ц/га або на 17,9%. Посівні площі цукрових
буряків скоротилися на 84,3%, а урожайність – на 1,5%. Посівні площі та
урожайність кормових коренеплодів скоротилися відповідно на 47,3% та 42,0%.
Площі посадки картоплі та овочів відкритого ґрунту зросли у 2011 році, проти
1990 року, відповідно на 44,2% та 40,2%, а їхня урожайність – відповідно на
12,3% та 32,7%. Зниження урожайності сільськогосподарських культур
свідчить про те, що сільськогосподарські угіддя, зайняті більшістю видів
основних сільськогосподарських культур використовуються не ефективно.
З метою забезпечення подальшого належного розвитку агропромислового
комплексу необхідно вживати комплексних заходів щодо покращення
експлуатації сільськогосподарських угідь. В першу чергу, необхідно стабільно
та в повному обсязі вносити мінеральні та органічні добрива, а також
дотримуватися науково обґрунтованих сівозмін, оскільки система внесення
добрив має вирішальне значення для збереження та підвищення вмісту гумусу
у ґрунті, тому що гумус утворюється із органічної речовини, яка поступає у
ґрунт із органічними добривами, а головною вимогою створення оптимального
балансу гумусу є позитивний рівень повернення азоту з добривами.
Аналізуючи динаміку внесення мінеральних добрив аграрними
підприємствами Чернівецької області, необхідно зауважити, що у 1990 році
удобрювалося 285,5 тис. га або 96,3% посівних площ та вносилося 232 кг
діючої речовини на 1 га посівної площі. У 2000 році удобрено лише 63,5 тис. га
або 32,5% посівних площ та внесено 20 кг діючої речовини на 1 га посівної
площі. У 2011 році ці показники відповідно становили 87,3 тис. га (71,3%) та 88
кг [2, с.155]. Як бачимо, ситуація не є надто оптимістичною. У 2011 році хоч і
спостерігається тенденція до позитивних зрушень, однак рівня 1990 року все
ще не досягнуто.
Ще складнішою є ситуація із внесенням органічних добрив. Так, ще у
1990 році питома вага удобреної органічними добривами посівної площі
становила лише 20,6% (61,2 тис. га), у 2000 році цей показник знизився до 4,7%
(9,2 тис. га), а у 2011 році становив всього лише 1,1% (1,4 тис. га). На 1 га
посівної площі вносилося відповідно 11,6 т, 2,4 т та 0,5 т органічних добрив [2,
с.155]. Як бачимо, позитивних зрушень щодо внесення органічних добрив не
спостерігається. Зауважимо, що низький рівень внесення мінеральних та
органічних добрив не лише призводить до виснаження земель, але й не дає
можливості реалізуватися генетичному потенціалу сільськогосподарських
культур, тобто однозначно призводить до зниження ефективності
сільськогосподарського виробництва.
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На зменшення обсягів виробництва продукції тваринництва вплинуло
різке скорочення поголів’я сільськогосподарських тварин, поряд із незначним
зростанням їх продуктивності. Зауважимо при цьому, що темпи скорочення
поголів’я сільськогосподарських тварин значно випереджають темпи росту їх
продуктивності. Так, у 2011 році, проти 1990 року, поголів’я ВРХ зменшилося
на 95,6%, у тому числі поголів’я корів – на 93,9%, поголів’я свиней зменшилося
на 71,7%, поголів’я овець та кіз – на 92,5%, кількість птиці зменшилася на
27,5% [2, с.162]. Поряд з цим у 2011 році, проти 1990 року, середній річний
надій молока від однієї корови зріс на 17,4%, середній річний настриг вовни від
однієї вівці – на 7,7%, середня річна несучість курей-несучок – на 23,7%.
Середня вага голови великої рогатої худоби зменшилася на 14,8%, свиней – на
13,7%, середня вага голови овець та кіз зросла на 28,1% [2, с.173].
Аналізуючи динаміку фінансових результатів господарської діяльності
аграрних підприємств Чернівецької області у 2000-2011 роках (табл. 3), бачимо,
що починаючи з 2005 року, фінансовий результат їхньої діяльності поступово
покращується, тобто зростає сума одержаних прибутків та зменшується сума
одержаних збитків. Відповідно питома вага прибуткових підприємств зростає, а
питома вага збиткових підприємств зменшується. Виняток становлять 2008 та
2009 роки – період глобальної фінансової кризи. У 2011 році, порівняно з 2000
роком, прибуток від діяльності аграрних підприємств зріс у 3,8 рази, а
порівняно з 2005 роком, – у 7,4 рази.
Таблиця 3
Динаміка фінансових результатів діяльності аграрних підприємств
Чернівецької області *

*

Показник
Фінансовий результат, млн. грн. –
всього
Питома
вага
прибуткових
підприємств, %
Одержаний прибуток, млн. грн.
Питома
вага
збиткових
підприємств, %
Одержані збитки, млн. грн.

2000р.

2005р.

2007р.

2008р.

2009р.

2010р.

2011р.

53,6

27,4

42,8

82,6

55,0

188,2

204,1

75,3
67,3

61,4
46,4

73,9
61,5

69,7
129,5

69,4
122,8

73,8
213,2

77,6
273,4

24,7
13,7

38,6
19,0

26,1
18,7

30,3
46,9

30,6
67,8

26,2
25,0

22,4
69,3

Джерело: розраховано і складено за даними [2, с.56]

Проте варто зауважити, що дуже часто одержаних прибутків не вистачає
для забезпечення розширеного відтворення виробництва, а у тих аграрних
підприємствах, фінансовий результат діяльності яких є збитковим, не
відбувається навіть простого відтворення, оскільки при збитковій діяльності
амортизаційні відрахування втрачають свою економічну сутність.
Важливим показником, що характеризує економічну ефективність
господарської діяльності аграрних підприємств, є рівень рентабельності
виробництва. Цей показник відображає конкурентоспроможність аграрних
підприємств, тобто їх «здатність здійснювати упродовж тривалого часу
ефективну господарську діяльність» [6, с.92]. Аналізуючи динаміку
рентабельності виробництва основних видів сільськогосподарської продукції
аграрними підприємствами Чернівецької області у 2000-2011 роках (табл. 4),
бачимо, що загалом аграрне виробництво є низькорентабельним, при чому
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чіткої тенденції до зростання рівня рентабельності не спостерігається. У
тваринництві не рентабельним є виробництво вовни, а також вирощування
великої рогатої худоби на м'ясо, найбільш рентабельним є виробництво яєць. У
рослинництві у 2000 році не рентабельним було вирощування овочів відкритого
ґрунту, а найбільш рентабельним – вирощування зернових культур. У 2011 році
не рентабельним так і залишилося вирощування овочів відкритого ґрунту, а
також не рентабельним стало вирощування картоплі, найбільш рентабельним
було вирощування цукрових буряків.
Таблиця 4
Динаміка рівня рентабельності виробництва в аграрних підприємствах
Чернівецької області *

*

Рівень рентабельності
Аграрного виробництва
Зернових культур
Цукрових буряків
Картоплі
Овочів відкритого ґрунту
Молока
Великої рогатої худоби на м'ясо
Свиней на м'ясо
Птиці на м'ясо
Яєць
Вовни

2000р.
-4,3
52,4
14,1
36,9
-1,1
-1,2
-38,3
-54,8
-55,1
-57,7
-80,7

2005р.
13,2
-6,3
9,9
9,8
12,4
17,4
-9,3
48,6
-10,8
-12,1
-70,5

2007р.
14,2
33,4
-15,8
44,6
89,8
14,3
-33,3
-10,2
6,2
6,0
-80,9

2008р.
15,1
10,3
15,0
-0,6
34,1
15,6
-18,5
11,9
12,0
35,3
-76,3

2009р.
9,9
-2,9
-38,3
12,1
40,7
-4,0
-29,7
1,5
-32,2
6,9
-13,3

2010р.
16,7
-5,6
25,6
76,6
36,2
-12,6
-33,5
-5,5
-1,6
12,8
-83,6

%
2011р.
14,9
12,5
95,7
-7,7
-14,6
-2,5
-18,2
-7,9
13,3
55,5
16,9

Джерело: розраховано і складено за даними [2, с.59; 2, с.131]

Головним фактором, який зумовлює низьку ефективність фінансовоекономічної діяльності аграрних підприємств, вважаємо недосконалість
процесу
ціноутворення,
тобто
існуючий
диспаритет
цін
на
сільськогосподарську та промислову продукцію. Для ліквідації існуючого
диспаритету цін вважаємо за доцільне застосовувати при визначенні цін на
продукцію показник норми прибутку, який враховує оборотність капіталу і за
якого прибуток утворюється всією вартістю основних засобів, включаючи
вартість землі.
Погоджуємось також з тими науковцями, які вважають, що ефективність
аграрного виробництва залежить від державної підтримки аграрного сектору,
яка широко застосовується в усіх країнах світу, що цілком справедливо,
оскільки сільське господарство має сезонний характер виробництва та
уповільнений термін обороту капіталу [5, с.13; 7, с. 89].
Підсумовуючи все вищесказане, зазначимо, що створені у результаті
реформування сільського господарства аграрні підприємства, у зв’язку із
зменшенням їх кількості та розмірів за ресурсним потенціалом (наявністю
землі, майна та працівників) не забезпечують виробництва валової продукції
рівня 1990 року. У Чернівецькій області у 2011 році аграрними підприємствами
вироблено лише 20,9% від обсягу валової продукції сільського господарства,
відповідно приблизно 80% її виробляється дрібнотоварними особистими
селянськими господарствами, у яких складно застосовувати інноваційні
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технології і пристосовуватись до потреб ринку. Тому вважаємо за необхідне у
Чернівецькій області визначити пріоритетним розвиток крупнотоварних
аграрних підприємств.
Загалом зауважимо, що проблема ефективної фінансово-економічної
діяльності аграрних підприємств нових організаційно-правових форм
господарювання у пореформений період є багатоаспектною і складною для
вирішення, оскільки тісно пов’язана з адаптацією реформованих аграрних
підприємств до умов динамічного ринкового середовища, трансформаційною
динамікою розвитку аграрного виробництва та необхідністю підвищення
конкурентоспроможності
сільськогосподарської
продукції,
аграрних
підприємств та сектору, загалом, перш за все за рахунок інноваційної
модернізації виробництва на основі зваженої інвестиційної політики, що є
передумовою ефективної фінансово-економічної діяльності як кожного
аграрного підприємства, зокрема, так і аграрного сектору, в цілому.
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3.8. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНИХ
СИСТЕМ
Гречина І.В.
к.е.н., доцент кафедри контролю і АГД
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Дослідження сутності категорії «потенціал» у будь – яких її проявах
(«економічний», «управлінський», «ресурсний», «кадровий», «інвестиційний»,
«маркетинговий», «фінансовий», тощо) дозволило зробити висновок про
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неоднозначність підходів науковців до розуміння даного феномену. Результати
попереднього дослідження дозволили визначити авторський висновок щодо
тлумачення поняття «потенціал економічної системи» та визначити шляхи
усунення існуючої проблеми шляхом виокремлення у системі філософських і
економічних знань спеціалізованої науки потенціалогії, яка у сполученні з
основними постулатами науки енвіроники, що узагальнює досвід розвитку
системних ідей і надають змогу якісно управляти потенціалом економічних
систем [1, 2]. І якщо багато праць, які стосуються дослідження потенціалу
економічних систем (або його структурних складових) і розкривають його
сутнісні характеристики та надають змогу якісного управління ним, то питання
аналітичної інтерпретації вважаються дуже суперечливими.
У даному контексті слід ще раз згадати, що проблеми управління
ресурсами й потенціалом підприємств досліджували такі зарубіжні вченіекономісти: І. Ансофф, М. Байє, Т. Йєннер, Р. Піндайк, Д. Рубінфельд, С. Росс,
Х. Лесбенстейн, П. Друкер, М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, Е. Леклерк
та ін. Питання оцінки ефективності використання окремих видів ресурсів,
формування та оцінки стратегічного, економічного та виробничого потенціалів
підприємства розглядали В.М. Гальперін, С.М. Ігнатієва, В.І. Моргунов, О.П.
Градов, Н.С. Краснокутська, Е.В. Попов, І.О. Джаін, Ю.Ю. Донець, Б.
Плишевський, В.Г. Герасимчук, М.Д. Кондратьєв, Е.В. Лапін та ін. Але
проблеми виокремлення спеціалізованого виду аналізу потенціалу економічних
систем залишаються відкритими.
Отже, головна ціль, яка постає перед науковцями сучасності полягає у
дослідження теоретичних засад аналізу потенціалу економічних систем.
Логіка міркувань призвела до необхідності вирішення наступних завдань:
1. Дослідити еволюцію розвитку теоретичних засад економічного аналізу та
його видів за об’єктами управління.
2. Оцінити стан вирішення проблеми щодо проведення аналізу потенціалу
економічних систем.
3. Обґрунтувати доцільність появи спеціалізованого виду або напряму
економічного аналізу, спрямованого на аналіз потенціалу економічних
систем.
4. Визначити невирішені проблеми та намітити перспективи їх вирішення у
майбутньому.
Рішенню даної проблеми може сприяти дослідження еволюції розвитку
економічного аналізу та науки потенціалогії.
Підхід, який рекомендується, базується на теоретичних засадах
економічного аналізу та філософії можливого.
Отже, можна припустити, що протиріччя у визначенні сутності сукупного
потенціалу економічної системи та його основних складових тягнуть за собою
появу проблеми його якісного аналізу.
Цей факт підтверджено тим, що розвиток аналітичної науки,
трансформаційні процеси у
структурі її видів (особливо за об’єктами
управління) ще й до теперішнього часу не відособили спеціалізований вид
економічного аналізу, спрямований на аналіз потенціалу економічної системи.
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Звертаючись до наявної інформації, стосовно оцінки існуючих підходів
щодо видів економічного аналізу за об’єктами управління можна зробити
висновок, що більшість провідних вчених виділяють такі: техніко-економічний,
статистико-економічний, фінансово-економічний, соціально-економічний [3-9,
12]; фінансовий, управлінський [3, 6-12] та нові види економічного аналізу, які
знайшли своє зародження у системі економічного аналізу у період розвитку і
становлення ринкових відносин: економіко-екологічний, маркетинговий,
стратегічний, інвестиційний, проектний, аналіз ризиків, тощо [3, 6-8, 10, 12].
Представлена інформація підтверджує факт відсутності спеціалізованого виду
економічного аналізу, спрямованого на дослідження потенціалу економічної
системи. У даному випадку можна припустити, що досліджуючи сукупний
потенціал підприємства, або його окремих структурних складових вчені
керуються основними постулатами та методами економічного аналізу взагалі,
або його окремих видів. З одного боку даний підхід є цілком логічним, тому що
наявні методи економічного аналізу використовуються у багатьох його видах. З
іншого боку, використання певного виду економічного аналізу при дослідженні
будь - якої структурної складової потенціалу економічної системи, змінюють
його ціль, завдання та предметну область.
У якості додаткового підтвердження звернемо увагу на працю І.Т.
Райковської «Критична оцінка наукового доробку з економічного аналізу», де
автор проводить систематизацію наукових досліджень в галузі економічного
аналізу шляхом змістовного вивчення кандидатських дисертацій українських та
російських вчених, виявлення проблем сучасної аналітичної науки та напрямів
їх вирішення, розкритих у кандидатських дисертаціях, захищених протягом
1968-2008 рр. [11]. За даними автора з 1968 р. в Україні та Росії загалом було
захищено понад 530 дисертацій з проблем економічного аналізу [11, с. 225] за
наступними напрямами: аналіз витрат на виробництво; аналіз фінансових
результатів і фінансових ресурсів; аналіз інвестиційної діяльності; аналіз
діяльності
сільськогосподарських
підприємств;
фінансовий
аналіз;
маркетинговий аналіз; аналіз грошових потоків; аналіз банківської діяльності;
стратегічний аналіз; аналіз експортно-імпортних операцій; аналіз інноваційної
діяльності та макроекономічний аналіз [11, с. 227]. Тобто, відсутня актуалізація
проблеми аналізу потенціалу економічної системи як спеціалізованого виду
економічного аналізу.
Звертаючись до характеристики сутності тлумачення понять
«економічний аналіз», його видів та напрямів можна зробити висновок, що вже
у них криється схований підтекст оцінки потенціалу економічної системи та
окремих його складових. Так, у визначенні поняття «економічний аналіз» М.Г.
Чумаченко – «це комплексне глибоке вивчення роботи підприємств, їх
підрозділів та інших господарських формувань для об’єктивної оцінки її
результатів і виявлення можливостей дальшого підвищення ефективності
господарювання» чітко простежується одне з головних постулатів визначення
поняття «потенціал», а саме – критерій можливості [8, с. 45]. І, надалі, «метою
є оцінка господарської діяльності, виявлення основних напрямків і тенденцій її
розвитку, способів підвищення ефективності використання наявних ресурсів і
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якості роботи» [8, с. 45], де простежується ще один критерій потенціалу –
«розвиток».
Отже, можна твердити, що проведення комплексного (системного)
економічного аналізу діяльності підприємства або окремого його виду
(напряму) надаси відповідь на перспективи потенціалу розвитку економічної
системи, або окремих його складових. У якості підтвердження нашого
припущення проаналізуємо існуючу інформацію у [3-20] стосовно розкриття
змісту видів та напрямів економічного аналізу за об’єктами управління та
спробуємо ув’язати її з аналізом потенціалу економічної системи та його
основними складовими, визначеними раніше (організованості, розвитку і
удосконалення, можливостей, взаємодіючих процесів та функціональним).
Стислий зміст проведеного дослідження надано у табл. 1.
Дані, систематизовані у табл. 1 дозволяють зробити висновок, що якщо
розглядати види та напрями економічного аналізу за об’єктами управління, то
при аналізі потенціалу економічної системи можна використовувати усі
постулати економічного аналізу та таких його видів як: фінансовий аналіз,
управлінський аналіз, стратегічний аналіз та ін.
Схожий підхід простежується і при розгляді можливості використання
видів та напрямів економічного аналізу за об’єктами управління при аналізі
складових потенціалу економічної системи. Майже усі види та напрями
економічного аналізу у тому або іншому ступені розглядають складові
потенціалу економічної системи. Виключення має функціональна складова, яку
можливо розглядати у межах управлінського аналізу, або взагалі економічного.
У даному контексті виникає питання, у чому ж криється різниця між
проведенням економічного аналізу діяльності підприємства і аналізом
потенціалу економічної системи?
Для відповіді на нього звернемо увагу на аналітичну ідентифікацію
потенціалу економічної системи у розрізі підходів як провідних вчених, так і
молодих науковців [21-35].
Попередній огляд літературних джерел дає право твердити, що
керуючись основними підходами економічного аналізу (його видів та напрямів)
більшість вчених нібито нівелюють аналітичну функцію управління і напряму
використовують його методичний інструментарій
при аналізі потенціалу
економічної системи та його складових. Опрацювання літературних джерел за
[21-35] показало, що тільки у 11 випадках автори аналізують потенціал
економічної системи у межах економічного аналізу з посиланням на його
певний вид або напрям. У даному випадку можна припустити, що аналіз
потенціалу підприємства стає одним із видів економічного аналізу, або, як
найчастіше зустрічається – оцінка потенціалу підприємства стає одним із
напрямів економічного аналізу (або одного з його видів: фінансового,
маркетингового, тощо). Рідше зустрічається підхід – діагностика потенціалу
підприємства. Крім того, деякі науковці зовсім не наполягають на аналітичну
ідентифікацію, а напряму, керуючись методами економічного аналізу та його
видів, визначають ефективність потенціалу підприємства у контексті
управлінських рішень.
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Таблиця 1
Спрямованість видів на напрямів економічного аналізу за об’єктами управління при аналізі потенціалу економічної
системи та його складових (власна розробка автора)
№
Потенціал економічної
Види та напрями економічного аналізу за об’єктами управління, що використовуються при
з/п системи та його складові
аналізі потенціалу економічної системи та його складових
Потенціал економічної
1
Економічний аналіз, фінансовий аналіз, стратегічний аналіз та ін.
системи
Складові потенціалу економічної системи
Економічний аналіз, управлінський аналіз, фінансовий аналіз, аналіз фінансового стану, аналіз
фінансових результатів, аналіз рентабельності, аналіз трудових ресурсів, аналіз рівня
1.1 Організованості
управління підприємством, аналіз майна підприємства, аналіз грошових потоків, аналіз
ліквідності та платоспроможності, аналіз фінансової стабільності та стійкості та ін.
Економічний аналіз, управлінський аналіз, фінансовий аналіз, аналіз фінансового стану, аналіз
фінансових результатів, аналіз рентабельності, маркетинговий аналіз, аналіз трудових ресурсів,
1.2 Розвитку і удосконалення
аналіз рівня управління підприємством, аналіз майна підприємства, аналіз грошових потоків,
аналіз ліквідності та платоспроможності, аналіз фінансової стабільності та стійкості та ін.
Економічний аналіз, управлінський аналіз, фінансовий аналіз, аналіз фінансового стану, аналіз
фінансових результатів, аналіз рентабельності, аналіз інвестиційної діяльності, аналіз
1.3 Можливостей
грошових потоків, аналіз ліквідності та платоспроможності, аналіз фінансової стабільності та
стійкості, стратегічний аналіз та ін.
Економічний аналіз, техніко-економічний аналіз, соціальний аналіз, екологічний аналіз,
функціонально-вартісний аналіз, фінансовий аналіз, аналіз фінансового стану, аналіз
фінансових результатів, аналіз рентабельності, маркетинговий аналіз, аналіз виробництва і
реалізації продукції і послуг, аналіз трудових ресурсів, аналіз рівня управління підприємством,
1.4 Взаємодіючих процесів
аналіз матеріальних ресурсів, аналіз основних засобів, аналіз майна підприємства, аналіз
грошових потоків, аналіз ліквідності та платоспроможності, аналіз фінансової стабільності та
стійкості, аналіз ділової активності, аналіз ЗЕД та ін.
1.5 Функціональний
Економічний аналіз, управлінський аналіз та ін.

З метою підтвердження цього феномену можна систематизувати підходи
авторів відносно визначеної спрямованості за чотирма напрямами:
1. Аналіз потенціалу підприємства (або його складових);
2. Оцінка потенціалу підприємства (або його складових);
3. Діагностика потенціалу підприємства (або його складових);
4. Управлінський аспект, з використанням аналітичних методів, але без
посилання на види аналізу.
Результати проведеного дослідження дозволяють твердити про наступне:
1. Розвиток теорії та практики економічного аналізу у сучасному
економічному просторі дав життя новим його видам та напрямам
(інноваційному, стратегічному, маркетинговому, інвестиційному та ін.).
2. Проведене дослідження підтверджує факт існування безлічі праць з
проблем аналітичної ідентифікації потенціалу підприємства або його
складових, але й до теперішнього часу аналіз (або оцінка) потенціалу
економічної системи не стали спеціалізованими видами або напрямами
економічного аналізу.
3. Нівелювання значимості аналітичної функції управління привело до того,
що аналітична ідентифікація потенціалу економічної системи має
розсіяний, хаотичний характер, майже відсутній зв'язок з економічним
аналізом (його видами або напрямами). При цьому, керуючись основними
методами економічного аналізу при аналізі (оцінці)
потенціалу
підприємства або його складових у багатьох випадках спотворюються
поставлені цілі та завдання завдяки зміні предметної області дослідження.
Існуючу проблему можливо проілюструвати (рис. 1). Інформація,
наведена на рисунку 1 показує взаємозв’язок аналізу (оцінки) потенціалу
економічної системи з економічним аналізом, його видами і напрямами.
Зокрема, вона підтверджує факт необхідності виокремлення аналізу потенціалу
підприємства у самостійний вид економічного аналізу з метою підвищення
якості його проведення. Так, маючи свої цілі і завдання, загальні з економічним
аналізом предмет і об’єкти дослідження у аналізу потенціалу підприємства
відсутні принципи проведення а його методики базуються на методах
економічного аналізу (його видів та напрямів).
І ось, нами сформоване теоретичне підґрунтя до необхідності розвинення
нового виду економічного аналізу, який спеціалізовано буде відповідати за
аналіз або оцінку потенціалу економічної системи. І першочерговою
проблемою при цьому стає визначення назви такого виду аналізу. Звертаючись
до вищевикладеного, бачимо, що у літературних джерелах найчастіше
зустрічається підхід – оцінка потенціалу та аналіз потенціалу, рідше –
діагностика потенціалу, і багато праць присвячено аналітичної ідентифікації
потенціалу у межах управлінського аспекту баз посилань на аналітичну
функцію управління. За таким підходом, цілком логічно було б обрати назву
«аналіз потенціалу економічної системи», але у попередніх працях нами
підіймалась проблеми визначення спеціалізованої науки, яка була би
спрямована на дослідження потенціалу економічних систем. Було доведено
необхідність розвинення науки потенціалогії у рамках філософії можливого та
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науки енвіроники, які у сполученні дають змогу дослідити потенціал
економічної системи за умов системного підходу. Авторський підхід спонукає
до необхідності розвинення ідей даної науки, і у контексті аналітичної
ідентифікації потенціалу економічної системи доцільно обрати таку назву
нового самостійного виду економічного аналізу як: «потенціалогічний аналіз».
Сутність потенціалогічного аналізу буде полягати у аналізі модальних відносин
у рамках економічної системи, а також у оцінці усіх форм і прояв її
потенційності і потенціалу. Зокрема:
- потенціалогічний аналіз повинен мати справу з критеріями модальності
економічної системи, такими як: «необхідне», «реальне» та «можливе», тобто
давати можливість оцінити необхідний, реальний або можливий потенціал
економічної системи або його складових: організованості, розвитку і
удосконалення, можливості, взаємодіючих процесів та функціональний;
- потенціалогічний аналіз повинен бути спрямований на оцінку основних
напрямів потенціації модальностей економічної системи, а саме: структуралізм
(структуризацію), деконструкцію та конструкціонізм (конструювання);
- він повинен охоплювати не тільки, безпосередньо, усі напрями
діяльності підприємства, але зовнішнє оточення підприємства;
- потенціалогічний аналіз повинен бути тісно пов'язаний з основними
методологічними підходами економічного аналізу, його видів та напрямів і
мати при цьому свій окремий предмет вивчення (аналізу, оцінки);
- він має чітку цільову орієнтацію – своєчасну оцінку потенціалу
економічної системи (його складових), підвищення ефективності організації,
управління та кінцевих результатів основної діяльності підприємства та
розробку якісних перспективних прогнозів щодо потенціалу розвитку системи.
Потенціалогічний аналіз повинен проводитись за будь-яких ситуацій, в
яких знаходиться економічна система, зокрема, при зміні оточуючого
середовища, досягненні або не досягненні визначеного рівня потенціалу або
окремих його складових, тощо.
Головною метою потенціалогічного аналізу є – оцінка необхідного,
реального або можливого потенціалу економічної системи та його складових.
До основних завдань потенціалогічного аналізу слід віднести:
1) об’єктивна оцінка потенціалу економічної системи за модальними
критеріями: «необхідно», «реальне» та «можливе»;
2) об’єктивна оцінка складових потенціалу економічної системи за
модальними критеріями: «необхідно», «реальне» та «можливе»;
3) аналіз моделей розвитку і реалізації можливостей економічної системи;
4) оцінка основних напрямів потенціації модальностей економічної системи
(структуралізму (структуризації), реконструкції, конструкціонизму
(конструювання);
5) визначення основних потенцій росту (або зниження) потенціалу
економічної системи та його складових;
6) оцінка рівня ризиків, що впливають на розвиток потенціалу економічної
системи та його складових;
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Рис. 1. Взаємозв’язок аналізу (оцінки) потенціалу підприємства і економічного аналізу, його видів та напрямів
(власна розробка автора)
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зворотний зв'язок
Принципи
Принципи

Економічний
аналіз

7) розробка конкретних заходів по підвищенню ефективності управління
потенціалом економічної системи та його складовими, тощо.
Таким чином, дослідження теоретичних засад аналізу (оцінки)
потенціалу економічної системи дозволило дослідити основні риси розвитку
сучасного економічного аналізу, його видів та напрямів та обґрунтувати
доцільність визначення нового виду економічного аналізу, спрямованого на
оцінку потенціалу економічних систем та його складових, а саме –
потенціалогічного аналізу. Проведене дослідження дало змогу визначити ціль,
та завдання потенціалогічного аналізу з метою формування, у подальшому,
його якісного методичного забезпечення. Від’ємною рисою пропонованого
виду аналізу є не тільки його назва, яка стала похідною від філософського
напрямку «потенціалогія», але набуття нових аналітичних завдань, як основи
його якісного проведення. Перспективами подальших досліджень є розробка
ефективного методичного інструментарію потенціалогічного аналізу
потенціалу економічної системи, так і його структурних складових.
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3.9. ПРОЦЕСНИЙ АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
Деренська Я.М.
кандидат економічних наук, доцент
Національний фармацевтичний університет

Необхідність постійного розвитку суб’єктів господарювання в умовах
ризику, невизначеності економічної ситуації, конкурентного середовища,
взаємного впливу безлічі зовнішніх і внутрішніх чинників активізує пошук
методологічних підходів до формалізації складних систем. Зазвичай, при описі і
проектуванні останніх застосовується процесний підхід – підхід, що описує
діяльність підприємства не через функції (наочні області діяльності), а через
свідомо формалізовані процеси діяльності. Під процесами розуміється
«цілеспрямована діяльність з послідовності робіт по переробці чітко
визначених ресурсів в чітко визначені результати за заданими регламентами
(технологіям), обмежена в часі і просторі» [9].
Сфера використання процесного підходу не обмежується окремими
формами власності, видами діяльності, галуззю чи певним продуктом. Так, в
поточній діяльності підприємств застосовується 13-процесна модель,
розроблена Американським центром продуктивності та якості, у складі якої
виділено 7 основних (вивчення ринків і споживачів; розробка бачення і
стратегії; розробка продуктів і послуг; маркетинг і продажі; виробництво і
постачання продуктів і послуг – виробничі та сервісні компанії; виставлення
споживачам платіжних вимог і сервіс) і 6 допоміжних (професійний і кар’єрний
розвиток кадрів і управління кадрами; управління інформаційними ресурсами і
технологіями; управління фінансовими і матеріальними ресурсами; виконання
програми управління охороною зовнішнього середовища; управління
зовнішніми зв’язками; управління поліпшенням і змінами) процесів [8].
Серпером Є. О. запропонована процесна модель управління інноваціями в
теплоенергетичному господарстві підприємства [7]. Бубнов С. А. досліджує
питання горизонтального управління компанією із застосуванням карти бізнеспроцесів, побудованої на базі технології розробки процесної бізнес-моделі
підприємства [1]. Хлєбніковим Д. В. розроблено процесну модель проектування
бізнес-систем, яка враховує 8 типових процесів (вироблення узгоджених умов
діяльності; розвиток; продажі; виробництво; відтворення ресурсів; відтворення
механізмів; розрахунки; відтворення компетенцій) [9].
Використання процесного підходу набуло значного поширення внаслідок
впровадження міжнародних стандартів якості та формування інтегрованих
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систем менеджменту. В межах застосування стандартів ІSО процесні моделі,
побудовані на циклі Демінга-Шухарта, розглядають аналіз як елемент процесу
вимірювання, аналізу і поліпшення. Так, згідно з ІSО 10006 («Системи
менеджменту якості. Керівництво з менеджменту якості при проектуванні»)
виконання процесу 8.2 «Вимірювання та аналіз» передбачає регламентацію дій
з керівництва вимірюванням, збиранням та перевіркою правильності даних для
постійного поліпшення [3].
Розвиток системи менеджменту якості, посилення вимог до системності
призвели до необхідності інтегрування різних систем управління
підприємством в єдину – інтегровану систему менеджменту, одним з елементів
якої може бути система управління проектами. У міжнародній практиці
розробка стандартів, які регулюють сферу корпоративного управління,
здійснюється на трьох рівнях: професійних спільнот (наприклад, стандарти
управління проектами Інституту управління проектами, США); на
національному рівні (наприклад, британські стандарти ВS, німецькі стандарти
DIN, російські стандарти ГОСТ Р та ін.); на міжнародному рівні (стандарти
Міжнародної організації зі стандартизації – ISO, Міжнародної асоціації
управління проектами – IPMA та ін.).
У свою чергу, міжнародні, національні та професійні стандарти
проектного менеджменту слугують основою побудови корпоративного
стандарту управління проектами певного підприємства. Побудова
корпоративної системи управління проектами в умовах фармацевтичного
виробництва базується не тільки на міжнародних стандартах якості (ІSО,
система безпеки праці та охорони здоров’я ОНSAS, система соціального та
етичного менеджменту SA) і стандартах проектного менеджменту (РМІ
РМВОК®, ОРМ3 та ін.), а й на правилах належної виробничої практики (GMP)
та існуючої на фармацевтичному підприємстві системи менеджменту якості
(СМЯ). GMP – це складова системи менеджменту якості, яка гарантує, що на
фармацевтичному підприємстві виробляють і контролюють продукцію за
стандартами якості, що відповідають її призначенню і вимогам відповідно до
ліцензії [4]. Документ являє собою зведення правил і вимог з організації
виробництва і контролю якості лікарських препаратів.
Основними регламентуючими документами щодо процесів управління
проектами є стандарт ISO 10006 і керівництво РМВОК® («Керівництво до бази
знань з управління проектами» – A Guide to the Project Management Body of
Knowledge). Керівництво РМВОК® являє собою сукупність професійних знань з
управління проектами, визнаних в якості стандарту. РМВОК® виділяє 42
процеси управління проектами, поєднуючи їх у 5 груп (ініціація, планування,
виконання, моніторинг та управління, завершення) [10].
Як правило, саме РМВОК® використовується для побудови адаптованих
до умов певних підприємств або виробництв процесних моделей [2, 5],
положень та регламентів управління проектами [6]. Так, розроблені регламенти
системи управління проектами враховують процес контролю, у якому
здійснюється аналіз виконання проекту, формування звітності, обґрунтування і
впровадження коригувальних дій.
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Використання у практичній діяльності міжнародних, національних і
професійних стандартів проектного менеджменту вимагає певної адаптації до
галузевих умов, специфіки діяльності окремого фармацевтичного підприємства
чи конкретного проекту. Крім визначення сукупності підпроцесів, які
забезпечують планування основних параметрів проекту, необхідною умовою є
зазначення вхідних і вихідних документів, відповідальних осіб та критеріїв
оцінки результативності проходження підпроцесів управління проектом (УП).
Метою дослідження є обґрунтування елементів процесу аналізу та
контролю проекту фармацевтичного підприємства і побудова моделі процесу
аналізу та контролю проекту в умовах фармацевтичного виробництва.
Впровадження проекту починається з його ініціації, за результатами якої
здійснюється процес планування (рис. 1). Згідно з РМВОК®, мета групи
процесів планування – збір інформації з кількох джерел, різних за рівнем
повноти і довіри [10]. Процеси планування передбачають розробку плану
управління проектом. Ці процеси також виявляють, визначають і
доопрацьовують зміст і вартість проекту і формують розклад проектних робіт.
Завершення процесу планування дозволяє розпочати реалізацію проектних
робіт, одночасно з якою здійснюється аналіз та контроль результатів виконання
проекту.
Аналітичне дослідження існуючих підходів до формування сукупності
підпроцесів аналізу та контролю проекту, а також урахування адаптації
стандартів з управління проектами дозволили розробити модель процесу
аналізу та контролю проекту в умовах фармацевтичного виробництва (рис. 2),
яка враховує виконання дванадцяти підпроцесів аналізу та контролю проекту.
Учасниками цих підпроцесів виступають: замовник, інвестор та інші учасники
проекту – зовнішні організації (контрактори проекту); комітет по розгляду
проектів (КПР); менеджер проекту та команда проекту; відділи кадрів,
управління якістю, а також юридичний, планово-фінансовий та інші
функціональні відділи. Кодування кожного підпроцесу включає код проекту
(Х), номер процесу (для процесу аналізу та контролю проекту – це номер 4),
порядковий номер самого підпроцесу.
Процес аналізу та контролю проекту дозволяє не тільки проаналізувати
показники, що характеризують поточне виконання проектних робіт, але й
своєчасно виявити відхилення чи дефекти, які потрібно оперативно виправити.
Крім того, у разі зміни вимог до проекту чи виявлення потреби суттєвих
змін у сутності проекту процес активує управління змінами, за яким
здійснюється своєчасне перепланування та виконання попереджувальних і
коригувальних дій.
Процес починається з аналізу виконання проектних робіт, у межах якого
здійснюються спостереження, перевірка, оцінка поточного ходу реалізації
кожної проектної роботи за запланованими параметрами. Відслідковування
тенденцій розвитку роботи і кількісних показників її оцінки дозволяє зробити
висновки щодо необхідності рекомендування внесення змін.
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Рис. 1. Модель процесу управління проектом в умовах фармацевтичного виробництва (авторська розробка)

Підпроцес підтвердження змісту проекту враховує процедури верифікації
змісту, підтвердження результатів виконання проектних робіт відповідно до
вимог і запланованих параметрів, документування рівня і ступеня виконання
робіт. Прийняті результати підпроцесу дозволяють зробити висновок щодо
необхідності внесення змін, їхнього рівня і значущості за обсягами, часом,
вартістю. У разі відхилення запитів на внесення змін формується відповідна
звітність, пов’язана з обґрунтуванням недоцільності їх впровадження з
урахуванням поточної ситуації та прогнозів.

Рис. 2. Декомпозиція процесу аналізу та контролю проекту в умовах
фармацевтичного виробництва (авторська розробка)
Якщо ключовими учасниками проекту прийняте рішення про внесення
змін, у межах наступного підпроцесу – «Управління змінами» – проводиться
обґрунтування їх доцільності, ефективності та особливостей впровадження.
Рекомендовані зміни узгоджуються з учасниками проекту і затверджуються
замовником. Оскільки зміни стосуються різних підсистем УП, наступні
підпроцеси пов’язані з управлінням змінами в межах певної сфери знань з УП.
Управління змістом дозволяє аналізувати та контролювати вплив змін у
переліку проектних робіт або здвигів їх виконання на загальні параметри
ефективності проекту. Впровадження нових робіт чи коригування сутності
базових призводить до необхідності управління розкладом, в межах якого
аналізується поточний стан розкладу (планові та фактичні параметри діаграми
Ганта), визначаються фактори впливу та ступінь їх значущості, здійснюється
обґрунтування перепланування базових календарних планів і реалізація
коригувальних дій. Якщо ключовими учасниками проекту прийняте рішення
про внесення змін, у межах наступного підпроцесу – «Управління змінами» –
проводиться обґрунтування їх доцільності, ефективності та особливостей
впровадження. Рекомендовані зміни узгоджуються з учасниками проекту і
затверджуються замовником. Оскільки зміни стосуються різних підсистем УП,
наступні підпроцеси пов’язані з управлінням змінами в межах певної сфери
знань з УП.
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Рис. 2. Декомпозиція процесу аналізу та контролю проекту в умовах
фармацевтичного виробництва (продовження)
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Рис. 2. Декомпозиція процесу аналізу та контролю проекту в умовах
фармацевтичного виробництва (продовження)

85

Х.4.04

Х.4.05

v

Х.4.06

Х.4.07

v
План управління
проектом та його
оновлення
Звіти про хід
виконання проекту,
результати
впровадження
коригувальних,
попереджувальних
дій, виправлень
дефектів
Результати
контролю якості та
вимірювання
ефективності

Х.4.08

Х.4.09

v

Х.4.10

Х.4.11

Керівництво РМВОК®
Стандарти GМР
Стандарти серії ІSО
Настанови з якості
Стандарти СМЯ
підприємства
Процедури, стандарти,
положення, правила
пов'язані з
документуванням
результатів проекту

Звітність з
виконання

v

Учасники
проекту

Функціональні
відділи

Звіти про виконання
проекту, результати
впроваджених
коригувальних і
попереджувальних
дій
Звіт про завершення
проекту
Звіт про статус
проекту
Наказ про розподіл
мотиваційного фонду
Порівняння
фактичних
параметрів з
базовими і
прогнозованими
Оновлення бази
даних (причини
виникнення проблем,
обґрунтування їх
вирішення)

Затверджені звіти
за результатами
проекту (протокол
прийому
результатів)

Так

Замовник
проекту

Команда проекту
Об'єкти моделі:

КПР

Прийняття
рішення про
подальший
розвиток
(доопрацювання)
проекту

Менеджер проекту

Блок прийняття управлінського рішення
Документ, який регулює виконання підпроцесу

Підпроцес аналізу та контролю проекту
ХХХ

Відділ або посадова особа, що узгоджує реалізацію
підпроцесу аналізу та контролю проекту

Інвестор
проекту

Напрямок здійснення процесу

Код підпроцесу аналізу та контролю проекту

Відділ або посадова особа, що виконує даний підпроцес

Ні

Проектні роботи
виконано ?

Х.4.12

Менеджер
проекту

Завершення
процесу
аналізу та
контролю
проекту

Вихідний документ

&

Логічне „та” - процес відбувається паралельно за
кількома напрямами

v

Оператор з'єднання – поєднує кілька напрямів процесу
в один

Рис. 2. Декомпозиція процесу аналізу та контролю проекту в умовах
фармацевтичного виробництва (продовження)
Управління змістом дозволяє аналізувати та контролювати вплив змін у
переліку проектних робіт або здвигів їх виконання на загальні параметри
ефективності проекту. Впровадження нових робіт чи коригування сутності
базових призводить до необхідності управління розкладом, в межах якого
аналізується поточний стан розкладу (планові та фактичні параметри діаграми
Ганта), визначаються фактори впливу та ступінь їх значущості, здійснюється
обґрунтування перепланування базових календарних планів і реалізація
коригувальних дій. Оскільки подібні зміни стосуються також і вартісних
показників, при виконанні підпроцесу «Управління вартістю» проводиться
ретельний аналіз відхилень запланованих і фактичних проектних параметрів за
методами засвоєного обсягу. З метою обґрунтування внесення змін у бюджет
проекту здійснюється аналіз тенденцій відхилень за вартістю, строками
проекту, їх взаємний вплив на прогнозований бюджет по завершенню проекту.
Контроль якості проекту передбачає дії, пов’язані з аналізом
відповідності поточних проектних параметрів запланованим стандартам,
обґрунтуванням шляхів усунення незадовільних результатів. За допомогою
86

методів статистичного аналізу якості, таких інструментів, як діаграми
причинно-наслідкових зв’язків, Парето, контрольних карт, здійснюється оцінка
відхилень (дефектів) у часі, за значущістю, за відповідністю граничним
значенням. Результатами контролю якості є реалізація обґрунтованих заходів з
усунення виявлених відхилень.
Управління командою проекту – це елемент загального управління
людськими ресурсами, пов'язаний з: аналізом результатів діяльності членів
команди проекту; виявленням проблем, конфліктних ситуацій, їх впливу на
результати реалізації проекту; обґрунтуванням дій з розв’язання конфліктів;
координацією заходів з підвищення ефективності виконання проекту. За
допомогою коригування організаційної структури проекту, матриці
відповідальності, перерозподілу ролей чи призначень, мотиваційних дій тощо
менеджером проекту здійснюється врегулювання конфліктних ситуацій,
впровадження заходів щодо підвищення продуктивності праці, зменшення
помилок, зростання індивідуальних показників фахівців та ефективності
колективної роботи команди проекту в цілому.
Підпроцес «Управління учасниками проекту» є складовою системи
управління комунікаціями і містить дії з аналізу змін поточної роботи учасників
проекту в межах виконання ними певних проектних робіт. Як правило, з метою
підвищення ефективності комунікативного процесу менеджером проекту
розробляється план нарад, під час яких аналізуються й розв’язуються проблеми
взаємовідносин учасників, що виникають у разі змін в обсягах, часі, вартості
робіт внаслідок їх доопрацювання.
Адміністрування контрактів передбачає аналіз стану виконання
зобов’язань між командою проекту і постачальниками (або покупцем). Цей
підпроцес враховує такі аспекти: юридичний – управління внесенням змін до
контрактів, дотримання правових норм, висування претензій; фінансовий –
аналіз платежів продавцям (покупця), управління грошовими потоками за
контрактами проекту; адміністративний – аналіз дотримання продавцем
(покупцем) умов контракту, документування результатів перевірок.
У межах підпроцесу моніторингу та управління ризиками проводиться
відслідковування змін умов реалізації проекту, проводиться аудит проектних
ризиків, аналізуються ідентифіковані ризики, результати дій із запобігання їх
негативному впливу. Аналіз резервів фінансування ризик-менеджменту
дозволяє обґрунтовувати можливість додаткових дій з реагування на
непередбачені впливи.
За результатами реалізації попереджувальних і коригувальних дій
оформлюються відповідні звіти, які дозволяють робити висновки щодо
ефективності управління проектом за всіма підпроцесами аналізу та контролю.
Інформація щодо виконання проектних робіт групується у розроблених
шаблонах звітів, які дозволяють дослідити як планові і фактичні параметри
окремих робіт і проекту в цілому, так і проаналізувати тенденції ходу
виконання проекту, значущість виявлених відхилень, ефективність
впроваджених змін, їх вплив на кінцеві результати проекту. Крім цього,
формуються загальний звіт про завершення проекту, звіт про статус проекту.
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Підпроцес «Звітність з виконання» також враховує дії з розповсюдження
інформації щодо результатів реалізації проекту між його учасниками,
формування оновленої бази знань за різними аспектами проектного
менеджменту та управління змінами.
За показниками виконання аналізу та контролю проекту ключовими
учасниками робиться висновок щодо прийняття результатів проекту.
Затверджений звіт за результатами проекту ініціює виконання останнього
процесу УП – «Завершення проекту». Цей процес формалізує дії з закриття
проекту, контрактів, передачі результатів замовнику.
Таким чином, застосування процесного підходу в управлінні проектами
дозволило формалізувати складну взаємозалежність проектних дій,
згрупувавши їх у відповідні процеси, в межах яких виконуються підпроцеси за
областями знань з управління проектами. Запропонована процесна модель
аналізу та контролю проекту в умовах фармацевтичного виробництва дозволяє
більш ефективно скоординувати дії виконавців внаслідок виявленої
необхідності здійснення коригувань проектних робіт. Наочність та чіткість
взаємозв’язків між підпроцесами сприятиме зменшенню втрат часу та коштів
на узгодження дій та передачу результатів на наступний етап – завершення
проекту.
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3.10. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗВОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ
ПІДПРИЄМСТВ
Дзюбіна К.О., асистент,
Дзюбіна А.В., к.е.н.
Національний університет «Львівська політехніка»

У сучасних умовах впровадження інноваційних концепцій розвитку
промисловості (концепція «сталого розвитку», «ощадливого виробництва»), що
акцентують увагу на необхідності поєднання потреб суспільства та охорону
навколишнього середовища, загрозу вичерпності природних ресурсів перед
підприємствами все гостріше постає проблема управління матеріальними
потоками, направленими в напрямку від споживача до виробника або до місць
утилізації відходів. Дані матеріальні потоки виникають під час застосування
підприємством логістики реалізації відходів або логістики у сфері повернення
або відкликання товарів, поводження за тарою, упаковкою тощо. Тобто
відбувається переміщення матеріального, фінансового та інформаційного
потоків у напрямку, протилежному до вихідного. Сучасний процес
забезпечення функціонування зворотного логістичного потоку в логістичних
системах вітчизняних підприємств носить характер індивідуальних,
одноразових, непов’язаних між собою процесів. Однак товари виробничотехнічного призначення повертаються від споживача до виробника та не
обов’язково проходять тим же логістичним ланцюгом, яким вони доставлялися
від виробника до споживача. Зворотні логістичні потоки суттєво відрізняються
від традиційних логістичних потоків за своїм характером, причиною
виникнення, складовими елементами та потребують окремого підходу системи
управління діяльністю підприємством. Західними науковцями було визнано, що
основна задача виробників та дистриб’юторів сьогодні полягає в переведенні
процесів повернення продукції на професійний рівень, що дасть можливість
швидко, ефективно та з мінімальними витратами збирати, сортувати та
повертати продукцію [1].
Важливою складовою управління зворотними матеріальними потоками є
релевантна інформаційна база, що може бути сформована лише за умов
коректного відображення їх у податковому та бухгалтерському обліку.
Особливості обліку зворотних матеріальних потоків обумовлені специфікою
галузі діяльності конкретного підприємства та неоднорідністю об’єктів
зворотного матеріального потоку.
Питаннями обліку окремих об’єктів зворотних матеріальних потоків
присвячено дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме П. Атамаса,
О. Балацького, Л. Ганченка, В. Громова, З. Гуцайлюка, Л. Гусаров, М.
Денщикова, А. Ліфанчик, С. Максутова, О. Сайко, Є. Свідерського, В. Старого,
Т. Сторожука, О. Папінової, А. Храмцова, Л. Чернюка, Н. Пирогона та ін.
Однак переважна більшість вчених акцентує свою увагу на специфіці обліку
виключно відходів або тари. На нашу думку додаткових комплексних
досліджень та рекомендацій щодо вирішення потребують питання, пов’язані і з
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іншими об’єктами зворотного матеріального потоку, що виникають у випадку
повернення продукції або відкликання її виробником.
Зворотний матеріальний потік – це сукупність товарно-матеріальних
цінностей, віднесена до визначеного часового інтервалу та направлена в
напрямку від джерела її споживання до джерела утворення з метою відновлення
цінності або вилучення з обігу. Об’єктами ЗМП можуть бути сировина, готова
продукція, товари, засоби упаковки багаторазового використання або відходи.
Відновлення цінності об’єктів ЗМП може відбуватись за рахунок їх
трансформації, а саме перепродажу, ремонту, рециклінгу або утилізації [2].
У випадку, коли об’єктом ЗМП виступають відходи - доцільно
конкретизувати визначення ЗМП як сукупність відходів, віднесену до
визначеного часового інтервалу та направлену в напрямку від джерела її
виявлення до джерела потенційного утворення з метою відновлення цінності
або поводження з нею (дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх
збирання, перевезення, зберігання, оброблення, рециклінг, утилізацію,
видалення, знешкодження або захоронення). Під джерелом потенційного
утворення автори розуміють місце чи об’єкт, що використовується для
поводження з відходами [3]. Поводження з відходами – це дії, спрямовані на
запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання,
оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення [4].
Згідно Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» виділяють бухгалтерський та внутрішньогосподарський облік [5]. З
метою управління ЗМП підприємству необхідно вести бухгалтерський
(фінансовий) та внутрішньогосподарський (управлінський) облік об’єктів ЗМП
на основі діючих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що потребує
деталізації та уточнення методичних рекомендацій. Це пов’язано, передусім, зі
специфікою об’єктів ЗМП в різних галузях промисловості.
Типи об’єктів зворотних матеріальних потоків

Повернуті або відкликані товарно-матеріальні цінності
(сировина, готова продукція, товари, засоби упаковки
багаторазового використання)
Перепродаж

Відходи

Утилізація

Ремонт

Рециклінг

Напрямки трансформації об’єктів зворотних матеріальних потоків

Рис.1. Взаємозв’язок типів об’єктів зворотних матеріальних потоків та
напрямків їх трансформації*
* Джерело: розроблено авторами
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З позиції авторів облік ЗМП - це сукупність правил та процедур, які
забезпечують підготовку, оприлюднення інформації про результати діяльності
підприємства в сфері управління об’єктами ЗМП. Взаємозв’язок видів об’єктів
ЗМП та можливими видами їх трансформації наведено на рис.1.
Основними об’єктами ЗМП є предмети процесу повернення: сировина,
готова продукція або товари (в залежності від приналежності підприємства до
видобувного, виробничого або торгівельного), засоби упаковки багаторазового
використання або відходи. У свою чергу облік сировини, готової продукції або
товарів може відрізнятись у випадку обліку підприємством об’єктів ЗМП
внаслідок дій, пов’язаних з відкликанням або поверненням товарно –
матеріальних цінностей.
Цивільним кодексом України (ЦК) передбачено можливість ініціювання
ЗМП як продавцем так і споживачем. Так згідно ст. 397 ЦК продавець має
право вимагати повернення товару від покупця якщо той прострочив оплату
товару або у разі ненастання обставин, за яких право власності на товар мало
перейти до покупця [6]. Покупець або розповсюджувач продукції може
ініціювати ЗМП в разі:
 недотримання продавцем умов щодо строків передачі приналежностей
товару або документів, що стосуються товару (приналежність товару – річ,
призначена для обслуговування іншої (головної) речі і пов’язана з нею
спільним призначенням) [6, ст. 666, ст. 186];
 недотримання продавцем умов щодо кількості товару, встановленої
договором купівлі – продажу [6, ст. 670];
 асортименту товару, встановленого умовами договору купівлі –
продажу [6, ст. 672];
 недотримання продавцем умов щодо належної якості товару[6, ст. 678];
 недотримання продавцем умов щодо комплектності товару [6, ст. 684];
 необхідності відкликання продукції [6, ст. 681;7, ст. 8, 22];
 необхідності вилучення продукції з обігу [6, ст. 32; 8].
Документальне оформлення ЗМП з метою забезпечення приймання
продавцем повернутого товару покупець має право надіслати покупцю
письмову вимогу у формі таких документів:
 звичайного листа;
 претензії довільної форми;
 претензії, складеної згідно з вимогами Господарського кодексу України
[9, ст. 222];
 висновку незалежної комісії;
 акта про брак;
 інших документів, передбачених договором купівлі-продажу або
спеціальним нормативним актом.
При цьому повернення товару від покупця – юридичної особи
оформлюється накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення)
матеріалів типової форми № М-11, установленої згідно [10]. Згідно з [11]
потрібна також довіреність постачальника на одержання повернутого товару. У
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випадку, коли ЗМП представлено такими специфічними об’єктами як відходи,
пакувальні матеріали або тара, документальне оформлення здійснюється на
підставі Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової
документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» [12].
Облік об’єктів ЗМП регламентується Інструкцією № 291 «Про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» [13]. Згідно з
цією Інстуркцією передбачено субрахунок 704 «Відрахування з доходу». За
дебетом цього субрахунку відображаються суми, що зменшують дохід
підприємства-продавця, у тому числі й вартість повернутих покупцем продукції
й товарів. За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових
оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати».
Підприємство – продавець повинно здійснити у бухгалтерському обліку
коригувальні процедури, а саме:
 зменшити суму доходу від реалізації об’єкту ЗМП на продажну
вартість без ПДВ;
 зменшити суму витрат, пов’язаних з цією реалізацією за методом
ФІФО на дату реалізації та транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) - за
середнім відсотком;
 зменшити фінансовий результат на суму вирахування з доходу,
собівартості об’єкту ЗМП та ТЗВ.
Основними статтями відображення господарських операцій, пов’язаних з
рухом таких об’єктів ЗМП як повернення товарів є:
 дебет 704, кредит 361 – відображення вартості повернених товарів;
 дебет 704, кредит 364 – відображення ПДВ у сумі повернення
(«сторно» проводка);
 дебет 902, кредит 281 – коригування собівартості («сторно»);
 дебет 902, кредит 289 – коригування ТЗВ («сторно»);
 дебет 79, кредит 704; дебет 79, кредит 902 – відображення вартості
повернення без ПДВ при формуванні фінансового результату.
У податковому обліку продавець зменшує валові доходи звітного періоду,
в якому були повернені об’єкти ЗМП на їх продажну вартість без ПДВ. У
реєстрі отриманих та виданих податкових накладних сума податку показується
зі знаком «мінус».
Доцільно наголосити на тому, що не всі товари можуть підлягати
поверненню. Так, згідно [14] не підлягають обміну (поверненню) такі товари
належної якості: продовольчі товари, лікарські препарати та засоби, предмети
сангігієнифотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір; корсетні товари;
парфюмерно-косметичні вироби; пір'яно-пухові вироби; дитячі іграшки ( м'які,
гумові надувні); зубні щітки; мундштуки; апарати та помазки для гоління;
розчіски, гребенці та щітки масажні; сурдини (для духових музичних
інструментів); скрипічні підбороддя; рукавички; тканини; тюлегардинні і
мереживні полотна; килимові вироби метражні; білизна натільна, білизна
постільна; панчішно-шкарпеткові вироби; товари в аерозольній упаковці;
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друковані видання; лінійний та листковий металопрокат, трубна продукція,
пиломатеріали,
погонажні
(плінтус,
наличник);
плитні
матеріали
(деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера) і скло, нарізані або
розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником); аудіо-, відеокасети,
диски для лазерних систем зчитування із записом; вироби з натурального та
штучного волосся (перуки); товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки
для годування тощо); інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки
тощо); ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння;
дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного
каміння.
У випадку обліку об’єктів ЗМП та відображення відповідних сум
компенсації, податок, нарахований у зв’язку з попереднім продажем,
перераховується відповідно до змін у базі оподаткування. При цьому продавець
зменшує суму податкового зобов'язання на суму надмірно нарахованого
податку, а покупець відповідно збільшує суму податкового зобов'язання на таку
ж суму в період, протягом якого була зменшена сума компенсацій продавцю. У
зворотному порядку відбувається перегляд сум податкового зобов'язання при
збільшенні суми компенсації продавцю [15].
Важливим чинником коректного обліку ЗМП підприємства є нормативноправова база. Аналізування нормативно-правового забезпечення було здійснено
в контексті забезпечення обліку окремих об’єктів ЗМП. Українським
законодавством регулюються питання обліку претензій, повернення та
відкликання товарів, тари багаторазового використання, відходів.
Облік сировини, готової продукції або товарів (в залежності від
приналежності підприємства до видобувного, виробничого або торгівельного) в
якості об’єктів ЗМП пов’язаний з обліком претензій та повернень. Порядок,
строки та процедура розгляду претензії регламентуються Господарським
процесуальним кодексом України [16]. Підприємства та організації, що
порушили майнові права і законні інтереси інших підприємств та організацій,
зобов'язані поновити їх, не чекаючи пред'явлення претензії. Підприємства та
організації, чиї права і законні інтереси порушено, з метою безпосереднього
врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів звертаються до нього
з письмовою претензією. Претензія розглядається в місячний строк. В тих
випадках, коли обов'язковими для обох сторін правилами або договором
передбачено право переперевірки забракованої продукції (товарів)
підприємством-виготовлювачем, претензії, пов'язані з якістю та комплектністю
продукції (товарів), розглядаються протягом двох місяців [16, розд. ІІ].
В бухгалтерському обліку розрахунків за претензіями використовують
субрахунок 374 «Розрахунки за претензіями». Аналітичний облік розрахунків
організовують окремо за кожною претензією з відображенням дати виникнення
та погашення (списання) заборгованості.
Порядок і умови укладання договорів купівлі-продажу, а також підстави
повернення товару як з ініціативи покупця, так і з ініціативи продавця,
регламентуються Цивільним Кодексом України (ЦКУ) [6]. ЦКУ регламентує
правові наслідки порушення умови договору щодо кількості, асортименту,
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якості та комплектності товару [6, розділ 3, гл.54]. ЦКУ закріплює визначення
поняття «відкликання» товару у покупця та регламентує пов’язані з цим дії [6,
ст.681-1]. Уразі якщо виготовлювач товару відповідно до закону відкликає його
у покупця, покупець має право вимагати від продавця або виготовлювача за
своїм вибором: безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
повернення сплаченої за товар грошової суми; заміни товару на такий самий
товар або на аналогічний товар з числа наявних у продавця (виготовлювача).
Згідно Закону України «Про захист прав споживачів», кінцевий споживач
може повернути як неякісний, так і якісний товар. Останній може бути
повернутий, якщо він не підійшов за формою, фасоном, габаритами, кольором,
розміром або з інших причин, протягом 14 календарних днів при дотриманні
таких умов: товаром він не користувався; товарний вигляд, пломби, ярлики
товару збережено; покупець підтвердив розрахунковим документом придбання
товару [17].
Постанова КМУ «Про реалізацію окремих положень Закону України
«Про захист прав споживачів» закріплює перелік сезонних товарів, гарантійні
терміни за якими обчислюються з початку відповідного сезону та перелік
товарів, з яких утворюється обмінний фонд [14].
Нормативно-правове регулювання повернення та відкликання нехарчової
продукції здійснює Закон України «Про загальну безпечність нехарчової
продукції» [8]. Відповідно до цього нормативно-правового акту, безпечна
нехарчова продукція - будь-яка продукція, яка за звичайних або обґрунтовано
передбачуваних умов використання (у тому числі щодо строку служби та за
необхідності введення в експлуатацію вимог стосовно встановлення і
технічного обслуговування) не становить жодного ризику чи становить лише
мінімальні ризики, зумовлені використанням такої продукції, які вважаються
прийнятними і не створюють загрози суспільним інтересам. Цим нормативноправовим актом вперше на законодавчому рівні визначено сутність таких
понять:
 «вилучення продукції з обігу» - будь-який захід, спрямований на
запобігання появі продукції на ринку України, в ланцюгу постачання продукції;
 «відкликання продукції» - будь-який
захід, спрямований на
забезпечення повернення виробнику продукції, що вже була надана на ринку
України споживачам (користувачам).
У бухгалтерському обліку для відображення операцій повернення товару
використовують субрахунок 704 «Вирахування з доходу». За дебетом цього
субрахунку відображаються суми, що зменшують дохід підприємствапродавця, у тому числі й вартість повернутих покупцем продукції й товарів. За
кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на
рахунок 79 «Фінансові результати». Інструкцією про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій № 291 передбачено окремі випадки обліку
повернення товару, ініційованого як продавцем так і покупцем [18].
Облік засобів упаковки багаторазового використання регламентується
нормативно-правовими актами сфери обліку тари та упаковки. Наказ
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Держстандарту України «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення
державного метрологічного нагляду за кількістю фасованого товару в
упаковках (ПМУ 17-2000)» (Інструкція) встановлює основні положення,
організацію, порядок проведення і розгляду результатів державного
метрологічного нагляду за кількістю фасованого товару в готових упаковках
будь-якого виду під час їх фасування та продажу [19]. Головною метою
Інструкції є перевірка дотримання суб'єктом підприємницької діяльності
положень Закону України «Про метрологію і метрологічну діяльність» [20] та
нормативних документів на товари, що встановлюють границі допустимих
відхилень кількості товару в упаковках.
Важливе значення у процесі обліку засобів багаторазового використання
має кратність використання. Упаковка одноразового використання не підлягає
поверненню (коробки для електротоварів, бляшані банки для консервів тощо).
При придбанні та продажу товару в разовій упаковці до його договірної
вартості вже включено вартість упаковки, окремо її не виділяють і не
обліковують. Якщо одноразова тара може існувати окремо від товару та
безкоштовно випускатись покупцю її оприбутковують на рахунку 204 «Тара і
тарні матеріали», а при використанні списують на рахунок 93 «Витарти на
збут». Типологію тари для цілей бухгалтерського обліку наведено на рис.2.
Типи тари
Картонна, паперова (кульки, мешки)
Дерев’яна
Скляна (пляшки, банки)
За типами

Пластмасова (діжки, гофровані ящики)
Металева (бідони, діжки)
Ткана, з нетканих матеріалів (мішки,
кульки)
Інвентарна

За характером
використання

Багатооборотна
Однооборотна

Рис.2. Типологія тари для цілей бухгалтерського обліку об’єктів зворотних
матеріальних потоків*
*Джерело: Розроблено авторами на підставі [ 19, 20].

Упаковка багаторазового використання (УБВ) (контейнери, тараобладнання, допоміжні пакувальні засоби і тканини) підлягає поверненню
продавцю та буває заставною і незаставною. Взаємовідносини відправників і
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одержувачів продукції і товарів з питань застосування, обігу і повернення
засобів УБВ регламентують Правила застосування, обігу і повернення засобів
упаковки багаторазового використання і Правила повторного використання
дерев'яної, картонної тари та паперових мішків, затверджені Наказом
Міністерства державних ресурсів України № 15 від 16.06.92р. Засоби УБВ
підлягають поверненню у 30-денний строк [21].
Зворотна тара – це тара багаторазового використання, що належить до
вторинних матеріальних ресурсів і підлягає повторному використанню [22].
Заставна вартість тари під товаром, яка сплачена постачальнику, зараховується
на дебет позабалансового рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані», а
заставна вартість тари під товаром, яка сплачена покупцем товару,
зараховується на дебет позабалансового рахунка 06 «Гарантії та забезпечення
отримані». Інвентарна тара розрахована на багаторазове використання та є
власністю постачальників чи покупців. Вона може обліковуватися на
підприємстві як основні засоби чи як запаси.
Якщо очікуваний термін корисного використання власної багаторазової
тари складає більше року, та її вартість не менше 1000 грн, то така тара
підпадає до складу інших необоротних матеріальних активів, а саме —
рахується на субрахунку 115 «Інвентарна тара». Методологічні принципи
формування інформації у бухгалтерському обліку про таку інвентарну тару
регламентуються ПБУ 7 «Основні засоби». У випадку, коли за обліковою
політикою підприємства, очікуваний термін експлуатації власної багаторазової
тари менше року, то таку тару рахують у складі запасів: як тара й тарні
матеріали, чи малоцінні швидкозношувані предмети (МШП), чи товари на
відповідних субрахунках: 204 «Тара й тарні матеріали», 22 «МШП», 284 «Тара
під товарами». Методологічні принципи формування інформації у
бухгалтерському обліку про таку інвентарну тару наведені у П(с)БО 9
«Запаси».
Аналітичний облік тари ведеться у бухгалтерії за матеріально
відповідальними особами в натуральних та вартісних показниках. Якщо ціна, за
якою оприбуткована тара, не збігається з ціною, за якою її будуть повертати,
або вона потребує ремонту, то у бухгалтерському обліку варто ці різниці
показати на рахунка 94 «Інші витратиьопераційної діяльності», субрахунок 946
«Витрати від знецінення запасів». Навпаки, якщо постачальником товару не
визначена тара, а фактично вона є, її оприбутковують за можливою ціною
реалізації та відносять на кредит рахунка 74 «Інші доходи», субрахунок 745
«Доход від безоплатно одержаних активів» [23].
Синтетичний облік УБВ підприємства ведуть на рахунках:
 10 «Основні засоби» (субрахунок 109 «Інші основні засоби» - інвентарна
тара, що слугує понад рік і більш один операційний цикл, або перевищує
встановлену на підприємстві вартість);
 11 «Інші необоротні матеріальні активи» (субрахунок 115 «Інвентарна тара» інвентарна тара, що слугує понад рік і не більш один операційний цикл, або не
перевищує встановлену на підприємстві вартість);
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 20 «Виробничі запаси» (субрахунок 204 «Тара і тарні матеріали» - наявність і
рух усіх видів тари, крім інвентарної тари; а також матеріалів і деталей, які
використовують для виготовлення тари та її ремонту);
 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» - інвентарна тара із терміном
експлуатації до року;
 28 «Товари» (склотара) (субрахунок 284 «Тара під товарами» (облік
наявності й обігу оборотної тари під товарами і порожньої тари).
Торговельні підприємства можуть вести облік тари за середніми
обліковими цінами, встановлюваними керівництвом підприємства за видами
(групами) тари і цінами на тару. Різницю між цінами придбання та середніми
обліковими цінами відносять на субрахунок 285 «Торгова націнка».).
Аналітичний облік тари ведуть у кількісних і грошовому вимірниках за
окремими матеріально відповідальними особами, місцями її зберігання
(використання), видами і призначенням. Облік тари ведуть за такою оцінкою
[24]:
 інвентарна тара, що обліковується у складі необоротних активів - за
первісною вартістю згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби»;
 тара з тканини — за вартістю, зазначеною у документах постачальника;
 дерев’яна і картонна тара — за цінами придбання згідно з П(С)БО 9
«Запаси»;
 тара власного виготовлення — за фактичною собівартістю виготовлення
згідно з П(С)БО 16 «Витрати».
Взаємини продавців і покупців щодо продажу-купівлі товарів,
розміщених у багаторазову тару, регламентуються Правилами застосування,
обороту і повернення засобів упаковки багаторазового використання в
повторного використання дерев’яної, картонної тари і паперових мішків в
Україні. Так, усі види засобів упаковки багаторазового використання, після
звільнення від товарів, підлягають обов’язковому поверненню продавцю, якщо
інше не передбачено договором. Правилами установлені терміни повернення
тари та санкції за неповернення тари покупцем, а також за відмову від прийому
тари постачальником.
Бухгалтерський та управлінський облік відходів та поводження з ними
регламентуються передусім Законом України «Про відходи» [4]. Даним
законом визначено, що відходи – це будь-які речовини, матеріали і предмети.
що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого
використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен
позбутися шляхом утилізації чи видалення [4]. Цей нормативно - правовий акт
встановлює, що «відходи як вторинна сировина» - це відходи для утилізації та
переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо –
технологічні і / або економічні передумови.
Законом України «Про відходи» встановлено, що підприємство-власник
відходів зобов’язане виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу
і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються,
обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і подавати щодо
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них статистичну звітність у встановленому порядку; надавати місцевим
органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, спеціально
уповноваженим органам виконавчої влади у сфері поводження з відходами
інформацію про відходи та пов'язану з ними діяльність, у тому числі про
випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє природне
середовище та вжиті щодо цього заходи; відшкодовувати шкоду, заподіяну
навколишньому природному середовищу, здоров'ю та майну громадян,
підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених
правил поводження з відходами, відповідно до законодавства України [4].
Порядок здійснення державного обліку та паспортизації відходів
встановлено постановою Кабінету Міністрів України № 2034 від 01.11.1999р.
Первинний облік відходів здійснюється відповідно до типових форм первинної
облікової документації (картки, журнали, анкети) з використанням
технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної, бухгалтерської та
іншої документації [25, п.4]. Паспортизація відходів передбачає складення і
ведення паспортів відходів, паспортів місць видалення відходів, реєстрованих
карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до
Державного класифікатора ДК 005-96 «Класифікатор відходів» [26]. ДК 005-96
«Класифікатор відходів» забезпечує інформаційну підтримку в сфері
управління відходами на базі системи обліку та звітності, гармонізованої з
міжнародними системами, зокрема, у галузі екології, захисту життя та здоров'я
населення, безпеки праці, ресурсозбереження, структурної перебудови
економіки, сертифікації продукції (послуг) та систем якості. Первинний облік
відходів суб’єктами господарювання регламентується формою № 1ВТ «Облік
відходів та пакувальних матеріалів і тари» [12].
Облік об’єктів ЗМП є важливим інструментом управління, що має на меті
скорочення та попередження витрат, пов’язаних з ЗМП, створення позитивного
іміджу підприємства та зменшення навантаження на навколишнє середовище.
Аналізуючи вимоги вітчизняного законодавства щодо змісту та процедури
проведення бухгалтерського обліку, а саме Закон України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» [5], Наказ МФУ «Про затвердження
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку» [27] та окремі П(с)БО можна
зробити висновок, що держава не в повній мірі застосовує інструменти
контролювання та регулювання діяльності підприємства в контексті
виготовлення якісної, безпечної продукції та забруднення навколишнього
середовища.
Основними завданнями обліку об’єктів ЗМП на підприємстві повинні
стати:
 своєчасне коректне документальне відображення руху об’єктів ЗМП;
 контролювання збереження об’єктів ЗМП на всіх етапах їх руху;
 своєчасне оформлення звітності щодо обсягів, структури та причин
виникнення ЗМП керівництву для прийняття управлінських рішень;
 контролювання та регулювання витрат на відновлення цінності,
трансформацію або вилучення з обігу об’єктів ЗМП та поводження з відходами.
98

Основною метою обліку об’єктів ЗМП в діяльності підприємства є
попередження або зменшення їх обсягів. Дієвим стимулятором даного виду
діяльності повинна стати держава. Так, на відміну від України, в розвинених
країнах існують державні органи, що вимагають від підприємств надання
певної інформації в сфері обліку об’єктів ЗМП з подальшим формуванням
статистичної звітності. В США даним видом діяльності займається окремий
орган - Комісія з безпеки споживчих товарів (Consumer Product Safety
Commission (CPSC) [28]. CPSC регулює відкликання та повернення неякісної,
небезпечної для життя продукції, веде облік та систематизацію пов’язаної з цим
інформації. В Україні аналогічні функції мала би реалізовувати Державна
інспекція України з питань захисту прав споживачів сумісно з Державним
підприємством «Укрекоресурс» [29]. Однак, дуже слабкими та фрагемнтарними
є регуляторні дії в напрямку оптимізації обсягів повернень та відкликань
неякісної продукції, відсутньою є статистична інформація щодо обсягу,
структури та причин повернень споживачами певних видів продукції в окремих
галузях та обліку відходів [30, 31]. Позитивним зрушенням в контексті
вирішення цих питань є «Постанова КМУ «Про схвалення Концепції
Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013 – 2020 рр.» №
22-р від 03.01.2013р.
Аналізуючи особливості обліку та нормативно-правового забезпечення
управління ЗМП можна зробити висновок, щодо його недосконалості. Відсутнє
чітке визначення на законодавчому рівні основних термінів сфери ЗМП (жоден
законодавчий акт не містить визначення сутності терміну «повернення»). Не
існує статистичної звітності, що відображала би діяльність вітчизняних
підприємств в сфері управління ЗМП на загальнонаціональному рівні. Від
підприємств не вимагається звітність щодо кількісної та якісної характеристики
повернень або відкликання продукції внаслідок недотримання вимог договорів,
завдання шкоди здоров’ю людини, надмірного забруднення навколишнього
середовища. Облік об’єктів ЗМП ускладнено специфікою видів діяльності
конкретного підприємства. Все це свідчить про необхідність подальшого
розроблення теоретико-методологічного апарату обліку об’єктів ЗМП, що в
свою чергу дасть можливість сформувати повну та релевантну інформаційну
базу для подальшого прийняття управлінських рішень у сфері управління ЗМП
та сприятиме розвитку зворотної (реверсивної) логістики, виведенню
підприємства на інноваційний шлях розвитку з урахуванням вимог концепцій
«сталого розвитку» та «ощадливого виробництва».
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3.11. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ
ПИВОВАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Зарудна Н.Я.
аспірантка кафедри обліку у виробничій сфері
Тернопільський національний економічний університет

Одним із важливих факторів розвитку виробництва у кризових умовах
господарювання залишається його стабільна забезпеченість матеріальними
цінностями. Питання рівня запасів на підприємстві повинно підлягати
постійному контролю та економічному аналізу, оскільки поточний рівень
наявних запасів може виявитися одним із вирішальних факторів успішної
діяльності підприємства. Часто на українських підприємствах відбувається
зменшення обсягів прибутку, зростає питома вага втрат через надмірне
утворення матеріальних запасів. Негативний вплив на діяльність виробничих
структур здійснюють не лише зовнішні умови, в яких вони розвиваються
(нестабільність економічного законодавства України, невизначеність
пріоритетів державного регулювання економіки, наявність політичних
катаклізмів, економічних криз тощо), а й внутрішні. Все це свідчить про
недоліки в системі управління як в цілому по підприємству, так і у відділі
постачання зокрема. Витрати на зберігання надто великих об’ємів матеріальних
цінностей можуть звести до мінімуму прибутковість підприємства. Аналогічно,
при підтриманні запасів на надто низькому рівні, проблема очевидна: якщо
запаси закінчуються, то неможливо виконати замовлення покупців і клієнтів.
Таким чином необхідно знайти компромісне вирішення цих проблем за
допомогою аналітичних методів.
У своїх працях Мних С.В. [1], Мошенський С.З, Олійник О.В. [2],
Кіндрацька Г.І. [3], Загородній А.Г. тощо приділяли увагу питанню аналізу
процесу постачання, оскільки від того, наскільки раціонально організовано цей
процес – таку ж ситуацію отримаємо і в процесі виробництва чи реалізації. На
наш погляд, проведення аналізу процесу постачання, дослідження чинників та
причин недопостачання та прийняття відповідних управлінських рішень дасть
можливість зменшити сукупні витрати підприємств.
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Детальний аналіз процесу постачання підприємства всіма видами
матеріальних ресурсів – робота досить трудомістка і складна, оскільки
пивоварні підприємства лише для основної діяльності використовують чимало
найменувань матеріальних цінностей, запасних частин, інструментів.
ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ
Аналіз інформації про
постачальників та ринок
необхідних матеріальних
цінностей
вивчити наявність договорів
на поставку матеріальних
цінностей, умови поставок
та обґрунтувати доцільність
укладення таких договорів
дослідити порядок розрахунків за даними договорами та
їх забезпеченість
Аналіз забезпеченості
матеріальними цінностями
визначити склад мат. цінностей, що постачаються та
можливість зміни їх
структури
дослідити забезпеченість
мат. цінностями власного
виробництва та можливостей розширення їх переліку
Аналіз складського
господарства та нормативів
зберігання мат. цінностей
перевірити обґрунтованість
норм та потреб у замовленнях, що передані для
виконання постачальникам
стан складських запасів

аналіз виконання замовлень згідно асортименту мат. цінностей
аналіз виконання замовлень згідно із якістю отриманих мат. цінностей
аналіз виконання замовлень щодо поставок мат. цін. у визначений час
аналіз наслідків невиконання замовлень щодо поставок продукції
договори, що передбачають попередню оплату або отримання в кредит
договори, що передбачають оплату після поставки мат. цінностей
договори, що забезпечені акредитивами ……
аналіз складу та структури основних МЦ
аналіз складу та структури допоміжних МЦ та тарних матеріалів
виявлення можливості внесення змін до складу матеріальних цінностей
аналіз складу та структури мат. цінностей власного виробництва
виявлення резервів для розширення кола МЦ власного виробництва
обґрунтування переваг поставок зі сторони перед власним
виробництвом за деякими видами мат. цінностей і навпаки
аналіз встановлених норм у кількості та днях
виявлення перевитрат або простоїв через відсутність мат. цінностей
розробка заходів щодо зниження зайвих і понаднормових запасів МЦ
можливість подальшого використання відходів виробництва
виявлення неходових та непотрібних мат. цінностей
моделювання стратегії постачання матеріальних цінностей із
використанням базової моделі

Моделювання стратегії
ресурсного забезпечення
підприємства

моделювання стратегії постачання матеріальних цінностей із
використанням динамічної моделі
моделювання стратегії постачання матеріальних цінностей із
використанням комплексної моделі

Рис. 1. Завдання, які необхідно вирішити у ході здійснення аналізу
ефективності процесу постачання матеріальних цінностей на пивоварних
підприємствах (складено автором)
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Проаналізувати виконання плану надходжень за кожним найменуванням,
типом, розміром, маркою та видом цінностей практично неможливо та і немає
потреби.
Детальний аналіз слід проводити найчастіше лише щодо тих видів
цінностей, які визначають хід виробництва, є дефіцитними або прогресивними,
мають високу вартість, економічно найбільш вигідні для підприємства. Далі,
оцінюючи обґрунтованість та ефективність формування портфеля замовлень
матеріальних цінностей, необхідно обов’язково виявити його узгодженість із
перспективним планом виробництва готової продукції.
Отже, аналізуючи ефективність організації процесу постачання необхідно
дати узагальнену оцінку якості управлінських рішень, які забезпечують цю
ефективність. При цьому принцип ефективності процесу постачання може бути
визначений одним реченням: забезпечення господарської діяльності
підприємства необхідними предметами і засобами праці при оптимальних
витратах. Щоб дослідити ефективність організації процесу постачання на
пивоварному підприємстві необхідно вирішити наступні блоки завдань (рис. 1):
І. Аналіз інформації про постачальників та ринок необхідних
матеріальних цінностей (у ході якого необхідно вивчити наявність договорів на
поставку матеріальних цінностей, умови цих поставок та обґрунтувати
доцільність укладення таких договорів тощо.
ІІ. Аналіз забезпеченості матеріальними цінностями (для визначення
складу матеріальних цінностей, що постачаються зі сторони та власного
виробництва та можливостей зміни їх структури, обґрунтування переваг та
недоліків власного виробництва або навпаки).
ІІІ. Аналіз складського господарства та нормативів зберігання
матеріальних цінностей (під час якого слід перевірити обґрунтованість діючих
норм зберігання та потреб у замовленнях, що передані для виконання
постачальникам; при виявленні неходових, непотрібних та понаднормових
матеріальних цінностей – розробити заходи щодо їх зниження).
ІV. Моделювання стратегії ресурсного забезпечення підприємства (із
використанням базової, динамічної або комплексної моделі).
Для того, щоб провести усі вище названі дії, перш за все, як наголошують
Мних С.В. [1], Мошенський С.З, Олійник О.В. [2], необхідно визначити
джерела інформації, які містять необхідні вихідні дані. Це зумовлено тим, що
важливу роль у забезпеченні дієвості аналізу постачання матеріальних
цінностей мають зміст та якість інформаційної бази аналітичних досліджень.
Отже, такими джерелами є планова, облікова та нормативно-довідкова
інформація (складові якої зазначено на рис. 2).
На основі отриманих даних за результатами такого аналізу менеджери
пивоварного підприємства повинні прийняти управлінські рішення щодо
подальшої організації процесу постачання на підприємстві. Основними із них, є
рішення щодо: визначення постачальника; обговорення умов постачання та
розрахунків; послідовності придбання матеріальних цінностей, їх обсягу та
якості; забезпечення відповідних умов їх зберігання та створення відповідних
запасів (резервів); проведення оплат послуг з постачальниками і т.д.
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є
аналізу

Первинні документи: прибутковий ордер, акт приймання матеріалів;
картка складського обліку матеріалів, відомість обліку залишків
матеріалів на складі;сигнальна довідка про відхилення фактичного
залишку матеріалів від встановлених норм запасу; лімітно-забірні карти і
вимоги на відпуск матеріалів; рапорти, місячні звіти виробничих одиниць
про використання сировини, палива на виробництві і т.п.

інформації

Інформація, що відображається на рахунках бухгалтерського обліку
Регістри аналітичного і синтетичного обліку. Журнали, відомості;
планові і фактичні калькуляції собівартості продукції

Джерелами

для

Інформація про зовнішній ринок матеріальних цінностей та їх основних
постачальників(прайси, пропозиції, рекламні буклети тощо)

Планові дані. План матеріально-технічного постачання; договори на
постачання матеріальних ресурсів; оперативні дані відділу постачання про
виконання договорів поставок, дані про норми зберігання та витрачання
матеріальних ресурсів та їх зміни

Фінансова звітність. Зокрема, Форма №2 «Звіт про фінансові результати»
Статистична звітність. Зокрема, Форма №1-підприємництво «Звіт про основні
показники діяльності підприємства»

Нормативно-довідкові дані: господарсько-правові документи, матеріали
перевірок, спостережень, конструкторська і технологічна документація,
інформація, отримана в ході маркетингових досліджень, тощо

Рис. 2. Джерела інформації для аналізу процесу постачання матеріальних
цінностей на підприємство (складено автором на основі [2], [3], [5])
Аналіз ринку матеріальних цінностей, що необхідні для виробництва
пива, проводиться з метою виявлення постачальників, що пропонують вигідні
умови співпраці, низькі ціни чи високоякісну продукцію. Використовуючи
методи багатомірного порівняльного аналізу (рейтингової оцінки), за
вказаними критеріями (див. рис. 3.) вибирають найбільш прийнятного
постачальника.
Аналізуючи наявність укладених договорів на поставку матеріальних
цінностей на підприємстві (у яких зазначені основні умови їх виконання) слід
пам’ятати, що зазвичай вітчизняні підприємства застосовують три види
договірних зобов’язань: за прямими договорами між контрагентами, за
державними замовленнями та за державними контрактами. Зрозуміло, що прямі
договори на поставку є найпрогресивнішою формою, яка підкреслює
ринковість відносин суб’єктів господарювання та укладається між
безпосередньо виробниками чи посередниками та споживачами матеріальних
цінностей. У практиці діяльності досліджуваних пивоварних підприємств не
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застосовуються державні замовлення, оскільки вони виражають сукупні
потреби держави для задоволення суспільних потреб з метою прискорення
науково-технічного прогресу. Що стосується держконтракту, то на відміну від
держзамовлення, він виражає потребу в поставках продукції державі, але
випуск її підприємством повинно фінансуватися державним бюджетом.
Основні критерії вибору постачальника
імідж постачальника, що формується на основі виконання взаємних зобов’язань,
особистих контактів, публікацій у періодиці і довідниках, його репутація тощо
якість і ціна пропонованих матеріальних ресурсів, які необхідні підприємству та
наявність їх аналогів на ринку
умови постачання (обов’язки сторін, наявність передоплат, можливість кредиту,
мінімальна партія поставки, вчасність реагування на потреби покупця, умови
транспортування, страхування тощо)
територіальне розміщення постачальника
швидкість реакції на потреби покупця та їх можливості оперативного
постачання необхідних ТМЦ
максимально можлива частка забезпечення потреби підприємства в матеріальних
цінностях та відповідність виробничої потужності постачальника потребам

Остаточний вибір конкретного постачальника,
який задовольняє усі перелічені умови

Рис. 3. Критерії вибору оптимального постачальника (складено автором)
Зважаючи на економічну ситуацію, що складається у нашій державі,
пивоварні підприємства зазвичай працюють за прямими договорами із
декількома постачальниками одного і того ж виду матеріальних цінностей.
Такий підхід зменшує ризики виникнення збоїв у поставці, дозволяє
оперативно реагувати на зміни попиту та розширює конкуренцію між
постачальниками (що у свою чергу підвищує якість поставок та сприяє
зниженню цін між конкурентами-постачальниками).
Аналіз наявності договорів слід проводити із використанням книги обліку
договорів на поставку, де акумульована інформація про кожного із
постачальників матеріальних цінностей. Оскільки ця книга не є суворо чи
законодавчо регламентована, то при її побудові варто включити графи, які б
містили виключну інформацію про кожного із зазначених постачальників, що
полегшить та удосконалить процес аналізу (а саме, відомості про виконання
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1

2

3

4

5

6

солод

325 060

1060

324 000

322 000

321 200

ячмінь

102 540

0

102 540

104 740

104 705

хміль 3,8

4 394

457

3 937

3 940

3 940

хміль 4,3

2 041

1

2 040

2 040

2 040

хміль 5,7

1 072

0

1 072

1 070

1 070

хміль 6,3

1 526

0

1 526

1 530

1 530

хміль 7,5

1 480

0

1 480

1 500

1 500

хміль 9,8

1 516

-

1 516

1 540

1 536

гр.5-гр.2

гр.6-гр.5

Забезпеченість МЦ
із врахуванням
внутрішніх джерел
покриття

отримання за
укладеними
договорами

Відхилення
укладених
договорів від
потреби

Фактично отримано
за договорами

Укладено договорів
на поставку

зовнішні

Джерела
покриття
внутрішні

Планова потреба

Види матеріальних
цінностей

договору, відхилення від умов договору та їх причини, відповідальні особи за
виконання договору на підприємстві тощо).
Досить важливим питанням є забезпеченість потреби у матеріальних
цінностях договорами та їх фактичне виконання за умовами, що у них
зазначені. Для його вирішення варто скласти аналітичну таблицю наступної
форми (табл. 1), за результатами якої можна зробити висновок, що для
досліджуваного пивоварного підприємства за основними видами сировини є у
наявності укладені договори на поставку.
Таблиця 1
Аналіз забезпеченості потреби у основних матеріальних цінностях
укладеними договорами та їх фактичне виконання на прикладі
ПрАТ Тернопільський пивзавод «Опілля» за 2011 рік (кг) (складено автором)

7

8

(гр.6+гр.3)гр.2
9

-3 060
(99,06%)
+2 200
(102,15%)
-454
(89,67%)
-1
(99,95%)
-2
(99,81%)
+4
(100,26%)
+20
(101,35%)
+24
(101,58%)

-800
(99,75%)
-35
(99,97%)
0
(100,00%)
0
(100,00%)
0
(100,00%)
0
(100,00%)
0
(100,00%)
-4
(99,74%)

-2 800
(99,14%)
+2 165
(102,11%)
+3
(100,07%)
0
(100,00%)
-2
(99,81%)
+4
(100,26%)
+20
(101,35%)
+20
(101,32%)

Зокрема щодо таких матеріальних цінностей як ячмінь, хміль 6,3, хміль
7,5 та хміль 9,8 – більше ніж на 100% (а саме: 102,15%, 100,26%, 101,35% та
101,58% відповідно). Із врахуванням внутрішніх джерел покриття
забезпеченість ПрАТ Тернопільський пивзавод «Опілля» матеріальними
цінностями покриває планову потребу у 75% із аналізованих, недостатньо
забезпеченими залишаються лише солод та хміль 5,7 відповідно на 2 800 кг (що
становить 99,14%) та 2 кг (99,81%). При цьому слід зазначити (що стосується
солоду), то за даний звітний період мало місце недотримання умов договору та
відбулася недопоставка на 800 кг. Також порушення умов договорів
спостерігалися і за ячменем (- 35 кг) та хмелем 9,8 (-4кг), але дане відхилення
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не вплинуло на виробничий процес через внутрішні джерела покриття.
Порушення комплектності поставок (пропорцій між видами отриманих
матеріальних цінностей), а також відхилення у якості отримуваних
матеріальних цінностей як правило, призводить до порушення строків
виконання і асортименту готової продукції, а також можливого зниження
об’ємів випуску. Це стосується необхідних для використання у виробничому
процесі модифікацій хмелю, що також постачаються зі сторони.
Аналіз якості отриманих матеріальних цінностей виконується вибірковою
перевіркою, за результатами якої слід скласти акти прийому матеріальних
цінностей, які не відповідають поставленим вимогам, що є основою для
пред’явлення санкцій постачальнику.
Якість використаних у виробництві матеріальних цінностей має великий
вплив на виконання усієї виробничої програми. Відхилення якості матеріальних
цінностей по різному впливає на процес виробництва:
 по-перше, якщо якість вхідних матеріалів визначає вихід готової
продукції, то відхилення в якості впливають на її кінцевий обсяг;
 по-друге, знижена якість вимагає змін у технологічному процесі, що у
підсумку не змінить обсяг отриманої продукції, але призведе до
підвищення собівартості;
 по-третє, знижена якість матеріалів може не позначитися ні на обсязі
продукції, ні на її собівартості, але може позначитися на якості готового
продукту.
Кожен із цих варіантів є негативним, а враховуючи те, що готова
продукція пивоварних підприємств є харчосмаковим продуктом, третій варіант
є взагалі неприйнятним, то питання дотримання якості вхідних матеріальних
цінностей є особливо важливим. При отриманні недоброякісної вхідної
продукції (та у подальшому – її використання не за цільовим призначенням)
підприємство-покупець має право відмовитися від неї та вона не зарахується у
виконання зобов’язань за договором поставки.
Позитивним рішенням щодо забезпечення відповідності технічним
умовам або сертифікатам якості є наявність штрафних санкцій та можливість
розривання договору (майнових санкцій), тому відхилень щодо якості
отриманих матеріальних цінностей за 2005-2012рр. на досліджуваних
підприємствах західного регіону не виявлено.
Крім того, велике значення в аналізі слід приділяти виконанню завдання
за термінами поставки, які визначають ритмічність подальшого виробництва.
Аналіз виконання замовлень щодо поставок у визначений термін
Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. пропонують проводити за
допомогою показників рівня нерівномірності постачання, середнього
квадратичного відхилення рівня виконання плану постачання від
середньомісячного рівня, коефіцієнту варіації [3]. Названі показники
розраховані далі на основі інформації про надходження солоду на ПрАТ
«Опілля» у 2012році від двох постачальників ТОВ «Поліссязернотранс»
(підприємство 1) та ДП «Укрспирт» (підприємство 2), із якими було укладено
відповідні договори на поставку:
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СКВ 

Вc
,
12

СКВ1 

(1)

69316,12
 76,001%
12

96192,27
СКВ2 
 89,532%
12

(2)

де: СКВ – середньоквадратичне відхилення рівня виконання плану
постачання від середньомісячного рівня; Вс – квадрат відхилення фактичного
виконання плану від середнього виконання плану.
Даний показник для ТОВ «Поліссязернотранс» становить 76,001%, а для
ДП «Укрспирт» – 89,532% і свідчить про недопоставку бажаної кількості
солоду двома постачальниками.
Не менш важливим є показник рівня нерівномірності постачання, який
визначається за формулою:
Нп 

Вф
,
12

(3)

Нп1 

69568,31
 76,14%
12

Нп2 

3418,86
 16,88%
12

(4)

де Нп – показник нерівномірності постачання; Вф – квадрат відхилення
фактичного рівня виконання договору поставки від планового.
Показник нерівномірності поставок для названих постачальників
відрізняється настільки суттєво тому, що за ДП «Укрспирт» не здійснювалося
надходження протягом січня – жовтня 2012р.
Наступний показник – коефіцієнт варіації – показує відхилення обсягів
поставки за окремими часовими періодами від запланованих показників і
розраховується за наступною формулою:
76,001
 0,78869
96,36
89,532
Кв 2 
 0,92944
96,33
Кв1 

СКВ
, (5)
Кв 
Впп

(6)

де Впп – виконання плану постачання за рік.
Отриманні результати підтверджують невиконання плану постачання
двома названими постачальниками. Проте збоїв у виробничому процесі не було
за рахунок внутрішніх джерел покриття потреби в солоді.
У наступному блоці, проводячи аналіз забезпеченості матеріальними
цінностями, необхідно провести аналіз складу та структури матеріальних
цінностей та, за необхідності, виявити можливості змін у ній з метою
зменшення витрат на зберігання.
Крім того, у пивоварній галузі не менш важливим є аналіз складу
матеріальних цінностей, що виготовляються власними силами із
обґрунтуванням переваг власного виробництва перед поставками зі сторони
(або навпаки).
Аналіз складу та структури матеріальних цінностей у 2012 році ПрАТ
Тернопільський пивзавод «Опілля» подано у табл. 2.
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Таблиця 2
Аналіз складу та структури матеріальних цінностей
ПрАТ Тернопільський пивзавод «Опілля» у 2012р. (складено автором)
№
п/п

1.
2.
3.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

Види матеріальних
цінностей

Значення показника
(грн.)
на поч.
на кін
107099,29
477862,98
0
0
4820,87
3962,94
73303,2
188064,27
73303,2
56373,86
0
48815,41
0
82875
12519,9
153684,57
172,02
172,02
0
91800
12347,88
0
0
30454,65
0
31257,90
3480
79945,01
3749,07
38565,66
0
32518,48
3749,07
6047,18
1097,91
1139,94
6374,19
10698,88
804,56
1638,53
2662,75
3874,82
2906,88
5185,53
1754,15
1801,71

Основні матеріали, з них:
вода
ячмінь
солод, у т.ч.:
солод звичайний
солод темний
солод житній
хміль, у т.ч.:
хміль 2.7
хміль 3.8
хміль 6.3
хміль 7.5
хміль 9.8
рис
цукор, у т.ч.:
цукор-пісок
цукрозамінник
кислота лимонна
ферменти, в т.ч.:
термаміл
фінізім
фунгаміл
ароматизатор «квас»
Допоміжні матеріали, з
6767,96
них:
6767,96
фільтруючі, в т.ч.:
віскофлоф
6144,53
кизельгур
623,43
Тара і тарні матеріали, з
302280,92
них:
250875
кеги, у т.ч.:
кег 20 л
775
кег 30 л
500
кег 50 л
249600
10737,46
поліетиленова тара, у т.ч.:
пляшка ПЕТ
3297,79
преформа ПЕТ
1999,71
пробка ПЕТ
5439,96
11585,77
склянні пляшки
22489,56
кроненкорок
6593,13
етикетки, в т.ч.:
«Корифей»
2121,65
«Опілля»
1677,38
«Жигулівське»
0
«Квас»
2794,1
Всього матеріальних
416148,17
цінностей
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3327,26

3327,26
2783,28
543,98

Структура (%)

на поч.
25,74
0
1,16
17,61
17,61
0
0
3,01
0,04
0
2,97
0
0
0,84
0,90
0
0,90
0,26
1,53
0,19
0,64
0,70
0,42

на кін.
40,33
0
0,33
15,87
4,76
4,12
6,99
12,97
0,01
7,75
0
2,57
2,64
6,75
3,25
2,74
0,51
0,10
0,90
0,14
0,33
0,44
0,15

1,63

0,28

1,63
1,48
0,15

0,28
0,23
0,05

Структурні
зрушення
14,60
0
-0,82
-1,74
-12,86
4,12
6,99
9,96
-0,03
7,75
-2,97
2,57
2,64
5,91
2,35
2,74
-0,39
-0,17
-0,63
-0,06
-0,31
-0,26
-0,27
-1,35

-1,35
-1,24
-0,10

703659,2

72,64

59,39

-13,25

418388,8
0
5835,71
412553,09
23438,42
19078,57
2471,24
1888,61
159591,73
47268,94
54971,31
19893,26
5376,92
12494,04
17207,09

60,29
0,19
0,12
59,98
2,58
0,79
0,48
1,31
2,78
5,40
1,58
0,51
0,40
0,00
0,67

35,31
0
0,49
34,82
1,98
1,61
0,21
0,16
13,47
3,99
4,64
1,68
0,45
1,05
1,45

-24,97
-0,19
0,37
-25,16
-0,60
0,82
-0,27
-1,15
10,69
-1,41
3,06
1,17
0,05
1,05
0,78

1184849,44

100

100

0

За даними названої табл. 2, у складі матеріальних цінностей, що
використовуються у виробничому процесі ПрАТ Тернопільський пивзавод
«Опілля» виділено три основних групи: основні матеріали, допоміжні
матеріали, тара і тарні матеріали. При цьому частка основних матеріалів на
кінець аналізованого періоду збільшилася на 14,6 % і становила 40,33%;
допоміжних – зменшилася на 1,34 % та становила 0,28%; тарних – зменшилася
на 13,25% та становила 59,38%.
У складі основних матеріалів першою позицією зазначена вода, оскільки
вона є основним складником при виготовленні пива, але у таблиці має нульові
значення – оскільки вона не зберігається на складі – а передається
безпосередньо у виробництво. Така структура зумовлена особливостями
галузевої приналежності, оскільки основні та допоміжні матеріали мають
обмежений термін зберігання, то не доцільно накопичувати їх велику кількість
на складах. А умови поставок тари і тарних матеріалів передбачають отримання
суттєвих знижок при замовленнях великих об’ємів спричинили утворення
значних залишків їх на складі. У групі допоміжних матеріалів слід виділити
засоби для освітлення пива, засоби для фільтрування пива, консерванти та
емульгатори тощо (якщо у виробництві такі застосовуються). У склад тари та
тарних матеріалів входять кеги, пляшки поліетиленові та скляні, корки та
етикетки. Звичайно негативним є в деякій мірі замороження оборотних коштів
у тарних матеріалах, оскільки їх частка у загальній структурі матеріальних
цінностей ПрАТ «Опілля» становить 59,39%, із них 35,31% припадає на кеги.
Дана ситуація склалася у зв’язку з тим, що дане підприємство співпрацює із
покупцями на поворотній основі (тобто після продажу пива, пусті кеги
повертаються на підприємство). Для виправлення даної ситуації напевне варто
було б оптимізувати їх кількість для підприємства та залишити лише необхідні
для планового обсягу готової продукції.
Отже, для досліджуваних підприємств у структурі матеріальних
цінностей необхідно звернути увагу на те, щоб зменшити обсяг тарних
матеріалів та оптимізувати обсяги основних та допоміжних.
При дослідженні наявності на пивоварних підприємствах матеріальних
цінностей, що виробляються власними силами, було виявлено, що частка таких
є досить низькою. Все це зумовлено виключно економічним чинниками та
вигідністю такого виробництва. За підрахунками провідних спеціалістів та
економістів було зроблено висновки про переваги купівлі зі сторони, а вільні
кошти спрямувати на розширення, вдосконалення основних видів виробництва
та розширення асортименту виготовлюваної продукції.
На Микулинецькому пивзаводі вирощують ячмінь, проте не завжди він
відповідає вимогам якості для пивоварного ячменю, тому такий ячмінь підлягає
обміну. Крім того, на наявних земельних угіддях вирощувався цукровий буряк
для виробництва цукру. Проте, керівництвом було прийнято рішення щодо
обмеження цієї практики із 2012р. у зв’язку із можливістю придбання на
стороні цукру виготовленого із цукрової тростини, що є значно дешевшим.
Мукачівський пивзавод виготовляє солод білий, житній ферментований,
світлий ячмінний, червоний (житній), ячмінний темний. Отриманий солод дане
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підприємство використовує не лише для власних потреб, а реалізовує для інших
пивоварних підприємств західного регіону.
Також, ряд підприємств використовують воду із розроблених власними
силами свердловин (наприклад, компанія «Оболонь», ЗАТ «Пивзавод на
Подолі» (м. Київ)).
Наступний блок завдань, які необхідно вирішити у ході аналізу процесу
постачання включає аналіз складського господарства та нормативів зберігання
матеріальних цінностей. У цьому блоці слід провести аналіз встановлених норм
матеріальних цінностей. При дослідженні цього питання слід наголосити, що на
пивоварних підприємствах мають місце запаси поточного зберігання, страхові
та сезонні [4]. Поточні запаси матеріальних цінностей покликані забезпечувати
безперебійне забезпечення виробничого процесу в період між черговими
поставками, а їх обсяг коливається від максимуму в момент надходження партії
до мінімуму перед наступним отриманням від постачальників. Обсяг страхових
запасів матеріальних цінностей необхідний для термінового поповнення
поточних запасів у період можливих перебоїв у постачанні з форс-мажорних
причин. Сезонні запаси матеріальних цінностей можуть створюватися на
підприємстві у випадках, якщо сезонні умови виробництва чи транспортування
можуть тимчасово виключити можливість регулярного постачання.
Враховуючи специфіку діяльності пивоварних підприємств створення
страхових запасів на досліджуваних не проводиться, а сезонні запаси
створюються, але дещо з інших причин. Основними постачальниками
наприклад ячменю – є його безпосередні виробники, і після завершення сезону
збору врожаю – пивоварні підприємства купують його, цим самим виключаючи
витрати на транспортування до проміжного місця зберігання підприємствавиробника, а одразу на власний склад. Аналіз встановлених на підприємстві
норм або потреб у матеріальних цінностях на створення запасів на кінець
звітного періоду проводять у трьох напрямках (рис. 4).
У вартісних
вимірниках (для

У натуральних
одиницях (для
встановлення потреби у
складських приміщеннях)

планування потреби у
оборотних коштах)

Аналіз
встановлених
норм

У днях (для
забезпечення планування і
організації наступних
надходжень)
Рис. 4. Напрямки аналізу встановлених норм запасів матеріальних цінностей
на складі (складено автором)
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Уся інформація про норми запасів матеріальних цінностей в абсолютному
виразі і в днях запасу, проставляється в картках складського обліку і у
відповідних регістрах відділу постачання паралельно із даними про фактичну
наявність таких запасів.
У результаті аналізу норм їх порівняння із фактичним залишками на
складах виявляють надлишки або нестачі матеріальних цінностей та їх вплив на
подальший хід виробництва. На досліджуваних підприємствах відсутності
матеріальних цінностей не виявлено, а надлишки мають місце (табл. 3).
Таблиця 3
Співвідношення залишків ресурсів до наявних ресурсів підприємства
для ПрАТ «Опілля» у 2012році (складено автором)
Назва ресурсу
віскофлоф
кислота лимонна
рис
солод
солод темний
солод житній
термаміл
фінізім
фунгаміл
хміль 3.8
хміль 4.3
хміль 5.7
хміль 6.3
хміль 7.5
хміль 9.8
цукор
ячмінь

Наявність
матеріальних
ресурсів (кг)

Використано
за рік (кг)

Залишки
(кг)

Співвідношення
залишків до наявних
ресурсів, %

65,89
1210
20800
338130
10000
15060
100,98
61,20
45,24
4394
2041
1072
1526
1480
1516
13000
1068740

46,06
398,95
9064,08
234503,22
10000
0
49,64
61,2
7,41
1119,22
76,28
159,29
5,96
787,79
448,04
4419,1
81836,99

19,83
811,05
11735,92
103626,78
0
15060
51,34
0
37,83
3274,78
1964,72
912,71
1520,04
692,21
1067,96
8580,90
986903,01

69,904%
32,971%
43,577%
69,353%
100%
0,000%
49,158%
100%
16,379%
25,472%
3,737%
14,859%
0,391%
53,229%
29,554%
33,993%
7,657%

За результатами табл. 3 у наявності ПрАТ «Опілля» є ресурси, які
використані менше ніж на половину, або ж не використані зовсім, так ячмінь
використано на 7,65%, хміль 6.3 використано на 0,39% , хміль 4.3 – на 3,74%,
хміль 5.7 – на 14,8%, хміль 3.8 – на 25,47%, а солод житній взагалі не
використовується протягом цілого року. Отже, солод житній є неходовим
матеріалом, на підприємстві необхідно розробити заходи щодо його
використання для виробництва або реалізувати.
Про необхідність оптимізації величини запасів матеріальних цінностей
наголошують чимало науковців, зокрема В.М. Серединська, О.М.Загородна,
Р.В.Федорович [5]. Тому завершальним етапом серед завдань аналізу
ефективності процесу постачання є моделювання стратегії ресурсного
забезпечення. Існує ряд стратегій управління необхідними підприємству
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ресурсами, детальних описів базових (простих) систем або ж певних
рекомендацій для вибору стратегії управління ресурсами в конкретних умовах
функціонування підприємства. Проте, на пивоварних підприємствах вирішення
питання моделювання стратегії ресурсного забезпечення пивоварного
підприємства можливе у трьох напрямках: із використанням базової моделі;
із використанням динамічної моделі; із використанням комплексної моделі.
Кожен із цих напрямів використовує свій комплекс показників, факторів
та націлений на отримання певного результату. Оскільки кожна з стратегій має
свої недоліки, то навіть при правильному виборі базової стратегії управління
ресурсами і визначенні її параметрів не можна з упевненістю стверджувати, що
отримана стратегія буде оптимальною і дасть мінімум витрат, пов’язаних із
створенням і підтримкою необхідного запасу матеріальних цінностей.
Особливо це стосується значної частини підприємств, що функціонує в
нестаціонарних умовах, коли багато параметрів (в першу чергу динаміка зміни
попиту), що визначають вибір стратегії управління ресурсами і значень її
характеристик, змінюються впродовж короткого часу. У цих умовах в різні
інтервали часу для підприємства можуть відрізнятися оптимальні системи
управління ресурсами, а також можуть змінюватися оптимальні значення
параметрів цих стратегій. Таким чином, виникає необхідність в розробці
системи управління ресурсами, що дозволяє в умовах непостійності виробити
оптимальну стратегію управління ресурсами, що мінімізує сукупні витрати
підприємства на створення і підтримку запасів матеріальних цінностей.
Використання базової моделі передбачає проведення АВС – та XYZ –
аналізу та розробку математичної задачі з оптимізації запасів матеріальних
цінностей (коли запаси використовуються повністю, їхні залишки дорівнюють
нулю) при мінімальних витратах на їх зберігання та випуску найбільш
рентабельної готової продукції, що забезпечить одержання максимального
прибутку.
У загальному вигляді задача оптимізації для досліджуваного нами
підприємства ПрАТ «Опілля» матиме наступний вигляд (формули 7,8). Для
m=19 – основних видів матеріальних цінностей, які використовуються для
виробництва п=4 видів пива відомі норми витрат кожного виду матеріальних
цінностей на виготовлення одиниці продукції кожного виду C ij  mxn. Для
кожного виду продукції відома ціна реалізації Цj. Позначимо через Хj невідому
величину, яка означає обсяг доцільного виробництва j-го виду готової
продукції. Необхідно знайти оптимальний обсяг випуску кожного виду пива,
щоб його сумарна вартість була найбільша:
Ц1Х1 + Ц2Х2 + Ц3Х3 + ... + ЦпХп  max
C11Х1 + C12Х2 + C13Х3 + ... + C1nХп  b1
C21Х1 + C22Х2 + C23Х3 + ... + C2nХп  b2
(7)
..................................................................
Cm1Х1 + Cm2Х2 + Cm3Х3 + ... + CmnХп  bm
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 x1 x n
C  C mn
i
х= 
b  (bi )
 Ц  ( Ц 1 ...Ц n )

x1  0

(Ц,Х)  max ;
Сх  b
х 0

x2  0

(8)

..........
xn  0

Отже при наявних ресурсах підприємства визначимо об’єми випуску
різних сортів пива для отримання підприємством максимального прибутку
(табл. 5). За результатами зазначеної табл. 4 можемо зробити висновок, що для
отримання прибутку в розмірі 5 175,75 тис. грн. досліджуваному підприємству
ПрАТ «Опілля» необхідно випустити пива «Корифей» 29 437,46 Гл і пива
«Жигулівське» 1 368,02 Гл, при цьому ми матимемо великі залишки наступних
ресурсів: рису – 20 800 кг., солод житній – 15 060 кг. , цукор – 13 000 кг. ,
ячмінь – 92 3132 кг., середні за величиною залишки таких ресурсів як хміль 3.8
– 2 828,2 кг., хміль 4.3 – 2 016,3 кг., хміль 5.7 – 1 020,4 кг., хміль 6.3 – 1 526,0
кг., хміль 9.8 – 498,2 кг., хміль 7.5 – 889,7 кг.
Таблиця 4
Результати оптимізації виробничої програми ПрАТ «Опілля» (складено автором)
значення
цільова
функція

Корифей

Опілля

Княже

29437,4

0

0

Жигулівське
1368,03

170,94

72,29

18

105,05

5175751

max

обмеження
вид
ресурсу
віскофлоф
кислота
лимонна
рис
солод
солод
темний
солод
житній
термаміл
фінізім
фунгаміл
хміль 3.8
хміль 4.3
хміль 5.7
хміль 6.3
хміль 7.5
хміль 9.8
цукор
ячмінь

0,0020

0,0026

0,0021

0,0019

Необхідний
ресурс
62,1

≤

Наявний
ресурс
65,9

0,0186

0,0241

0,0190

0,0116

564,1

≤

1210

0
11,4864

2,1719
19,2719

0
11,736

0
0

0
338130

≤
≤

20800
338130

0

0

0

7,3098

10000

≤

10000

0

0

0

0

0

≤

15060

0,0021
0,0008
0
0,0532
0
0
0
0,0319
0,0213
0
4,7302

0,0028
0,0002
0,0018
0,0961
0
0
0
0,0549
0,0412
1,0178
0

0,0022
0
0
0,0652
0
0
0,0140
0,0326
0
0,4029
1,9332

0,0022
0,0013
0
0
0,0181
0,0378
0
0,0309
0
0
4,6502

66,1
25,1
0
1565,8
24,7
51,6
0
981,8
626,3
0
145608

≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤

101
61,2
45,2
4394
2041
1072
1526
1480
1516
13000
1068740
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Застосування динамічної моделі передбачає включення до обмежень
базової моделі фактору сезонності, що притаманний пивоварним
підприємствам, для прогнозування попиту на готову продукцію. Проведення
аналізу сезонності та побудова короткострокового прогнозу часового ряду, що
містить сезонну компоненту передбачає виділення наступних етапів:
- на першому етапі: виділення сезонної компоненти;
- на другому етапі: проведення згладжування часового ряду;
- на третьому: проведення прогнозування згладженого ряду та побудова
прогнозу початкового ряду.
За умови заданих нами початкових параметрів для прогнозу (всього
спостережень – 24, довжина прогнозу – 12 місяців, параметр згладжування –
0,9) отримаємо наступну динаміку сезонних показників (для наочного
зображення їх подано на рис. 5 у вигляді діаграми), на якій чітко видно, що
найвищі показники притаманні місяцям із квітня до вересня.
Сезонність
160,00%
142,70%
140,00%

120,00%

116,76%

114,37%

100,00%
Значення

147,77%
137,58%

129,99%

92,26%

86,92%
80,05%

80,00%

74,92%

55,95%

60,00%

40,00%

20,00%

20,73%

0,00%
січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Пе ріод
Сезонні індекси

Рис. 5. Динаміка сезонних індексів попиту пива (сформовано автором)
А результат прогнозу початкового ряду матиме наступний вигляд (рис. 6)
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Рис. 6. Прогноз із врахуванням коефіцієнтів сезонності на 2013 р.
(сформовано автором)

Оскільки динаміка зміни попиту на деякі види матеріальних ресурсів у
більшості випадків не постійна і для деяких матеріалів попит має також
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сезонний характер, а для деяких може представляється рідкими хаотичними
стрибками, то внаслідок цього і підхід до планування закупівель по кожному
виду матеріальних ресурсів бажано мати індивідуальний підхід. Під час
управління матеріальними цінностями необхідно враховувати, що всі вони
суттєво різняться з точки зору їх вартості, можливості принесення прибутку
(або збитків), обсягу можливих втрат від браку тощо. Тому і розподіляти
зусилля в управлінні матеріальними цінностями необхідно, беручи до уваги їх
відносну значущість та час зберігання.
Підсумовуючи результати проведеного дослідження побудуємо
комплексну модель стратегії ресурсного забезпечення для досліджуваного
підприємства (рис. 7), у якій окрім використаних у базовій та динамічній
додаються обмеження та вимоги логістичних концепцій, що визначають
оптимальну періодичність замовлень та оптимальний розмір замовлення
необхідних матеріальних цінностей.
Номенклатура матеріальних цінностей, що
необхідні для виробництва
Структуризація матеріальних
цінностей з використанням
методу АВС

+

Структуризація матеріальних
цінностей з використанням
методу XYZ

Оптимізація виробничої програми за двома
цільовими функціями
Система обліку та контролю стану
запасів матеріальних цінностей
Модель з фіксованою
періодичністю замовлень

Модель с фіксованим
розміром замовлень

Визначення загальних витрат для i-ї позиції
номенклатури матеріальних цінностей
Розробка матриці прийняття рішень для регулювання
наступних поставок матеріальних цінностей підприємства
Рис. 7. Комплексна модель стратегії ресурсного забезпечення пивоварного
підприємства (розроблено автором)
Отже, у ході даного дослідження, запропоновано методику аналізу
ефективності процесу постачання, що сприятиме вирішенню 4-ох блоків
взаємопов’язаних завдань, а саме: аналізу інформації про постачальників та
116

ринок необхідних матеріальних цінностей; аналізу забезпеченості
матеріальними цінностями; аналізу складського господарства та нормативів
зберігання матеріальних цінностей; моделювання стратегії ресурсного
забезпечення підприємства. На основі запропонованої методики було
розроблено комплексну модель стратегії ресурсного забезпечення пивоварного
підприємства, основними елементами якої є статистичний ABC – аналіз і XYZ
– аналіз, аналіз сезонності та прогнозування попиту на продукцію, оптимізація
за критерієм максимізації прибутку підприємства та критерієм мінімізації
витрат на утримання запасів матеріальних цінностей, використання методів
регулювання на основі логістичних концепцій (оптимальна періодичність
замовлень, оптимальний розмір замовлення) тощо.
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3.12. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО
СТАНУ БАНКІВ УКРАЇНИ
Заруцька О.П.
кандидат економічних наук
начальник відділу банківського нагляду Управління Національного банку
України в Дніпропетровській області

Міжнародний та вітчизняний досвід неодноразово демонстрував, що
основні чинники фінансової дестабілізації у період економічних криз
зосереджені у банківському секторі. Виходячи із відкритості природи,
специфіки
функцій,
залежності
від
ресурсів
клієнтів
та
їх
кредитоспроможності, банки у найбільшій мірі відчувають і швидко
проявляють будь-які структурні дисбаланси фінансово-економічних систем,
стають індикаторами нестабільності та джерелом вразливості фінансових
систем.
Тенденції глобалізації світового господарства призвели до суттєвого
підвищення ролі банківської системи у перебігу економічних процесів. При
цьому банки виступають також основним інструментом стабілізаційних дій
завдяки відповідним фінансовим важелям. Міжнародний досвід демонструє
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непоодинокі випадки, коли завдяки зусиллям центрального банку та
банківської системи послаблялася глибина кризи та її наслідків.
Макроекономічна нестабільність державних економічних систем
пов’язана із структурними деформаціями, серед чинників яких науковці
виділяють необґрунтоване розміщення капіталу та неадекватне управління
банківськими ризиками. У порівнянні з іншими учасниками економічної
діяльності, банки мають необхідний досвід, знання та стратегічну мотивацію не
лише управляти власними ризиками, але й поширювати ризикову культуру
своїм клієнтам. Такий підхід є можливим за умови адекватного та
кваліфікованого пруденційного нагляду та розвинутих механізмах ринкової
дисципліни.
За сучасними міжнародними підходами, що впроваджуються протягом
останніх десятиріч, функція банківського нагляду передбачає найбільш повне
висвітлення проблемних питань без застосування безпосереднього детального
контролю банківських операцій, втручання у поточну діяльність банків.
Практика пруденційного нагляду пов’язана із оцінкою процесів управління
ризиками з боку керівництва банку. Сам термін походить від англійського
«prudential» і перекладається як розумний, далекоглядний. Органи регулювання
призвані сприяти проведенню банками зваженої та обґрунтованої політики
підтримки фінансової стійкості [3].
При формуванні методичних підходів до аналізу фінансової стійкості
банку важливо враховувати особливості розподілу ринку, спеціалізацію
кожного банку та відповідні структурні характеристики його активів, пасивів,
доходів та витрат, що впливають на профіль ризику та потребують адекватних
інструментів контролю ефективності менеджменту, якості систем управління
ризиками та відповідних регуляторних заходів при встановленні погрози втрати
фінансової стійкості.
Головним ризиком діяльності завжди залишається кредитний, що виникає
через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови
будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе
зобов'язання. Кредитний ризик є в усіх видах діяльності, де результат залежить
від діяльності контрагента, емітента або позичальника. Він виникає кожного
разу, коли банк надає кошти, бере зобов'язання про їх надання, інвестує кошти
незалежно від того, чи відображається на балансі або поза балансом [6].
На рис. 1 представлено динаміку двох ключових показників вітчизняної
банківської системи, один з яких характеризує ефективність роботи
(рентабельність активів ROA), а другий – рівень кредитного ризику
(відношення суми сформованих резервів до загальних активів). Період
спостереження починається з 2006 року, етапу бурхливого розвитку, коли
фінансовий результат був позитивним, хоча й невисоким, а резерви не
перевищували 5% від активів. Далі, з початку 2009 року, в умовах фінансовоекономічної кризи якість активів значно погіршилася, що призвело до
зростання резервів та збиткових результатів діяльності. Відновлення показників
позитивної рентабельності спостерігалося лише у середині 2012 року, хоча
кредитні ризики залишалися високими [1].
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Рис.1 - Порівняння динаміки показників рентабельності активів (ROA) та якості
(частки резервів у активах) банків України у 2006-2012 роках [1-5]
У структурі активів кредитний портфель займає більшу частину, близько
84%, що визначає обсяги та якість активів і доходність системи. У той же час,
не всі банки і не у однаковій мірі відчули прояв кредитних ризиків.
Слід зазначити, що банківська система України є значно концентрованою.
За станом на 1 липня 2012 року лише один найбільший банк займав 14,6% у
загальних активах та 22,8% у сукупних обсягах вкладів фізичних осіб, а до 17
банків першої масштабної групи належало, відповідно 66,7% активів та 69%
вкладів.
Вітчизняні банки відрізняються за масштабними показниками,
принципами процентної і тарифної політики, переліком операцій та
пріоритетами спеціалізації на ринку банківських послуг, 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 та опосередковано впливає
на якість кредитного портфелю.
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 іноді суттєво відхиляються від ринкових. Переважна
кількість кептивних банків не здатна забезпечити впровадження сучасних
технологій, інвестиційних програм, оскільки спектр операцій, функції та
можливості таких банків значно обмежені.
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.
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Зважаючи на різницю між профілями ризиків окремих банків доцільно
розвивати підходи до процедур і інструментів аналізу фінансового стану
залежно від специфіки окремих структурно-функціональних груп банків, їх
особливих характеристик та профілів ризиків.
Сучасні підходи банківського нагляду до аналізу фінансового стану
поєднують різні методи, що розроблені і використовуються у світовій практиці.
Проблемою більшості і підходів є обґрунтування визначення діапазону
допустимих значень коефіцієнтів, які ідентифікують рівень фінансової
стійкості. На практиці далеко не завжди вихід показника за встановлену йому
межу є наслідком якісних змін. Для кожного банку, зважаючи на притаманний
йому профіль ризику, можна спостерігати відхилення від загальних стандартів
окремих обмежень, встановлених за середніми значеннями показників у
системі.
Відхилення від граничних значень є нормою для окремих банків.
Наприклад, деякі кептивні банки із специфічною структурою активів і пасивів
працюють із традиційно високим рівнем чистої процентної маржі при
від’ємному значенні процентного спреду. Що є нормою для вітчизняних
кептивних банків, може бути зовсім неприйнятним для інших, наприклад, для
банків з іноземними акціонерами.
Профіль ризику банків визначається специфікою структури його
операцій, активів і пасивів, доходів і витрат, особливостями вибраних
продуктів, клієнтської бази, тобто функціональними характеристиками та
спеціалізацією на ринку банківських послуг. Універсальні обмеження не
враховують такої специфіки і не дозволяють здійснити коректну оцінку
наявності проблем.
Для вирішення проблеми обґрунтованого встановлення граничних
обмежень необхідне впровадження методів кластерізації банків, розподілення
на однорідні групи із близькими структурними характеристиками профілем
ризику, для подальшого розвитку диференційованих методів регулювання.
Замість традиційного підходу за шкалою «більш-менш проблемний банк»
можливо визначати профіль ризиків деякої групи банків, присвоювати назву
групи (паттерн) та відслідковувати динаміку розвитку кожної з груп і окремих
банків в межах групи. Тоді при використанні коефіцієнтного методу в умовах
розподілу банків на однорідні групи із близькими структурними
характеристиками і профілем ризиків можливо забезпечити постійну
актуалізацію обмежень, зважаючи на зміну зовнішніх та внутрішніх умов
діяльності.
Одним із найбільш перспективних методів дослідження фінансової
стійкості банків є моделювання фактичного розподілу ринку банківських
послуг з використанням нейронних мереж. Метод дозволяє досить просто і
логічно візуалізувати об’єкти – розташувати банки зі спільними
характеристиками на площині - карті Кохонена.
Основи підходу до розподілу банків за методом нейронних мереж
Підхід до аналізу фінансової стійкості окремого банку через дослідження
його траєкторії на карті Кохонена є переходом від одномірного оцінювання,
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більшого або меншого рівня агрегованого показника фінансової стійкості (або
рейтингу), до аналізу багатомірного простору структурних характеристик
банків та їх функціональних характеристик у розподілі ринку банківських
послуг. При цьому враховується не тільки рівень фінансової стійкості, але й
загальна структурна характеристика банку, його спеціалізація. Банки
поєднуються у однорідні групи залежно від їх місця на ринку за всіма
показниками, що приймають участь у кластеризації з використанням методу
нейронних мереж – самоорганізуючих карт Кохонена.
Основу методики самоорганизуюючих карт (СОК) складає модель
регресійних нейронних мереж без зворотних зв'язків, де використовується
алгоритм навчання без вчителя. СОК є зручним інструментом візуального
представлення великих масивів даних, що складаються із значної кількості
параметрів (звітних показників окремих банків), об’єднаних у множину записів
(дані усіх банків за кілька звітних періодів).
За допомогою процесу, що іменується самоорганізацією, СОК утворює
топологічне представлення початкових елементів у вигляді карти Кохонена,
пластичної поверхні, що відтворює двомірний портрет складних багатомірних
даних. Таку систему можна навчити знаходити взаємозв'язки між входами і
виходами або організовувати дані так, щоб виявляти в них досі невідомі образи
або структури.
Метод СОК запропонований Тейво Кохоненом, першим президентом
Європейського Нейромережевого Товариства. Принцип самоорганізації
запозичений із основ діяльності головного мозку людини. Процес створення
самоорганизуюючої карти передбачає встановлення зв’язку між вхідним і
вихідним шарами нейронів і таким чином відображає дані більшої розмірності
на карті меншої розмірності, що складається з «нейронних грат».
Нейромережевий метод СОК проводить встановлення звязку «навчання»
без зовнішнього втручання, «без вчителя». Такий алгоритм не передбачає
попередніх припущень щодо можливої кластерізації, тобто є вільним від
експертних оцінок і використань «правильних відповідей» на етапі постановки
задачі.
Властивість збереження топології означає, що СОК розподіляє схожі
вектори вхідних даних по нейронах, тобто точки, розташовані в просторі входів
близько один до одного, відображаються як близько розташовані елементи
СОК. Таким чином, СОК може служити як засобом кластеризації, так і засобом
візуального представлення даних великої розмірності.
Методика широко використовується у різних сферах економічного
аналізу. Наприклад, фінський вчений Е. Карлсон застосовує карти Кохонена
при оцінці нерухомості, Е. д’Борт (Франція) – для прийняття інвестиційних
рішень при обробці маркетингової та фінансової інформації, П. Дебок (США) –
при плануванні, моніторингу та оцінці допомоги Світового банку
слаборозвинутим країнам, М. Реста (Іспанія) – для прийняття торгових рішень
на фінансових ринках, Б. Шмитт (США)- у сферах розвитку торгових марок
(брендінгу), К. Серрано-Кинка (Іспанія) – для аналізу звітності та кількісної
фінансової інформації у різних галузях економіки.
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Методика самоорганизуюючих карт Кохонена має загальнонаукове
значення і використовується не тільки у фінансовій та економічній сфері.
Наприклад, фінські вчені Т.Хонкела та С.Хаскі успішно використовують її для
створення баз даних і перекладу текстів на інші язики, розпізнаванню мови,
аналізу електромагнітних сигналів мозку, С.Шумський розповсюдив її у сфери
телекомунікації та технологічні процеси [2].
Нами запропоновано використання методу СОК для аналізу фінансового
стану вітчизняних банків на основі 20 структурних показників, що визначають
частку найбільш значних за обсягами та динамічних складових банківських
балансів. Показники для порівняння фінансового стану згруповані за такими
напрямками:
І. Ефективність діяльності
1. ROA (рентабельність активів);
2. ROE (рентабельність капіталу);
ІІ. Масштаб банку
3. адекватність капіталу (відношення балансового капіталу до активів);
ІІІ. Якість активів
4. резерви/ активи;
ІV. Структура активів
5 кредити /активи;
6 споживчі кредити/кредити;
7 міжбанківські кредити/активи;
8 високоліквідні активи /активи;
9 цінні папери /активи;
V. Ресурсна база
10. процентні зобов’язання / зобов’язання;
11.вклади/зобов’язання;
12. міжбанківські кредити/зобов’язання;
VI Формування фінансового результату
13. вартість зобов’язань;
14. доходність активів;
15 процентний спред;
16 процентна маржа;
17 адміністративні витрати/активи;
18 чистий комісійний дохід/активи;
19 результат торгових операцій/активи
20 відрахування до резервів/ активи
Вибрана група з 20 показників дозволяє провести порівняння головних
структурних параметрів: рівня капіталізації, якості та складових активів,
зобов’язань, особливостей процентної політики, управління доходами,
витратами.
Найбільш суттєвими для контролю фінансової стабільності є підсумкові,
якісні показники, а кількісні (структурні) визначають пропорції активів і
пасивів, тобто спеціалізацію банку. Фінансові показники характеризують
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ринкову сферу, де формується прибуток, тобто доповнюють структурнофункціональну характеристику банку.
Показники рентабельності активів та капіталу часто мають високу
кореляцію та близькі значення, оскільки чисельником виступає один і той
самий фінансовий результат. У той же час, доцільним є використання обох
показників, що відокремлюють великі банки з високим рівнем ROE та
помірною величиною ROА від малих із близькими значеннями обох
показників.
Адекватність капіталу, у класичному підході, характеризує захист від
банківських ризиків, покриття їх власними коштами. В умовах вітчизняної
банківської системи має місце додаткова властивість даного показника зворотна залежність між рівнем адекватності капіталу та масштабом банку.
Як правило, малі банки не здатні забезпечити розвитку операцій і
приросту активів у темпі, порівняному із зростанням капіталу під впливом
нормативних вимог Національного банку України. Обсяг залучених зобов’язань
та розміщених активів у відношенні до власних коштів іноді суттєво, у кілька
разів перевищує нормативи. Висока адекватність вказує на невеликі розміри
банку.
Показник якості активів, що виміряється як співвідношення розміру
сформованих резервів до загальних активів, лише опосередковано відображає
реальний стан активів, оскільки низький рівень резервів може бути наслідком
невеликих робочих активів, що свідчить не про якість активів, а про їх
нераціональну структуру. Однак, в умовах відсутності даних про класифікацію
банківських активів, використання даного показника надає максимально
наближену до реальності картину щодо сукупного кредитного ризику.
Наступні коефіцієнти є структурними показниками, що оцінюють
характер банківських операцій і лише опосередковано характеризують рівень
фінансової стійкості. Спостереження за динамікою таких показників та
порівнянні її з динамікою інших, а особливо тих, що характеризують
ефективність роботи та якість активів і пасивів, дозволяє у достатній мірі
оцінювати поточний фінансовий стан банку.
При побудові карти Кохонена випробувалися різні варіанти відбору
показників. Аналіз показав, що методика нейронних мереж є дуже чутливою до
їх кількості і набору значень: виключення з переліку навіть одного показника
суттєво впливає на вигляд карти Кохонена.
Збільшення кількості показників нівелює різницю між їх вагою при оцінці
фінансового стану банку. У той же час важливо не допускати значної кореляції
між показниками, оскільки однорідні характеристики зміщують пріоритети
розподілу.
З точки зору моделювання, кожний з вищезазначених 20 показників є
рівноправним і виступає деякою «векторною координатною шкалою» для
відображення заданого рівня значень. Мова йде про математичний 20-мірний
простір, де кожному банку відповідає конкретна точка – положення у даній
системі координат. Банки, близькі за всією сукупністю показників,
об’єднуються у своєрідні «сузір’я» - кластери.
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Наведені показники дозволяють здійснювати класифікацію та
формалізувати оцінку надійності банків, встановити відповідний рейтинг
фінансової стійкості та визначити обмеження критичного стану для
ефективного нагляду. У подальшому розвитку даний підхід має бути
доповнений іншими кількісними та якісними показниками систем управління
ризиками, що використовуються банківським наглядом, як класифікація
кредитів за групами ризику, їх концентрація, питома вага реструктуризованої
заборгованості, заборгованість за нарахованими несплаченими процентами,
структура активів і пасивів у розрізі валют, геп-розриви за строками тощо.
Процедура оцінювання фінансової стійкості кожного банку орієнтована
на інтерпретацію властивостей структурно-функціональних груп, до яких
належить його траєкторія (послідовні місця розташування на карті). Аналізу
підлягає зв'язок між об’єктами різних груп банків, встановлений при
кластеризації та характеристики профілю ризиків банків, які можна отримати
завдяки співставленню властивостей цілої системи і окремих сукупностей її
елементів.
Після вибору структурних показників та побудови карти Кохонена,
забезпечується проста, чітка і логічна візуалізація розподілу банківського
ринку. Для кожного звітного кварталу будується карта Кохонена, що створює
своєрідний «образ» системи через взаємне розташування окремих кластерів, їх
розміри, які визначаються кількістю банків із відповідними характеристиками.
Отриманий за допомогою даного методу розподіл банків зберігає загальні
закономірності протягом кількох років, що свідчить про стійку відокремленість
груп банків із домінуючими структурними особливостями.
Основні характеристики структурно-функціональних груп банків
На підставі визначеної групи показників розроблена методика оцінки
фінансової стійкості усього банківського сегменту та окремих банків. Періодом
дослідження вибрано чотири роки, з 1 липня 2008 до 1 липня 2012, що
охоплюють передкризовий активний розвиток системи, фазу кризи та
наступний етап подолання її наслідків. Для побудови моделі використані дані
звітності банків, починаючи з 1 січня 2006 року, тобто з урахуванням періоду
активного розвитку системи [1].
Загальний вигляд карти Кохонена за станом на 01.07.2012 наведений на
рисунку 1. Кожна точка карти – місце розташування одного або кількох банків.
Географічна відстань між точками характеризує близькість показників
відповідних банків. Траєкторія розвитку кожного банку – це ламана лінія, що
поєднує поступові точки розташування банку на карті.
Траєкторія кожного з банків (крім новостворених та ліквідованих)
починається з 1 січня 2006 року і продовжується до дати побудови конкретної
карти. Кожна наступна з цих карт використовує при формуванні усі дані
попередньої, доповнюючи їх новим кварталом, тобто є хронологічним
продовженням фінансових характеристик кожного з банків. Кількість кластерів
кожної карти дорівнює 30, що забезпечує достатній спектр огляду і не
ускладнює систематизацію характеристик.
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Примітка: кожний кластер представлений областю карти окремого кольору, цифрами
позначені номери кластерів, що автоматично встановлюються системою від більшого за
кількістю банків.

Рис. 2 - Загальний вигляд карт Кохонена на 01.07.2012 р. [1-5]
Найбільша кількість банків розташована у центрі карти Кохонена і має
усереднені характеристики. Нумерація кластерів здійснюється послідовно – від
більших за розміром до менших. Найбільший кластер з номером 1 завжди
охоплює саму велику кількість банків. Наступні за розмірами 2 та 3 також
зазвичай, знаходяться у центрі карти.
Серед банків центральних кластерів багато невеликих за розмірами, тому
сукупні активи цих банків займають значно мешу частку, ніж їх кількість у
системі. Банки не мають суттєвих відмінностей щодо структури активів,
пасивів, доходів та витрат, що не призводить до специфічних «структурних»
ризиків. Значна частина банків центральних кластерів карти у 2009 році
перейшла на інші, більш проблемні, сегменти карти із загальним потоком
банків, що втрачали фінансову стійкість внаслідок зовнішніх шоків.
Слід зазначити, що великі банки у структурі кожного кластеру є найбільш
інертними – вони довго утримуються від прояву негативних чинників, але й
важко повертаються до попереднього статусу.
На границях карти, а особливо, у її кутах, знаходяться банки із
відмінними, особливими рисами. Банки – антиподи із протилежними
властивостями, мають відповідне «діагональне» розташування.
На усіх картах Кохонена, що охоплюють передкризовий 2008 рік,
наступні фази кризи і відновлення розвитку банківської системи до 2012 року
чітко формуються основні три групи кластерів:
1. Найбільш проблемні банки (у крайньому кутовому положенні) в оточенні
збиткових банків, банків неякісних активів, підвищених процентних
ставок або банків, що спеціалізуються на кредитуванні фізичних осіб з
високими ставками та комісійними доходами – так званих «роздрібних»
банків. Всі проблемні групи банків у різних сполученнях займають два
сусідніх кути карти.
2. Великі ефективні банки з дешевими ресурсами, залежні від
міжбанківських ресурсів, серед яких багато банків з іноземними
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інвестиціями. Банки завжди займають окреме кутове положення у зв’язку
із суттєвими відмінностями від інших груп.
3. Малі кептивні банки, залежні від бізнесу акціонерів із специфічною
структурою балансу, нетиповими джерелами прибутку, особливою
процентною політикою, що значно відрізняється від середнього
ринкового рівня. До цієї групи, що займає окремий кут карти Кохонена
належать також банки з надлишковими високоліквідними активами, так
звані «сплячі».
У центрі карти Кохонена розташовані банки без значних структурних
відмінностей. У той же час, не всі центральні кластери мають стійкий
фінансовий стан, для оцінки якого потрібний ще аналіз траєкторії банку на
карті за кілька звітних кварталів та підтвердження тривалого перебування у
групі.
Невелика «географічна» відстань між точкам, що визначають місце банків
на карті, свідчить про наявність близьких характеристик. Групи із
протилежними, найбільш відмінними, характеристиками займають положення
у кутах карти на діагональній відстані.
Формування спеціалізованих груп і траєкторій банків здійснюється
програмними засобами, на підставі значень вибраної системи показників, без
участі користувача. Після побудови карти Кохонена за даними звітності
конкретного періоду необхідно лише провести аналіз карти з метою оцінки
фінансової стійкості банківської системи та кожного окремого банку.
Для кожної групи визначаються власні характеристики проблемності та
перспективи розвитку – будується структурна модель розподілу банків. Аналіз
фінансової стійкості із врахуванням профілю ризику спеціалізованої групи
ґрунтується на припущенні подібності процесів, що відбуваються у банках із
східною структурою балансу. Кожний банк будь-якої спеціалізованої групи
може враховувати в управлінні позитивний чи негативний досвід сусідніх
банків за картою Кохонена.
Дослідження основних тенденцій розвитку системи протягом
визначеного періоду показало, що першим суттєвим проявом кризи стало різке
зростання банків із неякісними характеристиками, збитками та проблемними
активами. Процентні ставки за активами і пасивами проблемних банків мали
чітку тенденцію до зростання. Найбільша кількість таких банків з’явилася за
станом на 1 липня 2009 року.
Наступним переламним періодом можна вважати суттєве скорочення
банків центральних кластерів за станом на 1 січня 2010 року. Значна кількість
вітчизняних банків перейшла до стратегій обмеженого розвитку «сплячих
банків», коли погіршення якісних показників проявлялося через надлишок
високоліквідних активів, незбалансовану процентну політику та інші
специфічні ознаки, що відповідають окремим кластерам карти Кохонена. Далі,
після суттєвого скорочення числа банків центральних та сплячих кластерів, у
посткризовому періоді їх кількість стабілізувалася.
Cлід відзначити стійкий склад більшості кутових кластерів. Наприклад,
банки, що отримали спеціалізацію споживчого кредитування, не можуть легко
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змінити траєкторію, тобто замістити роздрібні кредити іншими активами.
Аналогічний стійкий характер має група ефективних банків, залежних від
міжбанківського ринку. Ці банки розташовані на діагональній відстані від
роздрібних і мають багато протилежних рис – низький рівень процентних
ставок та адміністративних витрат, якіснішу структуру активів.
Друга діагональ карти Кохонена проходить від проблемних до «сплячих»
банків із незбалансованою структурою. На діагоналі між сплячими та
проблемними банками відбувається найбільш активна міграція банків. Перехід
банку у напрямку проблемних кластерів є свідченням високих ризиків втрати
фінансової стійкості, але не завжди закінчується ліквідацією банку. Протягом
посткризового періоду деякі банки проблемної області (так звані «неякісні»
кластери) повернулися до центральних та сплячих сегментів, не досягнувши
критичної втрати стійкості, так званої «точки неповернення». Стійке положення
у проблемних кластерах зайняли 20 банків, які дійшли до процедури ліквідації.
Дослідження траєкторій окремих банків демонструє суттєве переміщення
на карті при змінах акціонерів, які несуть нові стратегічні завдання, а також
змінах ресурсної бази. В процесі побудови карт Кохонена проявилася
пріоритетність показників рівня процентних ставок за залученими та
розміщеними ресурсами та їх вплив на спеціалізацію банку.
Якщо розпочинати формування карти з найменшої кількості, трьох
кластерів, із найбільш віддаленими характеристиками, кожна із карт у будьякому періоді складається з трьох нерівних областей:
 Близько половини карти займають банки, що залучають дорогі
ресурси, серед яких багато вкладів фізичних осіб, та надають дорогі кредити, як
правило, з підвищеними ризиками.
 Друга половина карти належить банкам із відносно низькими
ставками та більш якісними кредитами.
 Третій найменший кластер завжди знаходиться на половині високих
ставок і відокремлює проблемні банки, що значно відрізняються від інших
своїми негативними показниками.
Подальше збільшення числа кластерів в системі призводить до розподілу
цих областей карти, а саме, відокремлює сегменти подібних об’єктів, в межах
раніше сформованих границь. На половині високих ставок визначаються
кластери роздрібних банків, на іншій половині – сплячі та ефективні, залежні
від міжбанківського ринку. Центральні кластери також відрізняються за рівнем
ставок, залежно від положення на карті.
Таким чином, можна стверджувати, що ринковий статус та фінансова
стійкість банку у значній мірі пов’язана із його ресурсною базою та
процентною політикою, що є складовою політики управління активами і
пасивами. Аналіз фінансової стійкості із врахуванням профілю ризику групи
ґрунтується на припущенні подібності процесів, що відбуваються у банках із
східною структурою активів і пасивів, доходів і витрат. Кожний банк будь-якої
структурно-функціональної групи може враховувати в управлінні позитивний
чи негативний досвід сусідніх банків за картою Кохонена.
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Кожний банк, як складна економічна система, яка розвивається у
конкурентному середовищі під впливом різноманітних внутрішніх та зовнішніх
чинників, характеризується власною структурною специфікою та профілем
ризиків. Погіршення окремих аспектів його діяльності відображується у
відповідних показниках і вливає на усі інші характеристики. Оскільки система
показників фінансової стійкості банку враховує різні аспекти його діяльності,
дослідження їх змін необхідно проводити комплексно, за сукупним впливом на
загальний фінансовий стан. Наприклад, подорожчання ресурсної бази
одночасно впливає на стан прибутку через зростання витрат, на ліквідність
через зміну структури зобов’язань, на підвищення ставок за кредитами і,
опосередковано, на їх якість. У разі значних змін вартості ресурсів такий банк
переміститься за картою Кохонена до нового сегменту і змінить оточення,
тобто отримає новий статус в системі структурно-функціональних
характеристик.
Таким чином, модель кластеризації виступає своєрідною динамічною
системою координат для інтерпретації змін показників кожного банку. Дійсно,
при порівнянні показників для кожного звітного періоду одночасні зміни
показників усіх банків ускладнюють встановлення деяких формально
зафіксованих граничних значень для градації рівня фінансової стійкості.
Дослідження ринкової позиції банку, аналіз структурної рівноваги показників,
результативності заходів щодо підтримки фінансової стійкості та виконання
стратегічних цілей розвитку, формує своєрідний «фінансовий портрет», паттерн
банку у національній банківській системі. Значення фінансових показників
конкретного банку отримують нову якісну оцінку з огляду на його місце у
змінній системі показників усіх інших банків.
Висновки
Аналіз співвідношення усіх кластерів карти Кохонена дозволяє оцінити
структуру банківської системи, масштаби проблемних зон, особливості ризиків
відповідних банків. Виявлення загальних властивостей карти, тенденцій змін
фінансових показників банків дозволяє скласти узагальнену модель фактичного
розподілу банківського ринку, особливостей адаптації банків кожного сегменту
до кризових умов, тобто комплексно дослідити профілі ризиків, притаманних
вітчизняній банківській системі на даному етапі розвитку та спостерігати в
межах цієї моделі траєкторії розвитку кожного банку.
Висновки про фінансовий стан банків, отримані за традиційними
методиками банківського нагляду, повністю узгоджуються із результатами
кластеризації за методикою карт Кохонена. Наприклад, будь-який банк завжди
змінює траєкторію на карті у відповідь на значні управлінські заходи власного
менеджменту або банківського нагляду. Також групи банків із пов’язаними
акціонерами, як правило, знаходяться у спільних кластерах на невеликій
відстані. Об’єктивність підходу та правильність вибору показників підтверджує
спостереження за зміною фінансового стану банків на різних етапах
економічного циклу.
Оцінка фінансової стійкості, із оглядом на структурну модель активів і
пасивів та ринкові функції відповідної групи банку, має знайти відображення у
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підходах банківського нагляду: найбільші системні ризики потребують й
найбільших зусиль та уваги. Карта Кохонена є логічно обґрунтованим
інструментом класифікації банків та аналізу структури банківської системи,
дослідження характеристик її сегментів, особливостей їх профілів ризиків та
основою для побудови ефективної моделі контролю за діяльністю банків
окремих груп. Наявність чіткої, математично обґрунтованої методики
розподілу банків за спеціалізованими групами дозволяє формалізувати підхід
до розподілу ринку на будь-який період часу.
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3.13. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТОКІВ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ВИБІР
АНАЛІТИЧНИХ НОМЕНКЛАТУР ПРИ ПІДГОТОВЦІ УПРАВЛІНСЬКИХ
РІШЕНЬ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Калабухова С.В.
к.е.н., доцент
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Особливістю сучасного інформаційного забезпечення економічного
аналізу є те, що введення інформації, необхідної для аналізу, з паперових
документів практично не застосовується, а використовуються автоматизовані
банки даних підприємства. Глобалізація електронної форми накопичення,
передачі та використання інформації, інтернаціоналізація ділової активності,
посилення динамічності господарської діяльності і всіх сторін суспільного
життя - все це закономірно визначає особливу значимість інформаційної
інфраструктури системи управління підприємством.
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Основу інформаційної системи підприємства складають потоки облікової
інформації. Інформаційні облікові потоки уявляють собою цілеспрямований
рух облікової інформації від джерел до носіїв інформаційних потреб. Від
ефективності організації руху облікової інформації залежить швидкість
реагування системи аналітичного забезпечення управління підприємством на
інформаційні запити управлінського персоналу.
Достовірні джерела інформації є необхідною умовою об’єктивності та
високої якості виконання аналітичних завдань, оскільки вони забезпечують
доказову силу висновків. Зростання в сучасних умовах ролі інформації і знань
як чинників виробництва зумовлює необхідність дослідження інформаційних
облікових потоків в економічних системах та потребує вибору оптимальних
аналітичних номенклатур з метою прийняття ефективних управлінських рішень
та успішного ведення бізнесу.
Важливість інформаційного забезпечення обліку як системи управління
відзначається багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими, серед них − М.
В. Кужельний, Ф. Ф. Бутинець, В. В. Сопко, М. С. Пушкар, М. А. Леонтьєва, О.
М. Кашаєва. Питання інформаційних потоків у системі бухгалтерського обліку
розглянуті у працях С.Ф. Голова, М.Ф. Кропивко, В.Г. Лінника, П.Я.Хомина та
інших. Загалом дослідниками визнано, що інформаційний аспект управління
підприємством пов'язаний з документуванням даних первинного обліку, даних
поточного обліку та даних підсумкового обліку у формі фінансової звітності.
Проблеми
інформаційного
забезпечення
економічного
аналізу
господарської діяльності підприємства розкрито у працях І.Д. Лазаришиної,
Є.В. Мниха, Г.В. Савицької, М.Г. Чумаченка та інших. Водночас у сучасних
умовах інформатизації суспільних та економічних відносин проблеми вибору
аналітичних номенклатур при підготовці управлінських рішень на
підприємствах потребують подальшого дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що для оцінки
ефективності системи бухгалтерського обліку як системи інформаційного типу
науковці пропонують використовувати ряд індикаторів, зокрема, А. Ніколеоу
(A. Nicolaou) – показники, які характеризують рівень задоволення користувачів
якістю інформації, а саме: зміст інформації, що надається користувачам,
точність, форма представлення, легкість використання, вчасність [1, с. 95], Л.
Гордон (L. Gordon) та Д. Міллер (D. Miller) – показники, які характеризують
обсяг нефінансової інформації, та інформації про зовнішнє середовище, яка
генерується даною системою, частота звітності та адаптивність до потреб
структурних підрозділів [2].
У статті О.А. Лаговської [3] доведено доцільність розгляду
бухгалтерського обліку як системи організаційних комунікацій облікового типу
(облікових комунікацій), які визначено як процес обміну обліковою
інформацією між елементами системи управління різного ієрархічного рівня
(внутрішні комунікації) та між системами зовнішнього середовища (зовнішні
комунікації). При цьому доведено доцільність побудови комунікаційної
облікової мережі за типом «колесо», в якій система бухгалтерського обліку
виступає реципієнтом та центральним комутатором повідомлень, завдяки чому
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забезпечується усунення дублювання та викривлення інформації внаслідок
комплексного одновекторного спрямування інформаційних потоків відносно
системи бухгалтерського обліку.
Розглядаючи сучасний економічний аналіз як забезпечуючу
підсистему управління та менеджменту, відомий вітчизняний аналітик проф.
Є.В. Мних пропонує створити найраціональніше інформаційне забезпечення
прийняття управлінських рішень на основі модульної кластеризації показників
визнання та оцінки активів [4, с.174].
Розкриття поняття інформації як засобу і предмета управління сучасним
бізнесом здійснено у статті О.В. Проскуровича [5], в якій виокремлено
специфічні властивості інформації з одночасним урахуванням статистичного,
семантичного та прагматичного підходів до її розуміння.
Механізми використання інформації у процесі здійснення економічного
аналізу діяльності підприємства в умовах економіки знань досліджено у праці
Т. Паневник [6], в якій інформація розглядається як предмет, засіб та продукт
економічного аналізу, а навики, досвід та уміння персоналу трактуються як
ресурси, що забезпечують синергетичний ефект у процесі інформаційного
обміну на підприємстві.
Узагальнюючи результати досліджень попередників, підкреслимо, що
загалом ефективність функціонування суб’єктів господарювання в значній мірі
залежить від ефективності системи управління, на рівень якої впливають якісні
параметри інформаційних зв’язків між підсистемами управління.
Слід відмітити, що інформація є абстрактним поняттям, яке має різні
значення залежно від контексту. Згідно Закону України «Про інформацію», під
інформацією розуміються будь-які відомості та/або дані, які можуть бути
збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді для
їх передавання у часі та просторі [7]. В державних стандартах України ДСТУ
2392-94 «Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення»
записано: інформація — знання, що розглядаються в аспекті комунікації [8,
с.8]. А в ДСТУ 2938-94 «Системи оброблення інформації. Основні поняття.
Терміни та визначення» щодо процесу оброблення даних конкретизується:
інформація — будь-які знання про предмети, факти, поняття і т. ін. проблемної
сфери, якими обмінюються користувачі системи оброблення даних [9, с. 3]. Як
видно із законодавчих документів, поняття інформації трактується двозначно: і
як дані, і як знання.
Енциклопедична література з основ інформаційної діяльності надає таке
визначення поняття «інформація» — це відомості про факти, події, явища,
процеси, які розглядаються в аспекті їх передавання у просторі та часі,
незалежно від фізичної форми їх надання, використовувані з метою збереження
або отримання знання, прийняття рішення, забезпечення функціонування
суспільства. Інформація є основою для прийняття будь-якого управлінського,
комерційного, науково-технічного рішення [10, с. 17].
Варто зауважити, що основою для прийняття рішення може бути тільки
інформація, яка має цінність для свого одержувача. У рамках семіотики (теорії
знакових систем) напрям дослідження інформаційних потоків, який вивчає
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вплив даних на поведінку їх одержувача, а конкретніше відношення між
даними та їх одержувачами на предмет цінності даних, отримав назву
«прагматика». На сьогоднішній день існує проблема формування в обліковій
інформаційній системі тих показників, які є цінними для аналізу при прийнятті
управлінських рішень.
У сучасному суспільстві існує складна мережа взаємовідносин між
підприємством, з одного боку, та зовнішнім середовищем, з іншого, при цьому
всередині підприємства формується найскладніша мережа взаємовідносин та
взаємозв’язків, інформація про які потребує відображення в системі
бухгалтерського обліку. Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» [11], бухгалтерський облік є процесом
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та
передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім
користувачам для прийняття рішень. Цим Законом також встановлено, що
бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації
підприємства до його ліквідації. Таким чином, виходячи з цього тлумачення,
гіпотетично можна передбачити, що основу облікової системи будь-якого
підприємства складають безперервні потоки різноманітної зареєстрованої
інформації.
Безперервні інформаційні облікові потоки повинні відповідати якісним
вимогам: вони повинні розкривати реальний стан об’єкту управління; вчасно
генерувати інформацію про стан об’єкту; структура інформаційного облікового
потоку повинна корелювати з цінністю інформації; потік облікових
повідомлень має здійснюватися згідно принципів дотримання економічної
безпеки суб’єкта господарювання.
Отже, для відповідності означеним вимогам, а також для швидкого
реагування системи аналітичного забезпечення управління підприємством на
інформаційні запити управлінського персоналу, інформаційні облікові потоки
пропонується класифікувати:
1) за організаційними взаємозв’язками: горизонтальні та вертикальні;
2) за місцем проходження: зовнішні і внутрішні;
3) за напрямком руху: вхідні і вихідні.
Саме такі види інформаційних облікових потоків необхідно враховувати
при розробці аналітичних номенклатур з метою розкриття внутрішніх
закономірностей розвитку господарської діяльності підприємства. Загалом під
поняттям «номенклатура» розуміється систематизований перелік, список назв
предметів, об’єктів, осіб, що складаються у певному порядку з метою реєстрації
даних або надання знань про певні об'єкти. Зауважимо, що предметом праці в
аналітичних дослідженнях економічних процесів на підприємствах є
інформація про діяльність суб'єкта господарювання. Тому під поняттям
аналітичної номенклатури господарської діяльності пропонується розуміти
перелік аналітичних показників, що реєструють кількісні дані про минулі
господарські події та надають знання про аспекти процесу організації облікових
комунікацій на підприємстві.
132

Необхідно підкреслити, що повнота аналізу господарської діяльності
залежить насамперед від використовуваних в аналітичному процесі показників.
При цьому ступінь деталізації аналітичних номенклатур при їх виборі завжди
визначатиметься потребами майбутнього управлінського рішення та змістом
аналітичного завдання.
Під час вибору аналітичних номенклатур потрібна ретельна перевірка та
оцінка їх з погляду корисності у трьох аспектах: синтактичному, семантичному
і прагматичному. Оцінка аналітичних номенклатур у синтактичному аспекті
має на меті надати показникам однорідності, оскільки вони пов’язані зі
знаковою системою; змістова характеристика показників можлива тільки на
підставі семантичної оцінки; а практичну корисність показника для вирішення
поставленої мети неможливо довести без прагматичної його оцінки [12, с.154].
До одного з перспективних напрямків створення інформаційноаналітичного забезпечення сучасного менеджменту відносять модульну
кластеризацію. Для цього абсолютні натуральні чи вартісні показники визнання
і оцінки закладаються в алгоритм певного інформаційно-аналітичного модуля.
З цих модулів і даних визнання та оцінки кластеризується інформація,
необхідна і достатня для прийняття управлінських рішень [4, с.184].
Зауважимо, що задача кластеризації даних є важливим елементом
загальної проблеми обробки даних, для розв’язання якої існує безліч підходів і
алгоритмів: від суто інтуїтивних і евристичних до строго математичних.
Пропонуємо до вибору аналітичних номенклатур при підготовці управлінських
рішень на промислових підприємствах підійти з позиції кластеризації
документів, що рухаються в системі бухгалтерського обліку, як доказів (лат.
Documentum - доказ) господарських фактів. Адже пошук документів є однією з
найуживаніших операцій оброблення інформації. Якщо пошук документів буде
не досить ефективним, то й загальні процедури оброблення інформації,
представленої у вигляді документів, не будуть ефективними.
Кластеризація документів є одним із завдань інформаційного пошуку.
Метою кластеризації документів є автоматичне виявлення груп семантично
схожих документів серед заданої фіксованої безлічі документів. Кластеризація
документів може здійснюватися двома основними способами, зокрема за
допомогою ієрархічних та ітераційних процедур. Ієрархічні процедури –
послідовні дії щодо формування кластерів різного рангу, підпорядкованих між
собою за чітко встановленою ієрархією. Ітераційні процедури полягають в
утворенні з первинних даних однорівневих (одного рангу) ієрархічно не
підпорядкованих між собою кластерів.
Слід відмітити, що комунікаційні процеси між підсистемами управління
підприємством передбачають розробку як вертикальних, так і горизонтальних
взаємозв’язків між обліковою системою та компонентами реципієнта, який при
зворотному напрямі руху інформації відносно облікової системи стає
комутатором. Кластеризація документів дозволить інтегрувати процеси
обробки економічних даних як за вертикаллю, так і за горизонталлю управління
суб’єктом господарювання, а також усуне багатоканальність передачі
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інформації, дублювання звітності перед різними суб’єктами запиту, сигнал від
яких надходить з різних ієрархічних рівнів.
ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА

Дані фінансового
обліку

Дані управлінського
обліку

Дані статистичного
обліку

Дані стратегічного
обліку

Формування електронного документообороту та передавання облікових
повідомлень у часі та просторі за видами інформаційних облікових потоків
через єдиний канал облікової системи підприємства

Накопичення та зберігання інформації про діяльність підприємства

КЛАСТЕРИ ДАНИХ

КЛАСТЕРИ ЗНАНЬ

Вибір аналітичних номенклатур

Усунення семантичного шуму
при відборі показників

Усунення прагматичного
шуму при відборі показників

Постановка аналітичного завдання

Підготовка управлінського рішення

Рис.1. Формування аналітичної інформації для підготовки управлінських
рішень в сучасній обліковій системі підприємства (авторська розробка)
При цьому комплексне одновекторне спрямування інформаційних
потоків через єдиний канал - систему електронного документообороту
підприємства забезпечить одноразову передачу інформації в кластери даних та
кластери знань для її зберігання, забезпечуючи таким чином можливість
зворотного зв’язку між керуючою (комутатором) та керованою (реципієнтом)
підсистемами управління підприємством для вибору змістовних (семантична
оцінка) та корисних (прагматична оцінка) аналітичних номенклатур при
підготовці рішень. Така інтеграція інформаційних облікових потоків
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забезпечить по-перше, отримання інформації відповідного рівня цінності для
забезпечення управлінських запитів; по-друге, інтеграцію між субординуючими
(вертикальні зв’язки) та координуючими (горизонтальні зв’язки) рівнями.
Враховуючи комп’ютеризацію сучасного інформаційного бізнессередовища, процес вибору аналітичних номенклатур при підготовці
управлінських рішень на основі задокументованих інформаційних облікових
потоків підприємства пропонується узагальнити таким чином (рис.1).
Наприкінці варто зазначити, що загалом до базових принципів створення
сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління
підприємством відносять:
 повнота та достовірність;
 своєчасність формування інформаційно-аналітичної бази для якісної
реалізації функцій менеджменту;
 цільова спрямованість і практична корисність;
 доступність і однозначність у трактуванні економічних понять,
категорій, явищ та процесів;
 доказовість і глибока аргументація.
Реалізувати ці базові принципи в системі управління підприємством
дозволяють лише інформаційні потоки облікових даних та накопичені знання,
якими обмінюються користувачі системи оброблення даних.
Узагальнюючи все вище наведене, підкреслимо, що у сучасних умовах
господарювання взаємодія об’єкта і суб’єкта управління промисловим
підприємством - це, перш за все, інформаційна взаємодія. В цьому контексті
кластери облікових даних підприємства пропонується вважати тим об’єктом
інформаційної взаємодії, котрий виступає семантичною інформаційною
моделлю предметної області аналізу господарської діяльності, що призначена
для тимчасового збереження кількісно-доказових фактів, які є результатом
спілкування системи управління із зовнішнім середовищем.
Кластери знань в аналітичному забезпеченні управління суб’єктами
господарювання пропонується розглядати як об’єкт інформаційної взаємодії,
котрий виступає прагматичною інформаційною моделлю предметної області
аналізу господарської діяльності, що містить якісні відомості про властивості,
закономірності процесів та явищ у бізнес-середовищі, а також включає
нагромаджені правила інформаційної культури використання цих відомостей у
внутрішньому середовищі при розв’язанні проблемних ситуацій та при
прийнятті нових рішень.
Отже, в сучасних умовах господарювання вибір аналітичних номенклатур
при підготовці управлінських рішень на промислових підприємствах
пропонується здійснювати через кластеризацію документів, згрупованих як
підмножини результатів семантичного та прагматичного сприйняття облікових
повідомлень, що забезпечить фізичне поєднання зберігання кількісних даних та
якісних знань за всіма видами інформаційних облікових потоків для
прискорення виконання складних аналітичних завдань.
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3.14. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ СОБІВАРТОСТІ
БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ
Криклій О.А.
кандидат економічних наук, доцент
Павленко Л.Д.
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

На даному етапі функціонування банківської системи України банки
концентрують свою увагу не на розширенні діяльності, а на ефективному
управлінні наявними фінансовими, матеріальними та трудовими ресурсами. У
зв’язку з цим особливої актуальності набуває оцінка ефективності їх
використання, в основі якої – оцінка собівартості. Це пояснюється тим, що,
відображаючи рівень витрат на виготовлення та реалізацію банківських
продуктів, собівартість комплексно характеризує ступінь використання всіх
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ресурсів банку. Тому вона стає одним із центральних об’єктів фінансового
менеджменту банку.
Питання оцінки собівартості банківських продуктів у науковій літературі
досліджено недостатньо, більш розробленою є сутність та технологія
визначення собівартості продукції виробничої сфери. Однак загальні
теоретичні підходи можна використовувати і в банках.
Починаючи з XIX століття з виникненням теорії обліку витрат, науковці й
практики почали приділяти більше уваги проблемам їх класифікації.
Економічне трактування бухгалтерського обліку передбачало виділення обліку
витрат і калькуляції собівартості готової продукції (послуг) в окремий об’єкт
дослідження облікової проблематики.
Серед сучасних дослідників теорії собівартості, до яких можна віднести
А. Мещерякова, Ю. Зарубу, А. Зубарева, А. Ломова, Н. Міценко, А. Терешкіну,
відсутні концептуальні розбіжності щодо розуміння даного поняття.
Собівартість визначається як один із найважливіших показників господарської
діяльності підприємств, який показує, у що саме обходиться виробництво
відповідного виду продукції і наскільки економічно вигідним воно є в
конкретних природноекономічних умовах господарювання. Згідно з
Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і звітності собівартість –
«сума сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або справедлива вартість
іншої форми компенсації, наданої для отримання активу на час його придбання
або створення» [1]. Відповідно до ДСТУ 2962-94 собівартість продукції – це
«грошове вираження витрат підприємства, пов’язаних з виробництвом і
реалізацією продукції» [2]. Зважаючи на зазначене вище, під собівартістю у
найбільш загальному вигляді ми будемо розуміти грошове вираження витрат
банку, пов’язаних з виготовленням та реалізацією банківських продуктів.
Кінцевим споживачем ресурсів банку є банківські продукти, тому з
метою комплексного розуміння поняття «собівартість банківського продукту»
необхідним є уточнення сутності поняття «банківський продукт». За
результатами проведеного дослідження нами визначено, що серед вітчизняних
та зарубіжних вчених та в законодавстві України не сформувалося єдиного
підходу щодо його розуміння. На наш погляд, виходячи з мети даного
дослідження, банківський продукт доцільно визначати як сукупність
стандартизованих процедур (бізнес-процесів), що є результатом діяльності
банку та його економічних відносин з клієнтами, для підготовки та реалізації
яких банк несе витрати в матеріальній або грошовій формах.
Поєднуючи розуміння сутності понять «собівартість» та «банківський
продукт», під собівартістю банківських продуктів пропонуємо розуміти
грошове вираження вартості ресурсів, що використовуються при виконанні
банком стандартизованих процедур (бізнес-процесів), результатом яких є
банківський продукт, що реалізується клієнтам.
Відповідно до функціонального підходу банківські продукти пропонуємо
поділяти на платіжно-розрахункові (сукупність банківських продуктів
посередництва при платежах і розрахунках), ощадно-капіталотворчі (сукупність
банківських продуктів з мобілізації грошових доходів і заощаджень та
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перетворення їх у реальний позиковий капітал) та кредитно-інвестиційні
(сукупність банківських продуктів щодо розміщення залучених коштів).
З метою оцінки собівартості вважаємо за доцільне розробляти
класифікатор банківських продуктів – структурований багаторівневий перелік
продуктів, які пропонуються клієнтам у системі банку (рис. 1).

Рівні деталізації класифікатора банківських продуктів
Продукти І рівня

Категорія продукту - відповідає основним
напрямкам банківської діяльності

Ощадно-капіталотворчі
Платіжно-розрахункові
Кредитно-інвестиційні

Продукти ІІ рівня

Деталізація категорії продукту – відповідає
основним видам банківських продуктів в межах
визначених напрямів діяльності.

Продукти ІІІ рівня

Продукт - відповідає конкретним продуктам,
що реалізуються банком

Продукти ІV рівня

Балансові рахунки в рамках продуктів.
Продукти ІV рівня деталізують продукти
ІІІ рівня за аналітичними рахунками

Рис. 1 Рівні деталізації класифікатора банківських продуктів
[власна розробка авторів]
Визначення собівартості банківського продукту повинно здійснюватись
відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», облікової
політики банку з урахуванням основних принципів системи управлінського
обліку.
Банк повинен затвердити Положення «Про розрахунок собівартості
банківського продукту», яке визначатиме основні принципи та алгоритми, які
застосовуються при розрахунку собівартості банківських продуктів,
встановлюватиме учасників цього процесу, їх функції та джерела отримання
інформації, необхідної для розрахунку.
Систему необхідних елементів оцінки собівартості банківських продуктів
наведено на рис. 2.
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Суб’єкт

Управлінський
облік банку

Підсистеми
забезпечення

Структуризація
бізнес-процесів

Нормативна

Фінансово-аналітичні
служби. Служба
управлінського обліку

Інформаційна

Нормативноправова база

Методичне

Організаційна
структура

Способи
Методи

Механізм

забезпечення оцінки
собівартості
банківських

Технологія

продуктів

Об’єкт

Витрати
Часткова
собівартість
(директ-костінг)

Фінансова
структура

Повна собівартість
(традиційний розподіл
витрат або метод
АВС)

Рис. 2 Схема необхідних елементів системи оцінки собівартості банківських
продуктів [власна розробка авторів]
Розглядаючи сутність системи оцінки собівартості банківських продуктів,
необхідно розглянути такі питання, як суб’єкти та об’єкти оцінки.
Суб’єктом оцінки, у найбільш загальному вигляді, є підрозділи, що
відповідають за цей процес. Їх склад та взаємозв’язки визначаються кожним
банком самостійно, залежно від розміру, організаційної структури, масштабу
операцій тощо, та фіксуються у внутрішньобанківських положеннях.
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації процесу
формування управлінської звітності в банках України [3] для досягнення більш
ефективних результатів доцільно доручити ведення управлінського обліку, в
тому числі розрахунок собівартості банківських продуктів, окремому
структурному підрозділу банку, зокрема службі управлінського обліку. Її
функціями мають бути оцінка та моніторинг фінансових показників діяльності
банку за об’єктами управління і надання інформації керівництву різних рівнів
для прийняття рішень.
Учасниками процесу збору інформації та розрахунку собівартості
банківських продуктів є підрозділи, що відповідають за розробку та
вдосконалення методології банківських продуктів та бізнес-процесів його
продажу, планування та аналіз, облік та звітність (у тому числі управлінський);
центри відповідальності, що приймають участь у створенні та реалізації
банківських продуктів тощо.
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У межах даного дослідження залежно від функцій у бізнес-процесі
продажу банківських продуктів вважаємо за доцільне поділяти підрозділи
банку на центри-учасники (підрозділи банку, що беруть безпосередню участь у
бізнес-процесі продажу банківського продукту) та центри підтримки (всі інші
структурні підрозділи банку, які забезпечують його функціонування і
опосередковано підтримують процеси продажу банківських продуктів).
Об’єктами оцінки собівартості банку є витрати, які для повної реалізації
цілей та завдань оцінки собівартості банківських продуктів доцільно
класифікувати за:
а) виробничою ознакою: операційні (безпосередньо пов’язані з
виготовленням та реалізацією банківських продуктів) та загальнобанківські (не
простежуються і регулюються в рамках загального бюджету банку) витрати;
б) мірою простеження: прямі (витрати, що можуть бути безпосередньо
віднесені на центр відповідальності); непрямі (не можуть бути окремо віднесені
на центр відповідальності у зв’язку з неможливістю або відсутністю
економічної доцільності організації обліку) витрати;
в) динамікою: постійні (відносяться до періоду часу і не змінюються при
зміні обсягу реалізації банківських продуктів) та змінні (змінюються при зміні
обсягу реалізації банківських продуктів) витрати;
г) ступенем регулюваності: регульовані (можуть бути зменшені шляхом
прийняття відповідного рішення) та нерегульовані (не можуть бути скорочені в
результаті управлінського рішення в строк, менший трьох місяців) витрати;
д) за нормуванням: нормовані та ненормовані витрати Як правило,
нормуванню підлягають постійні витрати.
Оцінку собівартості банківських продуктів пропонуємо розглядати за
системним підходом як структурно-функціональну цілісність пов’язаних між
собою елементів (цілей, завдань та механізму), взаємодія яких дозволяє
визначити визначати фактичний та/або прогнозний рівень собівартості
банківських продуктів.
Основою формування системи оцінки собівартості банківського продукту
є її цілі та завдання. У найбільш загальному вигляді її запровадження повинно
надати менеджерам інформацію щодо ресурсів, що споживаються певним
бізнес-процесом, та, у кінцевому підсумку, банківським продуктом, та
ефективності їх використання. Результати оцінки собівартості банківських
продуктів використовуються менеджментом банку для вирішення наступних
завдань: встановлення ціни на банківські продукти; встановлення трансфертних
цін на ресурси банку; аналізу прибутковості банківських продуктів, підрозділів
банку, каналів збуту; аналізу потреби в ресурсах (фінансових, трудових,
матеріальних); аналізу ефективності використання ресурсів; планування витрат
на розробку нових банківських продуктів; контролю над витратами; виявлення
резервів зниження собівартості банківських продуктів.
Механізм оцінки собівартості банківських продуктів – сукупність
способів, методів та технологій, що забезпечують систематичне і безперервне
виявлення, аналіз та контроль витрат банку, у результаті чого менеджери
забезпечуються інформацією щодо ресурсів, що споживаються певним бізнес140

процесом, та, у кінцевому підсумку, банківським продуктом, та ефективності їх
використання.
Для визначення собівартості продуктів використовується спосіб, який
називається калькуляцією. Калькуляція (лат. calculatio – обчислення) – це
розрахунок собівартості одиниці продукції або виконаної роботи за
встановленою номенклатурою витрат з урахуванням місця їх виникнення та
призначення [4].
З погляду повноти врахування витрат можливе калькулювання повної та
часткової собівартості, як це представлено на рис. 3.
Прямі витрати

Відслідкування

Непрямі витрати

витрат

Розподіл

Калькуляція за системою «директкостінг»

витрат

Традиційна калькуляція
Калькуляція за АВС-методом

БАНКІВСЬКИЙ ПРОДУКТ

Рис. 3 Схема обліку та розподілу витрат банку [власна розробка авторів]
Повна собівартість включає всі види витрат, при цьому може
використовуватися будь-який метод калькуляції. Часткова собівартість включає
прямі витрати на виготовлення та реалізацію банківських продуктів і
визначається за окремими видами продуктів. Залежно від того, який вид
собівартості обраховується, використовуються різні системи обліку витрат та
калькуляції (рис. 4).
Собівартість

Прямі витрати
на ресурси

Прямі витрати
на оплату праці

Інші прямі
витрати

Непрямі
виробничі
витрати

Невиробничі
витрати

(1)
(2)
де (1) – калькуляція за системою «директ-костінг»;
(2) – калькуляція з повним розподілом витрат (традиційна чи АВС).

Рис. 4 Сукупність елементів собівартості банківських продуктів
[власна розробка авторів]
Система «директ-костінг» являє собою метод визначення часткової
собівартості. За цим методом обліку і калькулювання операційні витрати, які є
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прямими по відношенню до банківського продукту, поділяються на змінні
(залежать від обсягів реалізації банківських продуктів) і постійні (не залежать
від обсягу реалізації банківських продуктів). При цьому постійні витрати не
відносяться на собівартість, не розподіляються між об’єктами калькулювання, а
прямо відносяться на результати діяльності. Облік витрат і визначення
собівартості ведеться тільки за змінними витратами [5].
При проведенні аналізу витрат, що обліковуються за системою «директкостінг», можна виявити залежності між витратами і обсягами реалізації
банківських продуктів, визначити прибутковість чи збитковість залежно від
обсягів, обчислювати маржинальний прибуток за окремими продуктами [6].
Для калькуляції повної собівартості банки використовують традиційну
систему розподілу витрат або функціональну калькуляцію (метод АВС).
При визначенні загальних параметрів калькуляції всі витрати банку
поділяються на прямі, безпосередньо пов’язані з процесам створення
банківського продукту, і непрямі, що відносяться до кількох банківських
продуктів одночасно або які мають характер загальнобанківських.
До складу прямих витрат, які повинні відноситись на собівартість
банківських продуктів, включають витрати операційних і допоміжних
підрозділів, що мають пряме відношення до процесів створення конкретного
продукту.
До непрямих витрат відносять витрати, які безпосередньо не можуть бути
співвіднесені з конкретними процесами створення продукту, наприклад
загальнобанківські витрати або витрати на рекламу бренду. Рознесення
непрямих витрат допоміжних підрозділів (господарського управління,
автогосподарства, служби охорони і безпеки, юридичного управління,
контрольного управління і т.п.) проводиться за операційними підрозділами
згідно з прийнятими у банку критеріями (пропорційно нормативній площі,
прямим витрат, обсягу обслуговування і т.д.) [7,8].
Потім проводиться приведення до витрат на кожен конкретний
банківський продукт – як правило, залежно від частки окремого банківського
продукту в загальному обсязі витрат на банківські продукти операційного
підрозділу.
Для реалізації зазначеного методичного підходу в банку розробляється
база алокацій (таблиця коефіцієнтів, що базується на кількісних показниках та
визначає частку загальнобанківських витрат, які переносяться на витрати
конкретної точки продажів), класифікатори внутрішньобанківських кодів, що
описують вигляд і структуру управлінського балансу банку. Визначення правил
розподілу витрат відбувається на етапі створення системи фінансовоекономічного та управлінського планування і закріплюється в організаційних
документах банку.
Для алокації непрямих витрат використовується свій набір питомих
коефіцієнтів, що визначаються експертним методом (як правило, з залученням
вищого фінансового менеджменту банку). З урахуванням цього всі непрямі
витрати повинні бути перерозподілені.
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Унаслідок значної частки непрямих витрат, диверсифікованого
асортиментного ряду та значних відмінностей у обсягах продажу різних видів
банківських продуктів, використання традиційної калькуляції для оцінки
собівартості є неефективним, оскільки призводить до неоптимального
розподілу непрямих витрат та не дає достатнього інформаційного забезпечення
для подальшого аналізу собівартості.
Такі недоліки дозволяє усунути застосування АВС-методу, що передбачає
визначення собівартості продукту на основі аналізу бізнес-процесу продажу
продукту, який розглядається як послідовність функцій, що переносять вартість
ресурсів на кінцевий продукт. Він базується на твердженні, що кожен вид
діяльності складається з функцій, виконання яких супроводжується
використанням ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових), які, в свою
чергу, мають вартісний вираз.
Собівартість продукту розраховується як сума відповідних витрат, що
виникають на кожному етапі бізнес-процесу продажу продукту, як це
представлено на рис. 5.
Собівартість банківського продукту
І етап

Уточнення меж бізнес-процесу, що підлягає опису, та вибір одиниці
розрахунку собівартості

ІІ етап

Опис бізнес-процесу продажу продукту

ІІІ етап

IV етап

V етап

Визначення норм часу на виконання операцій у межах бізнес-процесу
(нормування)
Розрахунок прямих витрат на одиницю витрат часу в розрізі різних
категорій працівників для кожного центру-учасника
Розрахунок прямих витрат центрів-учасників

VІ етап

Розрахунок виробничої та внутрішньої собівартості бізнес-процесу
продажу продукту

Рис. 5. Етапи розрахунку собівартості банківського продукту
[власна розробка автора]
На першому етапі уточнюються межі бізнес-процесу, що підлягають
опису, та обираються одиниці розрахунку собівартості. На цьому етапі
узгоджується, які саме процеси формують собівартість банківського продукту, і
повинні увійти до бізнес-процесу, який підлягає опису.
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Для визначення одиниці розрахунку собівартості визначається елемент
робіт у межах продажу продукту, щодо якого здійснюється розрахунок. Для
забезпечення можливості порівняння одиниці розрахунку повинні відповідати
виміру продукту, для якого встановлюється ціна.
Наступним етапом є опис бізнес-процесу продажу продукту, на якому
визначаються центри-учасники та центри підтримки, задіяні в продажі
банківського продукту, та послідовність здійснення функцій у межах процесу.
Бізнес-процеси продажу продуктів формуються в розрізі розробленого
класифікатора банківських продуктів.
Якщо бізнес-процес продажу банківського продукту має декілька
модифікацій, то окремо формується деталізований опис бізнес-процесу для
кожної з них, доповнений блок-схемами для можливості чіткого усвідомлення
послідовності виконання операцій та відмінностей між модифікаціями. При
цьому прописується етапи/ послідовний перелік дій у рамках виконання бізнеспроцесу згідно з функціональними обов’язками учасників.
Деталізований опис бізнес-процесу продажу банківського продукту є
основою для розподілу прямих і непрямих витрат на продукт та вдосконалення
бізнес-процесів з метою зниження собівартості продуктів.
Центри-учасники та центри підтримки здійснюють аналіз опису бізнеспроцесу з метою підтвердження його елементів та, в разі необхідності, надають
підрозділу, відповідальному за розробку банківських продуктів, пропозиції
щодо уточнення бізнес-процесу.
Відповідальний підрозділ аналізує отримані пропозиції та, у разі
необхідності, вносить доповнення/ зміни/ уточнення до опису бізнес-процесу.
По завершенню цих дій визначається перелік ресурсів, задіяних у бізнеспроцесі продажу з розподілом на центри-учасники та центри підтримки. Ця
інформація необхідна для подальшого розподілу відповідних витрат на
банківський продукт.
На третьому етапі визначаються норми витрат робочого часу для
виконання одиниці конкретної роботи (трудової операції) робітником
відповідної кваліфікації в певних організаційно-технічних умовах. До складу
норм пропонуємо включати:
- норму виробітку (встановлений обсяг робіт (кількість одиниць
продукції), що працівник відповідної кваліфікації зобов’язаний виконувати в
одиницю робочого часу в певних організаційно-технічних умовах);
- норму часу обслуговування (величина витрат робочого часу,
встановленого на обслуговування одного конкретного об’єкта (післяопераційна
каса, відділення тощо));
- норму чисельності (встановлена чисельність робітників певного
професійно-кваліфікаційного складу, необхідна для виконання конкретних
виробничих, управлінських функцій або обсягу робіт в певних організаційнотехнічних умовах).
Для
кожного
центру-учасника
бізнес-процесу
визначаються/
розраховуються норми витрат часу на здійснення функції/ виконання елементу
бізнес-процесу.
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Для кожного елементу бізнес-процесу доцільно визначати статистичні
показники, за якими розраховується час виконання одиниці конкретної роботи
(трудової операції). Їх визначення здійснюється підрозділами-учасниками
бізнес-процесу за допомогою автоматизованих систем обліку операцій банку,
звітних форм тощо.
Ці дані необхідні для:
- перерахунку даних нормування щодо витрат часу на одиницю, для
якої здійснювалось нормування, до одиниці розрахунку собівартості/одиниці
продукту;
- визначення частки окремих модифікацій в загальній кількості
реалізованих бізнес-процесів для розрахунку усередненого значення
собівартості бізнес-процесу.
Опис бізнес-процесу продажу продукту з визначеними нормами витрат
часу на здійснення функції/ виконання елементу бізнес-процесу разом із
переліком статистичних даних передаються до управління планування та
аналізу (відділу методології управлінського обліку).
На четвертому етапі на основі даних системи управлінського обліку щодо
розподілу витрат та даних про оплату праці персоналу визначається обсяг
прямих витрат кожного центра-учасника (окрім витрат на персонал) у
розрахунку на одного працівника.
Витрати на персонал у розрізі категорій працівників за кожним центромучасником формуються згідно з додатковою інформацією, наданою
управлінням, відповідальним за кадрові питання.
Сума наведених вище статей визначає загальний обсяг прямих витрат
центру-учасника у розрізі категорій працівників.
На наступному етапі розраховуються прямі витрати на одиницю витрат
часу за кожною категорією працівників (у розрахунку на 1-го співробітника) за
кожним із центрів-учасників, що беруть участь у бізнес-процесі продажу
продукту, за формулою (1):
Yі ХВ  ПВ( ЦУ ) іХВ 

К  ПВ( ЦУ ) і
,
Ф см

(1)

де Yі ХВ – прямі витрати на одиницю витрат часу і -ї категорії працівників
центру-учасника (собівартість одиниці часу і -ї категорії співробітників);
ПВ( ЦУ ) і – прямі витрати і- ої категорії працівників Центра-учасника;
Ф см – середньомісячний фонд робочого часу на 1 працівника, хв.
К = 1,05-1,3 – коефіцієнт, який враховує допоміжні роботи.
Встановлюється за результатом аналізу розрахунку навантаження для кожного
центру-учасника за узгодженням з управлінням, відповідальним за кадрові
питання.
Розрахунок середньомісячного фонду робочого часу здійснюється за
формулою (2):
Ф см 

ФР чр  К н  60
12

де ФР – річний фонд робочого часу, годин;
ч
р
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,

(2)

К н – коефіцієнт невиходу на роботу.

Розрахунок прямих витрат центрів-учасників проводиться на п’ятому
етапі за формулою (3):
n

ПВ( ЦУ )  
i 1

 Х

ij

 Yі ХВ



(3)

де ПВ(ЦУ ) – прямі витрати центру-учасника для окремої ланки бізнеспроцесу;
Х іj

– витрати часу і-ої категорії співробітників центру-учасника на
виконання j-ої функції у межах бізнес-процесу;
Yі ХВ – собівартість одиниці часу і-ої категорії співробітників;
n – кількість співробітників, задіяних у бізнес-процесі продажу продукту.
Прямі витрати центрів-учасників для бізнес-процесу продажу продукту
розраховуються як сума таких витрат за окремими його ланками за
формулою (4):
ПВ( БП )  ПВЛ 1  ПВЛ 2  ПВЛ 3  ...  ПВЛ і ,
(4)
де ПВ(БП ) – прямі витрати центрів-учасників для бізнес-процесу продажу
продукту;
ПВЛ ї - собівартість і-ої ланки бізнес-процесу продажу продукту.
У випадку, якщо в межах одного продукту можливі певні відмінності у
бізнес-процесі продажу залежно від певних умов (модифікації продукту), то для
кожної з них прямі витрати центрів-учасників бізнес-процесу розраховуються
окремо.
Прямі витрати центрів-учасників для бізнес-процесу продажу продукту з
урахуванням модифікацій розраховується за формулою (5):
ПВ( БП ) М  ПВ( БП ) М 1  К 1  ПВ( БП ) М 2  К 2  ...  ПВ( БП ) М і  К і ,
(5)
де ПВ( БП ) М – прямі витрати центрів-учасників бізнес-процесу продажу
продукту з урахуванням модифікацій;
ПВ( БП ) М і – прямі витрати центрів-учасників ї-модифікації бізнеспроцесу продажу продукту;
К і – статистичний коефіцієнт, що характеризує частоту реалізації і-ї
модифікації продукту( К 1  К 2  ...  К і  ...  100% ).
Заключним етапом є розрахунок виробничої та внутрішньої собівартості
бізнес-процесу продажу продукту.
Виробнича собівартість банківського продукту – це частка повної
собівартості, яка містить прямі витрати центрів-учасників відповідного бізнеспроцесу продажу продукту та прямі витрати продукту. Пропонуємо визначати
її за формулою (6):
С (виробн.)  ПВ( БП )  ПП ,
(6)
де С (виробн.) – виробнича собівартість бізнес-процесу продажу продукту;
ПВ(БП ) – прямі витрати центрів-учасників бізнес-процесу продажу
продукту;
ПП – прямі витрати продукту.
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Внутрішня собівартість банківського продукту – це частка повної
собівартості, яка, крім виробничої собівартості, містить також непрямі витрати
центрів-учасників, які виникають у результаті розподілу витрат центрів
підтримки на центри-учасники.
Пропонуємо визначати її як суму виробничої собівартості та
перерозподілених витрат центрів підтримки за формулою (7):
C (внутр.)  С (виробн.)  ПВ( БП )  (1  Н )
(7)
де С внутр. – внутрішня собівартість бізнес-процесу продажу продукту,
Н – коефіцієнт непрямих витрат, що визначається як відношення суми
прямих витрат усіх центрів підтримки до суми прямих витрат усіх центрівучасників у системі банку.
Для ощадно-капіталотворчих та кредитно-інвестиційних банківських
продуктів, які містять операції з фінансовими ресурсами, до повної
собівартості, окрім внутрішньої собівартості, належать:
1) для кредитно-інвестиційних:
- трансфертні витрати – умовні витрати, що враховують вартість
ресурсів, необхідних для фінансування активів;
- витрати на створення резервів.
2) для ощадно-капіталотворчих:
- процентні витрати по оплаті залишків за рахунками клієнтів банку;
- плата за ліквідність – умовні витрати, що враховують необхідність
резервування частини залучених коштів (тобто неможливість вкладення їх у
активні операції) для виконання вимог Національного банку України щодо
ліквідності.
Використання методу АВС дозволяє отримувати достовірні і детальні
дані про структуру витрат у розрізі підрозділів, статей витрат, бізнес-процесів і
продуктів. У результаті створюється надійна основа для прийняття ефективних
управлінських рішень. Головним недоліком методу АВС є складність його
впровадження, що потребує значних часових, фінансових витрат,
реформування системи управлінського обліку, однак він є достатньо
ефективним для оцінки собівартості послуг [9, 10].
За даними оцінки собівартості банківських продуктів може проводитися
аналіз собівартості:
- ретроспективний аналіз проводиться з метою накопичення інформації
про динаміку витрат та фактори її зміни. Його результати використовуються
для визначення планової собівартості банківських продуктів, формування
цінової політики, розробки управлінських рішень, спрямованих на підвищення
конкурентоспроможності продуктів;
- оперативний аналіз націлений на своєчасне виявлення невиробничих
витрат ресурсів. Його результати використовуються для гнучкого маневрування
ресурсами;
- попередній аналіз проводиться на етапі розробки нових банківських
продуктів;
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- перспективний аналіз дає можливість оцінити майбутнє зниження чи
підвищення собівартості продуктів у зв’язку з прогнозними змінами ринкової
кон’юнктури.
Оцінка собівартості банківських продуктів неможлива без належного
забезпечення даного процесу, основними елементами якого є інформаційне та
нормативне забезпечення.
Підсистема інформаційного забезпечення, зазвичай, поділяється на
зовнішнє (інформація про діяльність конкурентів, стан банківської системи та
економіки загалом, характеристика ризиків діяльності) та внутрішнє. Однак у
процесі оцінки собівартості банківських продуктів зовнішня інформація
відіграє незначну роль, переважно в даному процесі використовується
внутрішньобанківська інформація, яка включає:
- плани доходів та витрат в цілому по банку та в розрізі центрів
фінансового відповідальності;
- звіти за даними управлінського обліку;
- контрольні дані від результатів перевірок, аудитів, інвентаризацій;
- інше – класифікатор витрат банку, банківських продуктів тощо.
Отже, вся інформація для розрахунку собівартості продуктів
акумулюється всередині банку і базується на даних управлінського обліку та
звітності.
Система
управлінського
обліку
повинна
бути
комплексною
інформаційною системою, яка забезпечує об’єктивними необхідними даними
всіх зацікавлених внутрішніх користувачів. Наприклад, менеджерів продаж –
інформацією про собівартість банківських продуктів, працівників плановоекономічних відділів – про витрати банку, виконавчого директора – про
загальний рух ресурсів, витрати та доходи і т. п.
Основними елементами системи управлінського обліку є підсистеми
обліку витрат (облік витрат за видами, місцями виникнення, об’єктами, облік
результатів за період), їх аналізу(встановлення відхилень від планових
показників за основними складовими витрат, виявлення факторів відхилень,
аналіз цих факторів) та прийняття управлінських рішень (розробка заходів по
усуненню виявлених відхилень, підвищення ефективності діяльності банку).
Для структур банку, що здійснюють розрахунок собівартості, дані
управлінського обліку представляються у вигляді управлінських звітів. Задачі
формування управлінської звітності в банках орієнтовані на конкретні потреби
керівництва й менеджерів і мають гранично конкретний характер, їх зміст
специфічний в кожній установі. Але, разом з тим, є й цілий ряд завдань, що
розв’язуються однаково для різних банків.
Управлінська звітність систематизується за видами завдань і складається,
виходячи не з можливостей обліку, а з потреб менеджменту.
При формуванні управлінської звітності банку необхідно послідовно
пройти ряд етапів [11]:
- визначити цілі формування інформації у звітності та методи оцінки
результатів. У контексті даного дослідження метою формування звітів буде
148

перерозподіл витрат за центрами відповідальності для розрахунку собівартості
банківських продуктів;
- забезпечити точність розрахунків й обліку показників звітності. Це
важливий етап, що вимагає розкриття й закріплення в системі
внутрішньобанківських нормативних документів методології й методики
формування показників управлінського обліку та звітності;
- оцінити наявну в банку систему управлінського обліку й звітності з
метою виявлення недоліків та формування заходів щодо їх усунення;
- виділення об’єктів управлінського обліку й звітності за видами
діяльності (процесами), продуктами, групами клієнтів (рис. 6).

Вид діяльності 1,
(ведення кредитного досьє)

Вид діяльності 1N,
(розрахунок процентів)

Корпоративні
клієнти

Продукт 1

Вид діяльності 2

Вид діяльності 2N
Продукт 2

Вид діяльності 1N

Вид діяльності NN
Продукт NN

Індивідуальні
клієнти

Клієнтська
база

Рис. 6. Визначення об’єктів управлінського обліку та звітності
[власна розробка авторів]
- визначити форми звітності для оцінки собівартості банківських
продуктів, основою для формування яких є калькуляції витрат за процесами,
продуктами, клієнтами, підрозділами;
- визначити необхідну інформацію для управлінського обліку й
звітності.
До інформації, необхідної для управлінського обліку й звітності, варто
віднести:
- дані, що вимагають класифікації й актуалізації в окремих довідниках у
банку (класифікатори витрат, банківських продуктів і т. п.);
- дані для обліку (статті витрат);
- дані для проведення розрахунків (перерозподіл витрат).
Побудова ефективної системи управлінського обліку та звітності в банку
для цілей калькулювання собівартості банківських продуктів неможлива без
розробки фінансової структури банку. Розрахунок повної собівартості
базується на розподілі непрямих витрат між підрозділами банку, і вирішити
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питання віднесення тих чи інших витрат на рахунок певного відділу якраз і
допомагає розроблена фінансова структура банку.
Нормативне забезпечення, як один із елементів забезпечення, являє
собою систему нормативних документів, що регулюють діяльність банку щодо
проведення оцінки собівартості банківських продуктів.
Отже, основу підсистеми забезпечення процесу оцінки собівартості
банківських продуктів складає
- система управлінського обліку та звітності, орієнтована на
представлення інформації, необхідної для оцінки;
- фінансова структура банку;
- методично-нормативне забезпечення, що включає вимоги наглядових
органів до визначення собівартості банківських продуктів та власне бачення
Таким чином, оцінка собівартості банківських продуктів є необхідним
елементом аналітичної діяльності в банку, оскільки аналіз витрат дозволяє
визначити основних споживачів ресурсів у структурі банку, порівняти
ефективність різних банківських продуктів, підрозділів, забезпечує контроль
над витратами та пошук шляхів зниження вартості банківських продуктів.
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3.15. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ БАНКУ
Крухмаль О.В., к.е.н., доцент кафедри банківської справи
Криклій О.А., к.е.н., доцент кафедри банківської справи
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

Управління сучасним банком можна віднести до однієї з найбільш
важких сфер менеджменту, оскільки банки постійно знаходяться на перетині
безлічі складних, суперечливих і не прогнозованих процесів, що відбуваються в
економіці, політиці та соціальній сфері. Кризові явища в банківській системі
України, з одного боку, пов’язані із світовою фінансовою кризою та
внутрішніми макроекономічними проблемами, що були обумовлені кризою та
ззовні впливали на банківську систему та діяльність банків, а, з іншого боку,
обумовлені вагомим впливом недоліків в галузі управління, технологій та
організації власної діяльності.
Підвищення ефективності функціонування банку вимагає запровадження
в банках науково обґрунтованої системи фінансового менеджменту, яка
базується на достовірності та репрезентативності даних аналізу поточної
ситуації, можливості банку оперативно реагувати на зміну різноманітних
факторів, що впливають на формування, розподіл та використання фінансових
ресурсів. Ефективне yпpавлiння пеpедбачає побyдовy в банках вiдповiдних
оpганiзацiйно-методичних систем забезпечення цього yпpавлiння, знання
основних механiзмiв фоpмyвання пpибyткy, викоpистання сyчасних методiв
його аналiзy. Об’єктивна необхідність створення адекватних систем
аналітичної підтримки та обґрунтування управлінських рішень, їх
вдосконалення та адаптації до потреб управління фінансами банку визначають
актуальність теми дослідження.
Серед вітчизняних науковців, що досліджували проблеми фінансового
аналізу банку, слід підкреслити роботи А. М. Герасимовича [1],
Л. Г. Батракової [2], С. Ю. Буєвича [4], О. В. Васюренка [5], Т. Д. Косової [8],
В. М. Кочеткова [9], І. М. Парасія-Вергуненка [11], З. І. Щибиволоку [14],
Ж. М. Довганя [6], О. М. Колодізєва [7], О. С. Любуня [10] та інших.
Не зважаючи на глибину наукових досліджень у цій сфері, наявні
151

розробки і рекомендації не дають цілісного уявлення про систему фінансового
аналізу банку та його особливості; не визначено її сутність та складові
елементи, мало вивчені можливості адаптації до умов України вироблених
світовою практикою моделей аналізу, оцінки і прогнозування фінансового
стану та результатів діяльності банку.
Метою дослідження є визначення особливостей фінансового аналізу
банку на основі формування його комплексної системи, вивчення елементів та
інструментарію. Системний пiдхiд pозглядає фінансове yпpавлiння банком як
yпpавлiння сyкyпнiстю окpемих пiдсистем: оpганiзацiйної стpyктypи,
пеpсоналy, виpобництва, фiнансiв та маpкетингy, якi зоpiєнтованi на досягнення
piзних цiлей в yмовах зовнiшнього сеpедовища, що змiнюється. Згiдно з
системним пiдходом пpоцес yпpавлiння пpибyтком складається з чотиpьох
взаємопов’язаних фyнкцiй, y кожнiй iз яких аналiз вiдiгpає певнy роль (рис. 1).
За результатами проведеного дослідження нами визначено, що поняття
«фінансовий аналіз» має досить широке тлумачення. Вітчизняні та зарубіжні
автори наводять різні визначення фінансового аналізу, акцентуючи увагу на
його роль та місце в системі менеджменту або на його значення як аналітичного
забезпечення. За результатами проведеного дослідження нами визначено, що
фінансовий аналіз доцільно розглядати в розрізі теоретичного та практичного
підходів. Фінансовий аналіз як теоретичний напрямок вивчає фінансові
відносини, виражені в категоріях фінансів і фінансових показників. При цьому
його роль у фінансовому менеджменті банку полягає в тому, що він є
самостійною функцією управління, інструментом управління і методом його
оцінки.
Фінансовий аналіз як вид практичної діяльності передує прийняттю
управлінських рішень, а потім узагальнює й оцінює їх результати на основі
підсумкової інформації. Його особливе місце в системі фінансового
менеджменту полягає в тому, що отримані результати використовуються як
аналітичне забезпечення для реалізації інших функцій управління: планування,
регулювання та контролю.
У сучасному банку аналіз являє собою не просто елемент системи
фінансового управління, а й одночасно основу управління. Управління банком
неможливо здійснювати без аналізу. Зміст, місце і роль аналізу в банківському
бізнесі багато в чому залежать від специфіки діяльності кредитних установ,
пов’язаної з виробництвом послуг фінансового характеру, посередництвом між
економічними агентами; високим ступенем залежності від клієнтської бази;
можливістю відстрочки неплатоспроможності за своїми зобов’язаннями
шляхом підвищення обсягів запозичення.
Для подальшого вивчення особливостей фінансового аналізу доцільно
визначити його основні елементи, якими є предмет та суб’єкт аналізу,
принципи, методи та функції фінансового аналізу банку. Використовуючи
системний підхід як один із методологічних напрямків наукового дослідження
економічних об’єктів і визначаючи фінансовий аналіз банку як систему,
необхідно визначити її сутність та елементи, сформулювати принципи їх
функціонування та взаємозв’язку.
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Рис. 1. Місце аналізу в системі фінансового менеджменту банку
(авторська розробка)
За результатами проведеного дослідження нами визначено, що єдиного
розуміння понять «система», «система фінансового аналізу» не сформовано.
Базуючись на розробках науковців, що розробляли теорію систем,
системного, економічного й фінансового аналізу, вважаємо, що система
фінансового аналізу – це комбінація елементів, організованих на основі
принципів фінансового аналізу таким чином, що в результаті їх взаємодії та
взаємозв’язку забезпечується досягнення поставлених перед нею цілей.
За результатами проведеного дослідження елементний склад системи
фінансового аналізу банку пропонується визначати наступним чином: це
сукупність організаційно-структурної та методичної підсистем, що мають один
з одним зв’язки, за допомогою яких здійснюють взаємодію між іншими
компонентами, а також між системою в цілому і середовищем (рис. 2).
Об’єктами фінансового аналізу є об’єкти фінансового менеджменту
банку, виділені за різними ознаками. У найбільш загальному вигляді ними є
банк, банківські портфелі, види діяльності, центри відповідальності, продукти
та їх групи. Залежно від об’єкту фінансового аналізу оцінці підлягають
фінансовий стан, фінансові результати, рівень фінансових ризиків,
ефективність управління тощо.
Мета фінансового аналізу банку – дати реальну і всебічну оцінку
досягнутим результатам його діяльності і фінансовому стану, виявити вузькі
місця та резерви підвищення ринкової вартості й забезпечення ефективного
розвитку, виробити стратегію подальшого розвитку, виходячи з умов, що
реально складаються на фінансових ринках. Її досягнення реалізується шляхом
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формування ефективного аналітичного забезпечення управління видами
діяльності, центрами відповідальності та продуктами.

організаційно-структурна
підсистема

ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ БАНКУ
ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ БАНКУ
розкриття причинно-наслідкових зв’язків фінансових процесів,
економічних категорій і явищ як факторів, що впливають на результати
діяльності об’єкта аналізу, а також оцінка суб’єктивної діяльності по
і
б’
і
ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ БАНКУ
об’єкти фінансового менеджменту банку, виділені за різними ознаками.
( види діяльності; центри відповідальності; продукти та їх групи)
ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ БАНКУ
системність

комплексність

об’єктивність

регулярність

оперативність

методична підсистема

МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ БАНКУ
формалізовані

неформалізовані

методи економічної та математичної
статистики; методи фінансового
аналізу, економетричні методи;
методи економічної кібернетики і
програмування

експертні оцінки; імітаційне
моделювання (сценарії);
порівняння; система показників;
аналітичні таблиці.

ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ БАНКУ
оціночна
(визначення
відповідності
фактичних
показників об’єктів
аналізу встановленим
цільовим параметрам)

діагностична
(визначення причин
відхилень фактичних
значень від цільових
параметрів та
прогнозування
подальшого розвитку)

пошукова
(виявлення
потенційних
можливостей
забезпечення
досягнення
встановлених
цільових параметрів)

Рис. 2. Елементний склад системи фінансового аналізу банку
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(авторська розробка)
В управлінні портфелями активів та пасивів основним завданням є
досягнення найвищої прибутковості з дотриманням необхідного рівня
ліквідності й допустимого рівня ризиків. Це завдання можна реалізувати тільки
на основі системного аналізу у зазначених напрямках і цілеспрямованих дій з
формування відповідної структури активів та пасивів, узгодженої за строками
залучення та розміщення коштів, видами валют та процентних ставок тощо.
Фінансовий аналіз є основним методом управління фінансовими
ризиками. За допомогою фінансового аналізу досліджуються та оцінюються
умови виникнення ризиків, масштаби передбачуваного збитку, способи
попередження ризику, а також джерела відшкодування.
Важливим для формування ефективної системи фінансового аналізу
банку має визначення його суб’єктів, характеристика яких наведена на рис. 3.
Важливість виділення різних суб’єктів фінансового аналізу обумовлена
різницею в цілях та завданнях, що повинні бути вирішені, необхідністю
формування специфічного методичного та інформаційного забезпечення.
Організація фінансового аналізу банку визначається його суб’єктами
шляхом формування сукупності відділів і служб, посадових осіб та спеціалістів,
які будуть виконувати аналітичні роботи, і залежить від наявного технічного,
технологічного, інформаційного та кадрового забезпечення. Слід зазначати, що
єдиного підходу до організації фінансового аналізу банку не сформовано,
визначення складу, функцій, підпорядкованості підрозділів, що здійснюють
аналітичну роботу в банку, визначається, насамперед, підходом до формування
організаційної, управлінської та фінансової структур банку, масштабами його
діяльності, складністю операцій, розгалуженістю регіональної мережі тощо.
Незалежно від варіанту організації фінансового аналізу, обраного банком,
частину аналітичних функцій у сфері управління ризиками виконують
виконавчий підрозділ з ризик-менеджменту, кредитний, тарифний комітети та
комітет у управління активами та пасивами банку, створення яких є
обов’язковим відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську
діяльність» [12].
У межах своїх функцій аналітичною роботою займається служба
внутрішнього аудиту, яка аналізує інформацію та відомості про діяльність
банку, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень
посадовими особами банку.
Служба управлінського обліку, функціями якої є оцінка та моніторинг
фінансових показників діяльності банку за об’єктами управління і надання
інформації керівництву різних рівнів для прийняття управлінських рішень,
створює інформаційне забезпечення аналізу ефективності діяльності банку.
Вона повинна відповідати за оцінку ефективності діяльності банку та
формування фінансової інформації, необхідної для прийняття ефективних
управлінських рішень на всіх рівнях управління. Важливим для досягнення
цілей фінансового аналізу банку є його ефективна технологія. У загальному
випадку аналітичний процес, за визначенням В. В. Сопка і В. П. Завгороднього,
є технологічною сукупністю операцій, яка складається з таких етапів:
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підготовчого, аналітичного оброблення
узагальнення результатів аналізу [13].
Внутрішній аналіз

інформації,

завершального

–

Суб’єкти - менеджери банку різних рівнів

Визначення ефективності використання
фінансових ресурсів

Вивчення ефективності використання
капіталу банка

Оцінка стану банку на фінансовому
ринку та кількісна оцінка його
конкурентоспроможності

Визначення і оцінка заходів, спрямованих
на усунення виявлених недоліків і
підвищення економічної віддачі
фінансових ресурсів

Дослідження платоспроможності,
ліквідності, фінансової стійкості і
стабільності банку

Зовнішній аналіз

Дослідження прибутковості
(рентабельності) банку

Суб’єкти, фінансовий стан яких прямо не
пов’язаний з результатами діяльності
банку

Суб’єкти, інтереси яких
пов’язані з діяльністю банку

Центральний
банк

Виявлення фінансово
нестійких проблемних банків

Аудиторські
компанії
ефективності
Ліквідність
та використання
Кредитори Вивчення
капіталу банка
кредитоспроСтатистичні і
можність банку
інформаційні
служби,
Спектр і якість
Клієнти
рейтингові
послуг, надійність
агентства
банку

Виявлення проблемних
ділянок, тих , на які необхідно
звернути найпильнішу увагу

Акціонери

Довгостроковий
прогноз розвитку
банку

Комплексна оцінка
фінансової стійкості, що
завершується, визначенням
загальної бальної рейтингової
оцінки даної установи

Рис. 3. Особливості фінансового аналізу банку з точки зору суб’єктів аналізу
(авторська розробка)
Ефективна технологія фінансового аналізу банку передбачає вибір
інструментарію, що дозволяє досягти цілей та реалізувати поставлені завдання
з найменшими витратами часу, фінансових та трудових ресурсів. Ми
погоджуємось з твердженням, що інструментарій фінансового аналізу банку –
це сукупність методів та моделей дослідження фінансового стану, результатів
діяльності банку та фінансових ризиків, що її супроводжують.
У найбільш загальному вигляді моделі фінансового аналізу доцільно
розглядати у взаємозв’язку з ієрархічними рівнями управління фінансами:
- на стратегічному рівні використовуються предикативні моделі – моделі
прогностичного характеру для визначення потенційних можливостей
забезпечення досягнення встановлених цільових параметрів об’єктів
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фінансового менеджменту;
- на тактичному рівні використовуються дескриптивні моделі, зокрема
система звітних балансів, вертикальний і горизонтальний аналіз звітності, її
коефіцієнтний аналіз тощо;
- оперативний фінансовий аналіз використовує нормативні моделі,
результати застосування яких дадуть змогу порівняти фактичні результати
діяльності банку з нормативними, розрахованими на основі нормативу та/або
плановими та здійснити аналіз відхилень фактичних даних від цих
нормативів/планів.
Слід зауважити, що на сучасному етапі традиційний інструментарій
фінансового аналізу банку значно розширено за рахунок застосування методів,
розроблених у межах інших наук, зокрема математики та статистики, з
відповідною адаптацією до потреб суб’єктів аналізу.
За результатами проведеного дослідження інструментарій фінансового
аналізу банку запропоновано класифікувати наступним чином (рис. 5).
Найбільш змістовну характеристику інструментарію фінансового аналізу
надано в роботах І. А. Бланка [3].
Горизонтальний аналіз базується на вивченні динаміки окремих
фінансових показників у часі. Під час використання горизонтального аналізу
досліджуються зміни значень окремих показників за кілька періодів та
визначаються загальні тенденції їх зміни або тренду.
Вертикальний аналіз базується на дослідженні структури фінансових
показників.
Порівняльний аналіз базується на співставленні значень окремих груп
аналогічних показників між собою. Під час використання порівняльного
аналізу розраховуються розміри абсолютних та відносних відхилень
показників, що порівнюються.
Факторний аналіз дозволяє визначити вплив окремих факторів (причин)
на результативний показник детермінованих (розділених у часі) або
стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження.
Коефіцієнтний аналіз передбачає розрахунок відношень між окремими
абсолютними показниками діяльності банку та визначення взаємозв’язків між
ними. Коефіцієнтний метод активно застосовується при проведенні
фінансового аналізу. Поширеність його застосування обумовлено, головним
чином, наявністю вихідної інформації та інформативністю результатів.
Зокрема, в структурі широкого спектру показників, що використовуються
науковцями та практиками з метою оцінки прибутковості банків, можна
виділити наступні блоки показників: традиційні, показники з урахуванням
ринкових індикаторів та з урахуванням ризиків (рис. 5).
Традиційні показники прибутковості банку аналогічні тим, які
застосовуються в інших галузях. Найбільш поширеними на практиці є
показники рентабельності активів (ROA), рентабельності капіталу (ROE),
прибутковість витрат, прибутковість доходу (норма прибутку). Крім того,
враховуючи важливість посередницької функції банків, як правило,
здійснюється аналіз чистої процентної маржі та чистого спреду.
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Інструментарій фінансового аналізу банку

З позиції інших суб’єктів

З позиції менеджера банку

З позиції регулятора

Інструментарій фінансового аналізу банку
Вертикальний аналіз
Горизонтальний аналіз
Порівняльний аналіз
Факторний аналіз
Економіко-статистичні методи та
методи математичного моделювання
Аналіз коефіцієнтів
Аналіз нормативів

Інструментарій аналізу ризиків
Система методів з

Вартісний аналіз

урахуванням власних

Стрес-тестування

потреб, глибини

Бек-тестування

аналізу, доступності

Gap-аналіз

інформації

Статичний
Динамічний

Рис. 4. Класифікація інструментарію фінансового аналізу банку з точки зору
суб’єкта аналізу (авторська розробка)
Показник рентабельності активів, що розраховується по відношенню до
середнього розміру загальних активів банку, може використовуватися як
коефіцієнт для оцінки діяльності керівництва банку. Але у зв’язку з тим, що не
всі активи дають дохід, деякі банки в процесі аналізу прибутковості своєї
діяльності доцільно деталізувати даний показник шляхом розрахунку
рентабельності робочих активів. Зіставлення традиційних показників дає
можливість виявити невикористані резерви підвищення прибутковості активів
за рахунок зміни їх структури та більш ефективного використання.
158

Традиційні показники

• Рентабельність загальних активів (ROA - return on assets )
• Рентабельність робочих активів (ROIBA - return on interest-bearing
assets)
• Рентабельність власного капіталу (ROE - return on equity)
• Рентабельність статутного капіталу (RORC - return on registered
capital)
• Рентабельність витрат (I/C - income-to-cost ratio)
• Норма прибутку (IS - income share)
• Чистий спред (NS - net spread)

ринкових індикаторів

Показники на основі
Показники з урахуванням ризиків

Показники прибутковості банку

• Чиста процентна маржа (NIM - net interest margin)
• Загальний дохід на акцію (TSR – total share return)
• Чистий прибуток на одну акцію (EPS – earnings per share)
• Відношення дивідендів і збільшення вартості акцій до її ціни на
фондовому ринку
• Співвідношення ціни і прибутку (P/E – price-earnings ratio)
• Відношення фінансового результату банку до ціни акції
• Відношення ринкової ціни акції до її балансової вартості (Р/В – priceto-book value)
• Кредитний дефолтний своп (CDS – credit default swap)
• Економічна додана вартість (EVA -Economic Value Added)
• Скоригована на ризик рентабельність капіталу (RAROC – risk-adjusted
return on capital)
• Рентабельність скоригованого на ризик капіталу (RORAC -return on
risk-adjusted capital)
• Скоригована на ризик рентабельність капіталу, розрахованого з
урахуванням ризику (RARORAC – risk-adjusted return on risk-adjusted
capital)
• Рентабельність скоригованих на ризик активів (RORAA – return on riskadjusted assets)
• Cкоригована на ризик рентабельність активів (RAROA – risk-adjusted
return on assets)

Рис. 5. Інструментарій фінансового аналізу прибутковості банку
(авторська розробка)
Зіставлення цих коефіцієнтів дає уявлення про можливості зростання
рентабельності завдяки скороченню активів, які не приносять доходу.
Передусім це стосується іммобілізованих власних коштів. Для банків, які
використовують як кредитні ресурси залучені кошти, абсолютна рівність між
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цими показниками неможлива, адже банки повинні створювати обов’язкові
резерви, тобто зберігати частину залучених коштів у найбільш ліквідній формі,
яка не приносить доходу [11].
Економіко-математичне моделювання є універсальним інструментом
аналізу та дослідження економічних процесів і явищ. Слід підкреслити, що
процедура моделювання фінансового стану та фінансових результатів
діяльності банку ускладнена наявністю значної кількості взаємозалежних
факторів, складністю урахування якісної специфіки діяльності банку тощо.
В окрему групу інструментів фінансового аналізу ми пропонуємо
включати інструментарій аналізу фінансових ризиків, до складу якого нами
віднесено вартісний аналіз, стрес- та бек-тестування, gap-аналіз.
На практиці найбільш розповсюдженим методом оцінки й прогнозування
фінансових ризиків є метод вартісного аналізу (Valuе-at-Risk (VAR)), який
можна визначити як максимально можливий збиток для даного портфеля
позицій у межах інтервалу відомої впевненості в певному часовому проміжку.
При аналізі фінансових ризиків, що генеруються активами і пасивами
банку, доцільно застосовувати gap-аналіз: 1) gap-аналіз або розрив ліквідності –
невідповідність між строками та сумами активів і зобов’язань (ризик
незбалансованої ліквідності); 2) gap-аналіз – дисбаланс між активами та
зобов’язаннями, чутливими до зміни процентної ставки на ринку протягом
певного періоду (процентний ризик); 3) валютна позиція – різниця між сумою
активів і зобов’язань у тій самій іноземній валюті (валютний ризик); 4)
індикатор імунізації балансу – розрив між дюрацією активів та дюрацією
пасивів банку (ринковий та процентний ризики). При аналізі розривів можуть
бути використані статичний і динамічний підходи. Перший полягає в тому, що
весь аналіз проводиться, виходячи з поточного фактичного стану активів та
пасивів і припущення про їх незмінність. Динамічний підхід полягає у
використанні для розрахунків прогнозованих залишків за статтями балансу.
Згідно з Методичними рекомендаціями щодо порядку проведення стрестестування в банках України [15] банкам рекомендовано проводити стрестестування з метою аналізу ризиків та визначення спроможності протистояти
потрясінням на фінансовому ринку.
Бек-тестування – апробація методів оцінки фінансових ризиків банку, що
засновані на історичних та гіпотетичних даних, унаслідок чого з’являється
можливість порівняти результати застосування методологічного апарату з
фактичними даними. Бек-тестування є надійним способом визначення
ефективності технологій оцінки фінансових ризиків і дозволяє визначити та
мінімізувати ризик допущення помилки в методології.
Слід підкреслити, що ефективний фінансовий аналіз має бути
збалансованою системою, що спирається на узгоджене поєднання інструментів
фінансового аналізу, враховує мету аналізу та наявне інформаційне
забезпечення, в залежності від суб’єкту аналізу.
Висновки. За результатами проведеного дослідження нами визначено,
що фінансовий аналіз банку доцільно розглядати в розрізі теоретичного та
практичного підходів. Причому для досягнення цілей фінансового аналізу в
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системі фінансового менеджменту необхідно застосувати системний підхід.
Систему фінансового аналізу банку запропоновано визначати як
організаційно-структурну та методичну підсистему, що представляють собою
поєднання елементів, організованих таким чином, що в результаті їх взаємодії
та взаємозв’язку забезпечується досягнення поставлених перед нею цілей.
Організаційно-структурна підсистема представлена об’єктом та суб’єктом
аналізу, а методична підсистема включає принципи, функції та методи аналізу.
При розгляді особливостей фінансового аналізу в банку слід акцентувати
увагу на суб’єктах аналізу. Важливість виділення різних суб’єктів фінансового
аналізу обумовлена різницею в цілях та завданнях, що повинні бути вирішені,
необхідністю формування специфічного методичного та інформаційного
забезпечення.
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3.16. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Лащенко Е.В., магистр экономических наук,
Шнейдере Р.А., доктор экономических наук, доцент
Латвийский Университет, г. Рига, Латвия

Финансовая стабильность предприятий является важным вопросом не
только для их собственников, но и для экономики страны в целом. Для
инвесторов финансово стабильные предприятия являются первостепенными
объектами инвестиций. В свою очередь, способность привлечения
инвестиционного капитала зачастую является основой развития дальнейшего
бизнеса. Успешно развивающиеся предприятия позитивно влияют на
социально-экономическое развитие страны в целом.
Зачастую в основе финансовых проблем предприятия лежит
неэффективное управление ресурсами, как материальными, так и
человеческими. Несовершенные информационные потоки так же негативно
сказываются на процессах, протекающих на предприятии. По мнению авторов,
именно эффективно разработанная и внедренная система внутреннего контроля
позволяет
предприятию
избежать
или
минимизировать
влияние
нерационального использования активов, что в свою очередь оказывает
позитивное влияние на финансовую стабильность хозяйствующего субъекта.
Цель исследования:
изучить теоретические аспекты внутреннего
контроля и их практическое применение и, исходя из полученных результатов,
разработать рекомендации по улучшению внутреннего контроля в
сельскохозяйственных предприятиях.
Вопросы внутреннего контроля нашли отражения в работах таких
авторов как Н. Бурцев, В. Пугачев, Т. Серебрякова, Р. Гиниятов, В. Овсийчук,
А. Сертаков (Российская Федерация), Д. Панковкая (Республика Беларусь), И.
Бруна (Латвия) и др. авторов. В работах вышеупомянутых авторов рассмотрены
вопросы внутреннего контроля в целом, не заостряя внимания на отраслевых
особенностях.
Термин «внутренний» контроль не имеет однозначной интерпретации.
Изучая работы многих авторов, можно сделать вывод, что каждый из них
предлагает свою интерпретацию. Формулировка зависит от субъективного
восприятия автором понятия внутреннего контроля.
В. Михайленко позиционирует систему внутреннего контроля как
систему мер, направленных на выявление и устранение финансовых, правовых,
производственных и прочих рисков, а также на выявление фактов
хозяйственной
деятельности,
связанных
с
преднамеренным
или
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непреднамеренным нарушением сотрудниками своих обязанностей, повлекшим
за собой ухудшение финансового состояния предприятия или его деловой
репутации [5].
По мнению авторов, в данном определении допущена неточность. Исходя
из данной формулировки, система внутреннего контроля направлена на анализ
исторической информации, т.е. анализ уже наступивших событий. Стоит
отметить, что главная задача эффективной системы внутреннего контроля это
не допустить наступления негативных событий и анализ исторических данных
используется как один из возможных методов внутреннего контроля.
По мнению В. Бурцева, внутренний контроль организации - это
осуществление субъектами организации таких действий, как: определение
фактического
состояния
организации
(объекта контроля),
сравнение
фактических данных с планируемыми, оценка выявляемых отклонений и
степени их влияния на аспекты функционирования организации, выявление
причин зафиксированных отклонений [2].
Предложенное определение В. Бурцева более полно раскрывает сущность
внутреннего контроля. Позитивно можно оценить тот факт, что исследователь
подчеркивает выявления причинно-следственной связи в процессе внутреннего
контроля. Все же неточность данного определения заключается в том, что автор
в основном акцентирует внимания на сравнении фактических и плановых
показателей, но необходимо отметить, что система внутреннего контроля
включает в себя и другие методы контроля (например, физическая охрана).
Неоднозначными являются формулировки внутреннего контроля,
предложенные в Международных стандартах аудита и Международных
профессиональных стандартах внутреннего аудита.
В Международных стандартах аудита термин «система внутреннего
контроля» означает совокупность организационных мер, методик и процедур,
используемых руководством аудируемого лица в качестве средств
упорядоченного
и
эффективного
ведения
финансово-хозяйственной
деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и
предотвращения ошибок и искажения информации, а также своевременной
подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности [9].
С точки зрения Международных профессиональных стандартов
внутреннего аудита, внутренний контроль - это любые действия руководства,
Совета и других сторон по управлению рисками и повышению вероятности
достижения поставленных целей и выполнения задач. Исполнительное
руководство осуществляет планирование, организацию и руководство
действиями, обеспечивающими разумную уверенность в том, что цели и задачи
организации будут выполнены [10].
Исследования В. Пугачева доказывают, что внутренний контроль может
быть рассмотрен исходя из четырёх концепций:
1. В общем виде, под понятием «внутренний контроль» следует понимать
функцию руководства предприятия, которая включает в себя как контроль над
процессом определённого действия, так и результаты его выполнения.
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2. Внутренний контроль как вид деятельности - совокупность действий,
направленная на оценку соответствия объектов управленческим решениям,
законодательной базе, плановым показателям, стандартам, с целью
определения валяния субъекта на объект и оценки отклонений.
3. Внутренний контроль как форма обратной связи, с помощью которой
руководство предприятия имеет возможность получить информацию о
контролируемом объекте и о степени выполнения управленческих решений.
4. Внутренний контроль как система мер безопасности, которая
направлена на минимизацию негативно влияющих внешних и внутренних
факторов [7].
Вышеизложенные определения внутреннего контроля не противоречат
сущности внутреннего контроля. Каждое из рассмотренных определений лишь
дополняет друг друга.
По мнению авторов, более точным и приемлемым определением
внутреннего контроля можно считать определение, предложенное
В.Пугачевым, так как оно более полно раскрывает понятие. Данное
определение указывает на роль внутреннего контроля и позиционирует его как
одну из функций управления.
Система внутреннего контроля существует в любом хозяйствующем
субъекте в большей или меньшей степени. Но существует множество примеров
предприятий, где внедренные методы внутреннего контроля неэффективны. На
эффективность внутреннего контроля влияют не только методы и процедуры
контроля, но также идентификация рисков, обусловленных спецификой сферы
деятельности предприятия. По мнению авторов, идентификация рисков,
обусловленных сферой деятельности предприятия, является одной из главных
предпосылок улучшения качества системы внутреннего контроля.
В процессе анализа необходимо обусловить основные объекты и
субъекты контроля. Исходя из полученных результатов, необходимо
идентифицировать риски. Так как объекты, субъекты и риски связаны во
временно-пространственном поле, можно сделать вывод, что и они напрямую
связаны с особенностями сферы деятельности предприятия.
Особенности
внутреннего
контроля
на
сельскохозяйственных
предприятиях - малоизученный вопрос как в Латвии, так и за её пределами.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что информационное
поле по данному вопросу очень мало и недостаточно, чтобы на практике
эффективно применить методы внутреннего контроля именно на
сельскохозяйственных предприятиях.
Изучая принципы системы внутреннего контроля, авторами сделан вывод
о том, что невозможно разработать универсальные принципы и методы
контроля, которые нашли бы своё применение в предприятии любой отрасли.
Основные направления исследования эффективной системы внутреннего
контроля должны быть направлены на изучение отраслевой особенности.
Сегментируя предприятия по отраслевому признаку и выявляя отраслевые
особенности, будут созданы предпосылки создания эффективных систем
контроля непосредственно в хозяйствующих субъектах.
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Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что особенности
внутреннего контроля сельскохозяйственных предприятий в большой степени
обусловлены спецификой производственного процесса.
Одни из последних исследований по особенностям внутреннего контроля
сельскохозяйственных предприятий нашли отражения в работах В. Овсийчука,
С. Концевой, В. Бурцева, Т. Киселёвой и Г. Савицкой. Особенно необходимо
отметить вклад именно Г. Савицкой, в работах которой можно найти
конструктивные
предложения
методов
и
областей
контроля
сельскохозяйственных предприятий. Предложенные ею методы также
базируются на методах статистики, математики, экономики и эконометрии, что
позволяет внедрить в систему контроля предприятия расчеты, которые научно
подтверждают намеченную стратегию предприятия.
Управление производственным процессом осуществляется посредством
влияние субъекта на объект. Исходя из данного утверждения, авторы, в ходе
исследования, определили субъекты и объекты производственного процесса
сельскохозяйственных предприятий.
Под
субъектами
внутреннего
контроля
сельскохозяйственных
предприятий следует понимать управленческий орган предприятия и
специалистов (зоотехника, агронома, бригадира и т.д.).
Под
объектами
внутреннего
контроля
сельскохозяйственных
предприятий следует понимать:
 трудно возобновляемые производственные ресурсы (земля, вода, лес и
т.д.),
 возобновляемые производственные ресурсы: материалы, человеческие и
финансовые ресурсы [6].
В. Овсийчук указывает, что объекты внутреннего контроля нуждаются в
сегментации по отраслевому признаку, например, животноводство,
растениеводство и т.д. и основываясь на структурной особенности
предприятия, т.е. по центрам ответственности [6].
По мнению авторов, данная классификация имеет логическую
закономерность. Затраты и доходы предприятия возможно разделить по
структурам, в которых они появляются. Ответственное лицо определенного
подразделения несет ответственность за его работу, в том числе и за часть
затрат, что приходятся на данное структурное подразделение. Исходя из
определения внутреннего контроля, одной из его функций является физическая
сохранность активов, что позволяет сделать вывод о том, что предложенная
классификация теоретически обоснована.
Данный вывод подтверждают и научные исследования В. Овсийчука, в
результате которых было доказано, что контроль затрат по центрам
ответственности способен повысить эффективность работы предприятия и
контролировать работу субъектов контроля.
Основные
субъекты
и
объекты
внутреннего
контроля
сельскохозяйственных предприятий обобщены в табл. 1.
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Таблица 1
Функции субъектов внутреннего контроля сельскохозяйственных предприятий
(составлено авторами на основе [3])
Субъект
внутреннего
контроля

Объект внутреннего
контроля

Функции

Определение миссии деятельности
деятельность предприятия:
составление
Управленческий
финансовые стратегических и оперативных
аппарат
планов, определение механизмов
контроля *
Качественное
ведение
Хозяйственная
деятельность бухгалтерской
отчетности,
предприятия,
полное проведение
плановых
и
Главный бухгалтер
отображение
хозяйственных неплановых
инвентаризаций,
операций, бюджет
контроль налоговых обязательств
предприятия **
Соблюдение
технологического
процесса
выращивания
Технологический
процесс
сельскохозяйственных
культур,
Агроном
выращивания
соблюдение норм по сохранности
сельскохозяйственных культур
урожая
и
повышению
продуктивности
Соблюдение
технологического
Зоотехник
Процесс содержания животных процесса
содержания
и
выращивания скота
Управление
активами
Контроль расхода материальных
предприятия
(материалы,
Управляющий
запасов,
контроль наличия
запасы готовой продукции,
складом
материалов, необходимых для
корма, семенной материал
производства
и.т.д.)
Физическое
состояние
Контроль здоровья животных,
животных и рациональный
Ветеринарный врач
контроль репродуктивной функции
расход
медицинских
и расхода медикаментов
препаратов
Физическая и техническая
Контроль
расходов
горючесохранность техники, а также
Инженер-механик
смазочных
материалов
и
горючих
и
масленых
технического состояния автопарка
материалов
Оценка урожая и приплода, Контроль выполнения плановых
Бригадир
контроль технологических карт работ и смет предприятия
Контроль
эффективного
Комиссии
Внутренний
контроль выполнения
контрольных
специального
предприятия
процедур,
приписанных
назначения
руководством
* Если на предприятии создана отдельная служба внутреннего контроля, то данная
функция делегируется ей
** Если на предприятии создана отдельная служба внутреннего контроля, то данная
функция выполняется совместно
Хозяйственная
предприятия,
показатели
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Авторами позитивно отмечен тот факт, что, по мнению В. Овсийчука, в
системе внутреннего контроля необходимо особенно выделить функцию
системы бухгалтерского учета на предприятии. Подразделение бухгалтерского
учета обобщает и систематизирует информацию о состоянии активов
предприятия в отчеты, которые, в свою очередь, непосредственно
используются для принятия различных управленческих решений.
Между контролем и учетом существует тесная связь. Все же стоит
отметить, что контроль и учет - это абсолютно отдельные управленческие
функции. Бухгалтерский учет осуществляет функцию контроля, исходя из
принципов ведения учета. Например, посредством двойной записи, учета
хозяйственных операций, инвентаризаций, с целью полноты отображения
финансовой информации. Оценка материальных ценностей в денежном
выражении тоже выполняет функцию контроля.
Поведенные исследования также позволяют сделать вывод об особой
роли документации в достижении целей внутреннего контроля. Именно в
документации отображаются процессы, происходящие на предприятии, что
создает информационное обеспечение текущему контролю, а также
возможность анализа исторических событий с целью выявления причинноследственной связи. Подписи ответственных лиц, находящие отображение в
документации, также позволяют точно определить субъекты контроля, и
являются доказательной базой в случае применения штрафных санкций.
Особое внимание данному вопросу уделено в работах И. Глушакова и Т.
Киселёвой. Проведенное ими исследование позволило сделать вывод о том, что
на сельскохозяйственных предприятиях, где не было уделено должное
внимание документации, чаще встречались нарушения в системе внутреннего
контроля.
Следует отметить, что в сельскохозяйственных предприятиях особая роль
должна уделяться нормативной базе, которая формулирует нормы
производственного процесса. В современной ситуации роль государства в
данном вопросе ничтожно мала. Во времена СССР Министерство земледелия
регулярно издавало производственные нормативы (не стоит путать с плановой
экономикой). Производители сельскохозяйственной продукции имели
представление о количестве мяса, которое могло быть получено с животного
определенного вида и физических данных, о количестве зерна, собранного с
определенного размера засеянной площади и т.д. Данная информация - это
важный источник для целей системы внутреннего контроля. Сопоставление
плановых и фактических показателей - это основа контроля расходования
материальных ресурсов предприятия. Технологические нормы также важны для
обоснованного планирования предприятий.
По мнению авторов, сельскохозяйственные предприятия должны
создавать систему документооборота основываясь на данном принципе. Важно
отметить, что за основу технологических норм не следует брать исторически
разработанные
нормы.
Вследствие
технологического
прогресса,
сельскохозяйственные предприятия применяют новые методы, технику и
химические вещества, что, в свою очередь, напрямую влияет на
167

продуктивность. Именно поэтому, предприятиям необходимо регулярно
отслеживать результаты исследований агрономов и зоотехников, а также
создавать собственные информационные базы с целью определения норм.
В проведенном авторами исследовании особую роль заняло изучение
производственного процесса сельскохозяйственных предприятий, с целью
выявления «слабых мест» и разработки методов системы внутреннего
контроля, с целью минимизации негативного эффекта на показатели работы
сельскохозяйственных предприятий.
Авторы согласны с мнением В. Белова, который выделил следующие
задачи внутреннего контроля производственного цикла:
 контроль обоснованности процесса планирования;
 контроль эффективного использования производственных запасов;
 контроль определения производственных резервов предприятия.
Возможна следующая последовательность проведения внутреннего
контроля производственного цикла:
1. Необходимо определить плановые показатели растениеводства и
животноводства. В процессе контроля стоит произвести анализ
вероятности достижения поставленных производственных целей и
резервов предприятия;
2. Следует произвести анализ эффективного использования активов
предприятия, определяя возможный объём потерь и разрабатывая план
действий по их уменьшению;
3. Проверка выполнения плановых задач [6].
В ходе проведенного исследования был сделан вывод о важной роли
финансового анализа в процессе контроля. В. Овсийчук, Г. Савицкая, И.
Глушаков и Т. Киселёва в своих работах также акцентируют внимание на
финансовом анализе предприятия как одной из предпосылок эффективной
системы внутреннего контроля предприятия. Применение методов
экономического анализа подготавливает информацию для целей контроля,
позволяет определить причинно-следственную связь, а также своевременно
идентифицировать факторы риска. Методы экономического анализа
универсальны, что способствует их применению в сельскохозяйственной
отрасли. Особенности их применения не были рассмотрены в ходе данного
исследования, но стоит отметить, что данный вопрос будет рассмотрен в
дальнейших исследованиях.
Объём произведенной продукции является тем показателем, который
чётко характеризует эффективность работы производственного цикла. От
произведенного объёма напрямую зависят показатели реализации, уровень
себестоимости продукции, показатели прибыльности и рентабельности. Исходя
из данной гипотезы, авторы пришли к выводу, что анализ производственного
цикла стоит начать с анализа количества произведённой продукции, как
главного объекта контроля.
В ходе анализа необходимо определить следующие задачи:
 обоснование и коррекция производственных планов,
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 систематический контроль над выполнением плановых показателей,
 определение факторов, оказывающих влияние на объёмы производства и
анализ их значимости,
 разработка и внедрение методов определения производственных резервов
[8].
По мнению авторов, одним из значимых объектов контроля
сельскохозяйственных предприятий является себестоимость продукции.
Способы уменьшения себестоимости продукции с целью увеличения
прибыли - это один из первостепенных вопросов для изучения. Размер
себестоимости произведенной продукции является конфиденциальной
информацией. В каждом предприятии разработана своя методология
управления данным показателем. Исходя из данного заключения, можно
сделать вывод о том, что возможность разработки универсальной методики
маловероятна. Все же, касаясь вопроса внутреннего контроля, авторами
разработаны рекомендации к методике определения себестоимости
сельскохозяйственной продукции для системы внутреннего контроля.
По мнению авторов, Г.Савицкая точно определила цели анализа и
контроля себестоимости:
 разработка и контроль над выполнением плана уменьшения
себестоимости продукции;
 регрессионный анализ;
 определение резервов уменьшения себестоимости;
 определение вероятности использования резервов и соответствующий
контроль [8].
Под объектами внутреннего контроля следует понимать все затраты,
которые в ходе контроля стоит анализировать в различных разрезах. Следует
отметить, что разрезы анализа предприятиям стоит обозначить самим, исходя
из организационной структуры и особенностей отрасли.
По мнению авторов, анализ и контроль стоит начать с определения общих
затрат. Размер общих затрат зависит от объёма произведенной продукции,
постоянных и переменных затрат. Исходя из данного принципa, возникает
потребность накопления информации по постоянным и переменным затратам.
Анализ производиться в динамике, сравнивая полученные результаты с
плановыми показателями.
Данный анализ можно производить относительно каждого вида
произведённой продукции.
Основной задачей сельскохозяйственных предприятий является
разработка особых форм отчетности, посредством которых создаются
предпосылки
реального применения предложенного анализа. В ходе
исследования были разработаны некоторые формы, но на данный момент не
могут быть представлены, так как на данной стадии исследования не прошли
апробацию в реальных сельскохозяйственных предприятиях.
В ходе исследования была обозначена проблема методологии расчета
себестоимости. Законодательная база многих стран не предусматривает строгое
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государственное регулирование по данному вопросу, что даёт свободу выбора
каждому хозяйствующему субъекту в отдельности, что, в свою очередь, даёт
предпосылки к более частому допущению ошибок и некорректному
отображению данных в бухгалтерских отчётах. Данный вывод позволяет
утверждать, что, с точки зрения системы внутреннего контроля, себестоимость
- это повышенный объект внимания.
Как было отмечено выше, важным элементом является факториальный
анализ. Для этих целей возможно применение и статистического метода
регрессионно-корреляционного
анализа.
Полученные
данные
более
объективны, нежели субъективное мнение субъекта контроля.
В. Овсийчук и Г. Савицкая в своих исследованиях пришли к выводу о
том, что для целей внутреннего контроля особую роль играет классификация
затрат исходя из центров ответственности. Авторы согласны со сделанным
выводом, т.е. данный подход не только позволяет идентифицировать субъекты
и объекты контроля, но и повысить личную заинтересованность субъектов
контроля.
Как у термина «внутренний контроль», так и у термина «центр
ответственности» нет единой интерпретации. С одной стороны, под данным
понятием стоит понимать место, где возникают затраты. С другой стороны, под
данным понятием подразумевается субъект контроля, который несёт
непосредственную ответственность за затраты.
Авторы придерживаются мнения, что стоит разделять понятия «центр
ответственности» и «место затрат». Разделяя данные понятия, возможно
создать эффективную систему контроля. В первую очередь, обособив место
затрат, например, определенную структурную единицу, создается предпосылка
назначения ответственных лиц - центров ответственности. Поэтому в
проведенном исследовании под термином «центр ответственности» следует
понимать персону, которая несёт непосредственную ответственность за
определённую позицию затрат.
Авторами
предложено
определение
центров
ответственности
сельскохозяйственных
предприятий
исходя
из
вида
деятельности
(растениеводство, животноводство, промышленность), по отделам, бригадам,
видам культур и животных (табл. 2).
В целях эффективности внутреннего контроля, необходимо
руководствоваться следующими принципами при создании центров
ответственности:
 если определённый специалист, исходя из делегированных им
обязанностей, распоряжается материальными запасами, может ли он быть
ответственен за их эффективное использование;
 может ли специалист, напрямую влияющий на объём использованной
электроэнергии, отвечать за контроль её расходования;
 может ли персона, активно использующая автопарк предприятия,
отвечать за контрольные мероприятия;
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 если специалист может повлиять на количество расходуемого сырья, но
не на его цену, то он может нести ответственность за отклонения от
плановых показателей;
 если специалист не может повлиять на количество расходуемого сырья и
на его цену, он не может нести ответственность за данную позицию
затрат [8].
Таблица 2
Центры ответственности затрат сельскохозяйственных предприятий
(составлено авторами на основе [6, 8])
Центр ответственности

1. Растениеводство

Ответственные лица

Главный агроном

Главный зоотехник
2. Животноводство
Главный ветврач
3. Промышленное
производство
3.1. Административный
персонал
3.2. Цехи

Главные специалисты –
технологи, главный
инженер, руководитель
цеха

Контролируемые затраты
Затраты на оплату труда специалистам,
ответственным за материалы
растениеводства, затраты на ремонт
сельскохозяйственной техники, затраты по
охране труда, затраты на закупку
материалов и сырья, т.д.
Затраты на оплату труда специалистам,
ответственным за содержание племенного
скота, затраты на оплодотворение
животных, затраты на закупку кормов и
.т.д.
Заработная плата санитаров, ветврачей,
работников специализированных
изоляторов, затраты на медицинские
препараты, спецформу, оборудование и
т.д.

Заработная плата административного и
руководящего персонала, затраты на
электроэнергию, содержание
производственных машин и.т.д.

Как уже было отмечено выше, непосредственный контроль затрат
оказывает позитивное влияние на уровень себестоимости, но не является
единственным методом её уменьшения. В ходе исследования авторами был
выделен еще один метод уменьшения себестоимости - анализ и контроль
резервов уменьшения себестоимости.
Можно определить возможные источники резервов уменьшения
себестоимости:
 уменьшение объёма произведенной продукции;
 уменьшение затрат по её производству.
Г. Савицкая данную закономерность успешно отобразила в виде
формулы:
R  P  Pi  Pf 

If R  I  Ip
If

VKPf  R  VKP VKPf

где Pf - фактический уровень себестоимости,
Pi - прогнозируемый уровень себестоимости,
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(1)

I f - фактические затраты произведенной продукции,

R  I - резерв уменьшения производственных затрат,
I p - дополнительные затраты, необходимые для использования

резервов,

VKPf - фактический объём произведенной продукции,

R  VKP - резерв увеличения произведенной продукции [8].
По мнению авторов, данная модель точно отображает закономерности,
которые характерны для предприятий сельскохозяйственной отрасли. Исходя
из предложенной модели, можно чётко определить объекты внутреннего
контроля и, исходя из этого, разработать эффективную систему внутреннего
контроля. Все же стоит отметить, что практическое применение данной модели
затрудняет
определение
двух
показателей:
резерва
уменьшения
производственных затрат и резерва увеличения произведенной продукции. Для
расчета данных показателей стоит обратиться к применению статистических и
математических моделей. Данные расчеты сопряжены с высокой степенью
сложности, что означает, что в малых и средних предприятиях это создаст
определённые трудности.
По результатам проведенного исследования, aвторами были сделаны
выводы о том, что модели внутреннего контроля имеют отраслевой признак.
Авторы пришли к выводу также о том, что необходимо продолжать
исследования
по
вопросу
особенностей
внутреннего
контроля
сельскохозяйственных предприятий с целью разработки единой модели. По
мнению авторов, особая роль во внедрении теоретических норм внутреннего
контроля в практику должна принадлежать государственному регулированию,
т.к. это обяжет хозяйствующие субъекты более серьезно относиться к вопросам
внутреннего контроля, окажет положительное влиянии на их экономические
показатели и экономические показатели страны в целом.
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3.17. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВІТЧИЗНЯНИХ ВАНТАЖНИХ
АВІАКОМПАНІЙ НА ЦІЛЬОВОМУ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
Литвиненко С.Л.
к.е.н., доцент
Національний авіаційний університет, м. Київ

Проведення комплексного аналізу роботи вітчизняних вантажних
авіакомпаній на цільовому ринку транспортних послуг вимагає значних зусиль.
При здійснені аналізу діяльності авіаперевізника необхідно, по-перше,
дослідити загальні тенденції розвитку світового ринку авіаперевезень,
визначити власні сильні та слабкі сторони і конкурентів, а також можливості та
загрози на цільовому ринку перевезень. Передусім, необхідно сказати, що
глобальний ринок авіаційних перевезень включає широкий діапазон ринків,
зокрема, ринок пасажирських та вантажних перевезень, ринок регулярних та
чартерних перевезень, регіональні та субрегіональні ринки тощо. З-поміж
загальних тенденцій розвитку світового ринку вантажних авіаперевезень можна
визначити наступні: зростання частки вантажних перевезень у загальних
обсягах та суттєве перевищення темпів зростання порівняно з пасажирськими
перевезеннями; зростання конкуренції, зокрема, через появу на ринках
компаній, які пропонують широкий спектр послуг з обслуговування вантажів
(інтеграторів та глобальних експедиторів); підвищення загального рівня якості
послуг внаслідок загострення конкурентної боротьби; зниження загального
рівня доходності авіаперевізників; поглиблення співпраці та інтегрування;
налагодження партнерських стосунків і створення різного роду альянсів тощо.
Як визначено нами у [6], процес реінжинірингу бізнес-процесів для
різних вантажних авіаперевізників має суттєвим чином різнитися. На ринках
перевезень нині діють переважно дві форми вантажних авіаперевізників – суто
вантажна авіакомпанія та вантажопасажирська авіакомпанія. Також відзначено
можливість розвитку інших форм вантажних авіаперевізників у складі груп
компаній чи вантажних авіакомпаній. Причому, як процес реінжинірингу
бізнес-процесів, так і процес аналізу, у трьох формах вантажних
авіаперевізників буде суттєво відрізнятися. Саме ці аспекти й обумовлюють
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відмінності процесу аналізу діяльності для тих чи інших вантажних
авіаперевізників.
Значні обсяги перевезень вантажів забезпечують регулярні пасажирські
авіаперевізники, які дозавантажують власні пасажирські рейси вантажами.
Проте, тут є дуже тонка межа, яку необхідно витримувати, і на даний час
вітчизняні
авіаперевізники
поки
неспроможні
забезпечити
якісне
доукомплектування пасажирських рейсів вантажами з огляду на цілу низку
причин. Однією з головних причин такого стану речей є відсутність дієвої
стратегії продажів, яка враховувала б інтереси вантажних департаментів. Також
до причин можна віднести відсутність якісних інформаційних систем,
інтегрованих у бізнес-процеси. Єдиним виключенням з цього правила можна
вважати базовий аеропорт Бориспіль, у якому і за таких обставин є можливості
для здійснення заходів щодо якісного доукомплектування пасажирських рейсів
вантажами, проте реалізовано далеко не у повній мірі.
Також у [6] нами відзначається, що найважливішим бізнес-процесом для
будь-якої вантажної авіакомпанії є саме комерційний супровід процесу
доставки вантажів. Цей бізнес-процес є важливим і при аналізі роботи
авіакомпанії через те, що він забезпечує успішне функціонування великої
кількості структурних підрозділів, зокрема, маркетингового відділу, відділу
продажів, оперативного та фінансового відділів тощо. Від успішності аналізу
саме цього бізнес-процесу, у більшій мірі, ніж від інших, залежить успішність
роботи авіаперевізника у цілому. Для забезпечення якісного комерційного
супроводу авіакомпанія має налагодити систему просування власної послуги та
продажів перевезень, здійснювати аналіз динаміки змін на цільових ринках
вантажних авіаперевезень, облік доходності регулярних вантажних ліній та
чартерних напрямків, розробити принципи та методи, а також концепцію
тарифного планування, основи застосування системи бронювання тощо. У
результаті проведеного аналізу було виявлено, що поліпшення цього бізнеспроцесу має відбуватися постійно, особливо це є актуальним для аспектів, які
стосуються тарифного планування, управління доходністю різних напрямків,
управління мережею агентств та представництв. Окремі аспекти цього бізнеспроцесу можуть потребувати радикальних змін протягом незначного періоду
часу, зокрема, змін у стратегії продажів на тих чи інших рейсах, напрямках,
регіонах; залучення новітніх систем продажу авіаційних перевезень; розвиток
систем лояльності. Аналіз комерційного бізнес-процесу має проводитися у
комплексі з іншими бізнес-процесами, адже він є невід’ємною складовою
загальної бізнес-моделі вантажного авіаперевізника.
На даний час на міжнародних ринках вантажних авіаперевезень
поступово збільшується частка компаній-інтеграторів, таких як DHL, TNT та
UPS, що забезпечують комплекс послуг з доставки вантажів, який включає
пакування, наземне обслуговування, митне оформлення, консолідацію та
розконсолідацію, складування, доставку авіаційним, морським та наземними
видами транспорту тощо. Успішність цих компаній обумовлена цілою низкою
факторів, зокрема, комплексністю та системністю їх роботи, як наслідок, клієнт
отримує надзвичайно широкий спектр послуг та може сам обирати ті чи інші
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опції, залежно від власних фінансових, техніко-технологічних, інформаційних
та інших ресурсних можливостей.
Крім компаній-інтеграторів активно розвиваються різні логістичні
оператори, зокрема, на світових ринках діють 3-PL, 4-PL та навіть 5-PL
оператори, тоді як 1-PL та 2-PL оператори вже фактично зникли. В Україні цей
процес не так стрімко розвивається, тому на вітчизняному ринку працюють
лише 1, 2 та 3-PL оператори. У 2013 році в Україні можливою є поява власних
4-PL операторів, проте напевно можна стверджувати, що даний процес
активізується у більш віддаленій перспективі – у 2015-2017 роках. Подальше
активне інтегрування України до глобальної транспортної мережі буде лише
сприяти цьому процесу.
Проте, найбільшої уваги при здійсненні аналізу, з огляду на високу
актуальність та значущість, заслуговують ринки чартерних вантажних
перевезень, оскільки саме на одному з таких ринків – ринку надважких та
нестандартних перевезень, діє найуспішніший вантажний перевізник України –
авіакомпанія «Авіалінії Антонова». Цей ринок фактично монополізовано
авіаперевізниками колишнього СРСР, з огляду на те, що його оператори
надають послуги з доставки унікальних надважких вантажів спеціалізованими
рамповими літаками типу Ан-124-100 та Ан-225. Аналогів цих літаків у світі
немає, з огляду на вантажопідіймальність, розміри вантажної кабіни, засоби
внутрішньолітакової механізації тощо. А отже, існує реальна можливість
подальшого динамічного розвитку цільового ринку для даної групи
авіакомпаній, в тому числі і для авіакомпанії «Авіалінії Антонова».
У попередніх наукових роботах нами активно досліджувалися проблеми
розвитку ринку надважких та нестандартних перевезень, проте у [5-7] більше
уваги було приділено реалізації спільних проектів авіаперевізників
негабаритних вантажів, зокрема, техніко-технологічному проекту «Ruslan
SALIS GmbH» та маркетинговому проекту «Ruslan International», що сприяли
розширенню спільних можливостей авіакомпаній-учасниць ринку надважких та
нестандартних перевезень.
Особливості роботи авіаперевізників на тих чи інших ринках перевезень
активно досліджувалися у науковій літературі. До найбільш значущих наукових
робіт у цій царині слід віднести праці М. Гурієвої, І. Горна, К. Зоріна, А.
Матовнікова, В. Толмачова та ін. У науковій праці М. Гурієвої [2] автором
виявлені значні можливості вдосконалення організаційних аспектів
функціонування ринку вантажних авіаперевезень, в тому числі істотного
скорочення витрат перевізників; встановлені переваги, які можуть бути
актуальними і для українських авіаперевізників, зокрема, географічне
положення країни та можливість техніко-технологічного випередження
конкурентів. Також М. Гурієва зазначає, що одним з прикладів успішного
конкурування з міжнародними перевізниками є саме домінування на ринку
надважких та нестандартних перевезень російських та українських
авіакомпаній.
Дисертаційна робота К. Зоріна [3] присвячена підвищенню ефективності
роботи авіакомпанії чартерного типу, що спеціалізується на доставці
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унікальних вантажів, шляхом розробки та реалізації процесів бюджетування.
Зокрема, за оцінками К. Зоріна, до третини усіх замовлень є разовими та
спонтанними. Ним було виділено два сегменти – цивілізований сегмент та
сегмент екстраординарних перевезень у межах загального ринку надважких та
нестандартних перевезень. Також автор зазначає, що структура цих сегментів є
неоднорідною, а довготермінове прогнозування на сегменті екстраординарних
перевезень є фактично неможливим.
Наукові роботи А. Матовнікова та В. Толмачова [8; 9] більше стосуються
вирішення ряду актуальних техніко-технологічних завдань щодо доставки
унікальних негабаритних вантажів літаками типу Ан-124-100, проте автори
також відзначають високу ймовірність динамічного розвитку ринку надважких
та нестандартних перевезень, що зрештою справдилося.
Із методологічної точки зору підхід до проведення аналізу вітчизняних
вантажних авіакомпаній на цільовому ринку транспортних послуг має
визначати саму структуру аналізу. Першочергово має бути визначена загальна
мета аналізу, оскільки перед авіаперевізником постають одразу декілька цілей,
які можуть вступати між собою у певні протиріччя. При визначенні мети
аналізу має бути встановлений рівень деталізації та налагоджені інформаційні
потоки, які будуть задіяні в цьому процесі. Обов’язковою складовою будьякого аналізу є встановлення ймовірних ризиків, які виникають за тих чи інших
обставин. Суттєвого значення набуває також глибина аналізу. Варто пам’ятати,
що той чи інший ринок є невід’ємною складова загальносвітового ринку
авіаційних перевезень, яка взаємодіє з макросередовищем.
Як відзначено нами у [6], при реінжинірингу бізнес-процесів в
авіакомпаніях мають бути застосовані стандартні методи, зокрема аналітичні,
якісні, пошукові, стандартні методи планування, прогнозування та
моделювання. Аналітичні методи мають бути першочерговими. Необхідно
також активно застосовувати сучасні методики реінжинірингу бізнес-процесів
підприємств, зокрема методику Business Process Improvement, методику
системного аналізу функцій, метод еталонного порівняння, методики Andersen
сonsulting, McKinsey, Boston Consulting Group та Bain consulting, а також
стандарт Capability Maturity Model. Необхідно використовувати найсучасніші
інформаційні засоби, які забезпечують можливість проведення імітаційного
економіко-математичного моделювання за реальними даними та у режимі
реального часу.
Нами у [6] визначено чотири основні групи показників оцінки, які
формують окремі інтегральні показники. До них віднесено: показники стану
бізнес-процесів; показники рівня задоволення вантажної клієнтури; якісні
показники; фінансово-економічні показники. З точки зору аналізу всі їх
необхідно розглядати у комплексі. Також нами у [6] зазначено, що показники
бізнес-процесів можна поділити на ті, які характеризують витрати на його
обслуговування чи реінжиніринг і ті, які можливо оцінити часовими
параметрами. Показники стану бізнес-процесів мають оцінюватися
інтегральним показником, який має включати ці складові. Показники рівня
задоволення вантажної клієнтури, у відповідності до економічної теорії можуть
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бути прямими та опосередкованими. Інтегральний показник задоволеності
вантажної клієнтури має оцінювати рівень задоволення клієнтів до проведення
реінжинірингу та після нього. Фінансово-економічні показники поділяються на
показники фінансового характеру (дохідність, рентабельність, прибутковість,
фінансова стійкість) та показники економічного характеру (собівартість
перевезення певної категорії вантажів; загальна собівартість послуги;
показники використання трудових, матеріально-технічних, фінансових,
інтелектуальних, технологічних ресурсів). Надзвичайно важливою складовою в
оцінці ефективності реінжинірингу бізнес-процесів вантажних авіакомпаній
має стати визначення питомої ваги кожного з показників оцінювання.
Відмінності у побудові системи оцінки ефективності реінжинірингу бізнеспроцесів вантажних авіакомпаній для суто вантажних авіакомпаній,
вантажопасажирських авіакомпаній полягатиме у встановленні важливості
критеріїв оцінювання. Цілком очевидним є те, що авіаперевізники, які
виконують вантажопасажирські рейси, дбають у першу чергу про пасажирів та
їх багаж, а вже в другу – саме про вантаж. Реінжиніринг бізнес-процесів
вантажного авіаперевізника має здійснюватися на основі техніко-економічних
розрахунків після детального аналізу зовнішнього середовища, можливостей
конкурентів, можливості завоювання нових ринків перевезень. Цей процес
можливо реалізовувати одночасно з проведенням поточних змін у роботі
вантажного авіаперевізника, проте ці зміни не мають вступати з процесом
реінжинірингу у протиріччя.
Так, особливості розвитку ринку надважких та нестандартних перевезень
зумовлюють необхідність детального аналізу структури платоспроможного
попиту; визначення факторів політичного, економічного, соціального характеру
при формуванні попиту; аналіз основ тарифного планування у конкурентів;
аналізування можливостей залучення потенційних клієнтів; аналіз перспектив
маркетингового та техніко-технологічного співробітництва авіакомпанійоператорів ринку тощо. При аналізі цього ринку надзвичайно важливою
складовою є визначення пріоритетів у той час, коли існує серйозний сезонний
попит, а також пошук вигідних контрактів в інші періоди.
Виділення сегментів екстраординарних перевезень та тих, які
здійснюються на основі сталих контрактів, дає змогу провести незалежний
аналіз роботи на них. З точки зору дохідності ці сегменти можна вважати
майже рівнозначними, хоча при перевезенні на основі термінових замовлень
застосовуються підвищенні тарифи. Подібні тарифи використовуються і при
перевезенні тих чи інших спеціальних вантажів, зокрема, небезпечних,
швидкопсувних, живих тварин, а також моновантажів, в т.ч. й оригінальної
конструкції. Суттєве значення при формуванні тарифів на екстраординарні
перевезення має розміщення літаків у центрах технічного обслуговування, у
проміжних аеропортах та на основних маршрутах; загальна зайнятість літаків;
можливість виконання рейсу з огляду на технічний стан літака, необхідність
проведення регламентів технічного обслуговування тощо.
У науковій літературі визначені основні типи ризиків, зокрема
виділяються ризики, пов’язані з транспортуванням вантажу. При доставці
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спеціальних категорій вантажів, а саме ці вантажі є основними на розвитку
ринку надважких та нестандартних перевезень, суттєво зростають і транспортні
ризики. Доставка небезпечних, швидкопсувних вантажів та живих тварин
вимагає вжиття ряду попереджувальних заходів з метою зниження рівнів
ризиків. Ці ризики пов’язані більшою мірою з фізико-хімічними властивостями
таких вантажів, ніж транспортним процесом. Процедурні моменти при доставці
цих категорій спеціальних вантажів авіатранспортом чітко регламентовані
міжнародними документами, зокрема, ІАТА Dangerous Goods Regulations, Live
Animals Regulations, Perishable Cargo Regulations.
У той же час, доставка негабаритних та надважких вантажів вимагає від
перевізників розробки власних методик їх перевезення. Цим проблемам
присвячені наші попередні наукові роботи. В цій роботі хотілося би
сконцентрувати увагу на тих аспектах, які стосуються проведення аналізу.
Доставка надважких та негабаритних вантажів вимагає врахування цілої низки
ризиків, починаючи від ризиків несвоєчасної доставки і закінчуючи ризиками
невиконання чи неповного виконання митних та юридичних формальностей.
Аналіз роботи авіаперевізників на цьому ринку також ускладнений через
виконання авіакомпаніями-операторами перевезень у змішаному сполученні з
використанням авіаційного транспорту. Даний вид послуг вже не є чимось
унікальним і авіакомпанії активно його розвивають, таким чином,
забезпечуючи доставку надважких та негабаритних вантажів за принципами
логістики «від дверей до дверей».
Нами було вирішено важливе науково-практичне завдання, яке пов’язане
з побудовою концептуальних основ аналізу вітчизняних вантажних
авіакомпаній на цільовому ринку транспортних послуг. Зокрема, встановлено
взаємозв’язок процесу аналізу з особливостями роботи авіаперевізників на
цільових ринках, а також здійсненням реінжинірингу бізнес-процесів. Аналіз
вітчизняних
вантажних
авіаперевізників
має
ґрунтуватися
на
загальноекономічних принципах з врахуванням певної специфіки роботи на
цільових ринках, стратегій розвитку, переваг, недоліків, сильних та слабких
сторін. Виділено найбільш важливий ринок вантажних авіаперевезень для
нашої країни – ринок надважких та нестандартних перевезень, на прикладі
якого і були описані ті концептуальні основи, які виникають при аналізі
авіатранспортних ринків.
Визначено основи тарифного планування, особливості виникнення
ризиків при доставці надважких та негабаритних вантажів. Проведення
якісного аналізу діяльності вантажних авіаперевізників надзвичайно актуальне
з точки зору негайних потреб вітчизняних авіаперевізників на авіатранспортних
ринках. Побудова якісного продукту, який би зацікавив вимогливу західну
вантажу клієнтуру є непростим завданням, а для національних перевізників тим
паче, проте окремі авіаперевізники цього досягають. На даний час можна
цілеспрямовано удосконалювати якість продукту, використовуючи при цьому
новітні теоретичні та практико-прикладні розробки, інформаційні рішення,
методичний потенціал. Подальші наукові дослідження мають стосуватися
розробки механізмів та моделей реструктуризації стратегії вантажних
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авіаперевізників, організації стратегічного управління та формування
бюджетної моделі у вантажних авіакомпаніях різних організаційно-правових
форм.
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3.18. СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО
БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ
Ляшко Д.Ю.
к.е.н., доцент
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Відомо, що в сучасних ринкових умовах власники та співвласники
підприємств, а також особи, що мають інвестиційну зацікавленість до
підприємств не достатньо розуміють яким чином та за якими складовими
формується вартість підприємства та вартість бізнесу підприємства. В таких
умовах визначення найбільш впливових складових формування вартості
підприємства та вартості його бізнесу є дуже актуальним.
Одними з основних складових, які в сучасних ринкових умовах
формують
ринкову вартість підприємства та його бізнесу є доходи
підприємства, його прибуток, показники ефективності використання активів та
очікування. Разом з тим зростає актуальність дослідження взаємозв’язків між
означеними складовими та визначення стратегій і технологій їхньої подальшої
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реалізації у напрямку управління вартістю підприємства та бізнесу
підприємства. Все це дасть можливість отримати максимальну користь як
власникам підприємства так і іншим зацікавленим особам.
Проведення дослідження складових, що формують вартість підприємства
та його бізнесу в сучасних умовах передбачає проведення відповідного
критичного аналізу існуючих наукових розробок іноземних та вітчизняних
науковців. Проблеми оцінки вартості бізнесу та підприємств знайшли своє
відображення у наукових працях іноземних та вітчизняних дослідників як:
Бочаров В.В.[1], Валдайцев С.В.[2], Момот Т. В. [5], Пратт Ш. [7], Риис Ричард
П. [9], Соколов В.Н. [11], Фрэнк Ч. [13], Щербаков В.А. [14] та ін.
Науковці в своїх працях висвітлили проблеми визначення підходів до
оцінки вартості компаній. Однак, отримані результати не достатньо
розкривають влив існуючих складових вартості підприємств та бізнесу
підприємств, а також вплив взаємодії цих вартісних складових на формування
вартості підприємства і бізнесу підприємства в сучасних ринкових умовах.
Метою даної роботи
є визначення вартісних складових вартості
підприємства та бізнесу підприємства в сучасних ринкових умовах, а також
теоретичне обґрунтування методологічних підходів до визначення впливу
взаємодії цих вартісних складових на вартість підприємства та бізнесу
підприємства в сучасних ринкових умовах з урахування альтернативних
напрямків використання підприємства, ліквідації бізнесу підприємства або
повної ліквідації підприємства.
Як відомо, здійснення будь яких дій або створення активності суб’єктами
ринкової діяльності передбачає наявність цілей. Проведення оцінки вартості
підприємства або бізнесу підприємства також здійснюється відповідно до
встановлених цілей. Одними з основних цілей оцінки підприємства або бізнесу
підприємства є наступні [5, 8, 11, 14]:
1. Оцінка пакетів акцій або часток, які вносяться як майновий внесок при
заснуванні нового підприємства.
2. Оцінка частки в підприємствах або майнових комплексах, які
розглядаються як застава за кредитами.
3. Визначення максимально прийнятної ціни з ціллю придбання акцій
підприємств що поглинаються.
4. Визначення обґрунтованої величини статутного внеску венчурного
інвестора в підприємство.
5. Визначення величини співвідношення, в якому повинні обмінюватися
акції різних підприємств при реорганізації АТ.
6. Визначення вартості в цілому бізнесу, який продається.
7. Оцінка бізнесу на предмет страхування ділових, фінансових ризиків або
передачі бізнесу в управління.
Відповідно до означених цілей слід враховувати, що підприємство – це
виробничо-економічний і майновий комплекс, який використовується для
здійснення підприємницької діяльності [14].
Якщо брати визначення бізнесу, то це підприємницька діяльність, що
спрямована на виробництво і реалізацію товарів, робіт, послуг, або інша
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діяльність, яка спрямована на отримання прибутку. Бізнесом займається
господарюючий суб’єкт (юридична або фізична особа), якому належить
підприємство, або знаходиться в його управлінні [14].
Таким чином, оцінка бізнесу і оцінка підприємства це не еквівалентне
дійство. Можливо здійснювати оцінку підприємства, що не веде на певну дату
підприємницької діяльності. Тобто, на момент оцінки підприємство не має
бізнесу. Але не можливо здійснювати оцінку бізнесу окремо від формування
вартості підприємства. В сучасних ринкових умовах вартість бізнесу
підприємства слід розглядати як компоненту додаткової вартості підприємства,
яка має свої власні складові.
Виходячи з цього, можна зробити висновок, що в сучасних ринкових
умовах вартість підприємства формується з наступних складових (1):
ВП = ВАб + ВАнд + ВБ
(1)
де, ВП – вартість підприємства;
ВАб – вартість активів, що задіяні в бізнесі підприємства;
ВАнд – вартість активів, що не задіяні в бізнесі підприємства;
ВБ – вартість бізнесу підприємства.
Відомо, що за час ведення бізнесу підприємство здійснює купівлю
матеріальних, нематеріальних, фінансових, трудових та інших активів, які не
завжди повністю задіяні в діяльності підприємства. Ринкова вартість цих не
задіяних активів може значно відрізнятися від їх балансової вартості.
Високоліквідні незадіяні активи будуть мати більш високу вартість і додавати
до вартості підприємства. Низько ліквідні активи у найкращому випадку не
будуть додавати до вартості підприємства, а у найгіршому, будуть спрямовані
на зменшення вартості підприємства.
Крім того, вартість бізнесу підприємства має свої складові, які
формуються на основі таких показників, як (2):
ВБ = ЗД + ОП + ЕВА + Оч
(2)
де, ЗД – доход підприємства від бізнесу;
ОП – операційний прибуток підприємства від бізнесу;
ЕВА – ефективність використання активів в бізнесі підприємства;
Оч – очікування результатів від здійснення бізнесу підприємства.
Таким чином вартість підприємства не є простою сумою вартості активів
і вартості бізнесу. Складові вартості підприємства за своєю сутністю можуть
виступати як об’єкти управління їх вартістю. Так управління вартістю може
бути здійснено через відповідний організаційно-економічний механізм
управління вартістю підприємства. За допомогою такого механізму можлива
розробка стратегій управління вартістю підприємства та його бізнесу.
Досягнення цілей, які будуть розроблені в межах означених стратегій, буде
здійснено за рахунок розробки та реалізації відповідних політик і технологій.
Таким чином, в межах функціонування відповідного організаційноекономічного механізму управління вартістю підприємства, автором
пропонуються наступні стратегії:
1. Стратегія зростання вартості бізнес-активів;
2. Стратегія зростання вартості надлишкових активів;
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3.
4.
5.
6.

Стратегія зростання доходів підприємства;
Стратегія зростання операційного прибутку підприємства;
Стратегія зростання ефективності використання активів підприємства;
Стратегія створення відповідних очікувань.
Стратегія зростання вартості бізнес-активів передбачає збільшення
вартості активів, що задіяні в бізнесі підприємства, за рахунок підвищення їхніх
функціональних можливостей. Це може бути зроблено за рахунок
реструктуризації або оновлення і модернізації цих бізнес-активів. Оновлення і
модернізація передбачає здійснення інвестицій, що само по собі вже підвищує
вартість.
Стратегія зростання вартості надлишкових активів має спрямування на те,
щоб кількість високоліквідних активів підприємства не зменшувалася, а
вартість таких активів – збільшувалася. Що до низько ліквідних активів, то
вказана стратегія передбачає позбавлення підприємства цих активів, а також
нейтралізацію можливого негативного впливу від цих активів на вартість
бізнесу.
Стратегія зростання доходів підприємства від ведення бізнесу напряму
пов’язана з вартістю підприємства. Запропонована стратегія передбачає
використання політик і технологій що збільшують доход підприємства за
рахунок збільшення обсягів реалізації та відповідного ціноутворення.
Оскільки в ринкових умовах при веденні бізнесу підприємство може мати
доход але не мати прибутку стратегія зростання операційного прибутку
підприємства від ведення бізнесу також напряму впливає на рівень вартості
підприємства. В межах запропонованої стратегії на розмір операційного
прибутку будуть здійснювати вплив політики і технології, які пов’язані з
впливом на витрати комерційних, загальногосподарських і адміністративних
служб та впливають на собівартість продукції. Також на розмір операційного
прибутку, в межах запропонованої стратегії, буде здійснювати вагомий вплив
податкова політика і технології зниження податкового тиску.
Стратегія зростання ефективності використання активів підприємства
передбачає використання політик і технологій спрямованих на зростання
ефективності використання основних засобів підприємства, товарноматеріальних запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості.
Стратегія створення відповідних очікувань спрямована на зацікавлених
осіб і передбачає здійснення впливу на вартість підприємства і бізнесу
підприємства відповідно до розміру економічних вигід, які очікуються
зацікавленими особами при володінні, розпорядженні та використанні бізнесу
або підприємства. Реалізація цієї стратегії передбачає дуже активне
використання інформаційних і комунікаційних політик і технологій, які будуть
спрямовані як на внутрішнє та і на зовнішнє середовище підприємства і в
першу чергу на відповідних споживачів цієї інформаційно-комунікаціної
продукції. Так, наприклад, підвищити рівень очікуваних вигід може наступна
інформація:
 участь підприємства у національних і міжнародних профільних виставках
та інших відповідних публічних заходах;
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 участь підприємства у відкритих і закритих конкурсах і тендерах;
 перемоги підприємства у профільних відкритих і закритих конкурсах і
тендерах;
 наявність інформаційних компанії з приводу успішного виконання
замовлень, отриманих в результаті перемоги на профільних відкритих і
закритих конкурсах і тендерах;
 інформаційний промоушен відзивів сторонніх авторитетних осіб про
успішно виконані замовлення;
 наявність свобідного доступу до публічної звітності, яка відображує
фінансово-економічний стан підприємства;
 наявність у підприємства сертифікатів на стандарти якості серії ISО.
В сучасних ринкових умовах вартість підприємства формується з таких
складових, як: доход, операційний прибуток, показники ефективності
використання активів та очікування (рис.1).
ПОКАЗНИКИ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ

ДОХОД

ВАРТІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА

ОЧІКУВАННЯ

ОПЕРАЦІЙНИЙ
ПРИБУТОК

Рис. 1. Складові вартості підприємства та його бізнесу
Знаючи зміст кожної з основних компонентів вартості підприємства
можна розробити відповідні стратегії і технології, які в межах відповідного
організаційно-економічного механізму дозволять здійснювати ефективне
управління вартістю підприємства та його бізнесу.
На рис. 2 приведені складові та фактори впливу на формування доходу
підприємства. Відповідно до складових та факторів формування доходу буде
складатися зміст та внутрішні компоненти стратегії зростання доходів
підприємства в системі управління вартістю підприємства.
Технології реалізації стратегії зростання доходів підприємства будуть
спрямовані за наступними напрямками:
1. Маркетинг і продажі;
2. Інновації продукції і послуг;
3. Управління взаємодією з клієнтами;
4. Зустрічні та супутні продажі;
5. Супроводження клієнтської бази;
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6. Управління грошовими коштами і активами;
7. Управління попитом та пропозицією;
8. Оптимізація ціни.
ДОХОД
ПІДПРИЄМСТВА
ЦІНОУТВОРЕННЯ

ОБСЯГ
РЕАЛІЗАЦІЇ
ПОТЕНЦІЙНІ
КЛІЄНТИ

НАЯВНІ
КЛІЄНТИ

ДОХОДОУТВОРЮЮЧІ
АКТИВИ

МАРКЕТИНГ
И ПРОДАЖИ

ІНОВАЦІЇ
ПРОДУКЦІЇ

УПРАВЛІННЯ
ВЗАЄМОДЇЄЮ
З КЛІЄНТАМИ

ЗУСТРІЧНІ
ТА СУПУТНІ
ПРОДАЖІ

СУПРОВІД
КЛІЄНТСЬКОЇ
БАЗИ

ОПТИМІЗАЦІЯ
ЦІНИ

ЦІНОВА
ПОЛІТИКА

УПРАВЛІННЯ
ГРОШОВИМИ
КОШТАМИ І
АКТИВАМИ

УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ
І ПРОПОЗИЦІЄЮ

Рис. 2. Складові та фактори формування доходу підприємства
Технологія маркетингу та продажів дозволяє реалізувати стратегію
зростання доходів підприємства за допомогою використання маркетингових та
продажних заходів. Зміст запропонованої технології передбачає наступну низку
дій, а саме: підвищення уваги до високо прибуткових та перспективних клієнтів
а також найбільш прибутковим товарам і послугам; підвищення уваги до
найбільш ефективних каналів збуту та реклами; розвиток нових регіональних
ринків; розвиток нових сегментів на опанованих ринках; розширення реклами
та каналі збуту.
Технологія інновації продукції та послуг дає можливість досягнути
збільшення доходів підприємства за рахунок використання інновацій у
продукції і послугах, які пропонуються підприємством для ринку. Авторський
підхід до змісту даної технології містить наступні дії: розширення асортименту
запропонованих товарів та послуг; підвищення уваги до НДОКР,
впровадженню нових і розробці інноваційних продуктів; підвищення уваги до
дизайну, який дозволяє гнучке конфігурування та наладку; вдосконалення бази
і стратегії формування портфелю товарів і послуг; підвищення уваги циклу
виходу продукту на ринок і час виводу продукту на промислові обсяги;
підвищення кількості та якості запуску нових товарів і послуг.
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Технологія управління взаємодією з клієнтами в першу чергу має на
меті скорочення часу виконання заказів клієнтів та збільшення доходу за
рахунок більш досконального підходу до задоволення споживацьких потреб
клієнтів. Ця технологія складається з: оптимізації клієнтського портфелю;
підвищення уваги до розширення клієнтської бази і розвитку взаємодії з
клієнтами; удосконалення стратегії управління роботи з клієнтами; підвищення
уваги до задоволення потреб клієнтів.
Технологія зустрічних та супутніх продажів. Технологія зустрічних та
супутніх продажів є одним з елементів реалізації стратегії зростання доходів
підприємства в системі управління вартістю підприємства і передбачає
збільшення доходу підприємства за рахунок виявлення і збільшення товарів і
послуг які спонукають споживача здійснювати зустрічні закупки та закупати
супутні їм товари та послуги. Запропонована технологія передбачає наступний
перелік дій, а саме: виявлення можливостей та підвищення ефективності
зустрічних і супутніх продажів; проведення попереджувальних рекламних
компаній та у відповідь, які спрямовані на зустрічні і супутні продажі;
удосконалити моделі і методи зустрічних і супутніх продажів; підвищення
ефективності бізнес-процесів зустрічних і супутніх продажів.
Технологія
супроводження
клієнтської
бази.
Технологія
супроводження клієнтської бази дозволяє підприємства зберігати попередній
обсяг продажів, за рахунок збереження кількості клієнтів. Крім того
запропонована технологія передбачає створення з однієї сторони відповідних
пріоритетів для клієнтів по збільшенню продажів, а з іншого боку - труднощів
для переходу клієнта до конкурентного підприємства. Зміст запропонованої
технології складається з наступних компонентів: підвищення уваги до
супроводження клієнтської бази; створення бар’єрів, які перешкоджають
переходу клієнтів до конкурентів; зміна напрямків пріоритетів і стратегій
зберігання клієнтів.
Технологія управління грошовими коштами і активами. Технологія
управління грошовими коштами і активами в першу чергу спрямована на
збільшення вхідного грошового потоку підприємства. Це дасть підприємству
необхідні обігові кошти і буде сприяти підвищенню вартості підприємства. Ця
технологія передбачає підвищення доходу підприємства за рахунок
ефективного управління грошовими коштами і активами. Відповідно до цього
ця технологія передбачає наступні дії, а саме: фокусування на отриманні
доходів від використання активів підприємства; підвищення уваги до захисту
інтелектуальної
власності;
підвищення
уваги
до
перерозподілу
капіталовкладень і реінвестуванню.
Технологія управління попитом та пропозицією. Ефективне
управління попитом і пропозицією дає можливість здійснювати значний вплив
на дохід підприємства, що відповідно є фактором впливу на його вартість.
Використання запропонованої технології передбачає наступні дії: поглинання
підприємств-конкурентів; забезпечення розширення асортименту товарів та
послуг; підвищення уваги до клієнтів з низькою ціновою чутливістю;
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підвищення уваги до розробки нових видів продукції; підвищення уваги до
управління процесом постачання.
Технологія оптимізації ціни. Цінова оптимізація завжди є дуже вагомим
фактором впливу на доход підприємства, тому запропонована технологія є
дуже важливою для здійснення пливу на вартість підприємства. Технологія
оптимізації ціни передбачає здійснення таких дій, як: оптимізація портфелів
продуктів і послуг з врахуванням варіантів зміни пріоритетів; підвищення уваги
до диференційованого ціноутворення по різних клієнтських сегментах;
підвищення уваги до ефективності ціноутворення і оптимізації цін; переведення
безкоштовних послуг у платні послуги; підвищити ефективність рекламних
акцій.
Наведені автором технології є основними елементами реалізації стратегії
зростання доходів підприємства в системі управління вартістю підприємства.
Дії, що наведені в технологіях, виконуються в межах існуючих бізнес-процесів
підприємства. Це такі бізнес-процеси, як:
1. Ведення і управління бізнесом;
2. Управління взаємовідносинами і взаємодія з клієнтами;
3. Управління персоналом;
4. Управління розробками і виробництвом;
5. Управління інформаційними технологіями;
6. Управління адміністративно-господарськими і допоміжними службами.
ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВА (після оподаткування)
КОМЕРЦІЙНІ, ЗАГАЛЬНІ
ТА АДМІНІСТРАТИВНІ
СЛУЖБИ
ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ВЗАЄМОДІЇ З
КЛІЄНТАМИ
ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ
РОЗРОБКИ І
ВИРОБНИЦТВА

СОБІВАРТІСТЬ
РЕАЛІЗОВАНОЇ
ПРОДУКЦІЇ

ПОДАТОК НА
ПРИБУТОК

ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ
АДМІНІСТРАТИВНИХ
І ЗАГАЛЬНИХ СЛУЖБ
ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ЛОГІСТИКИ І
НАДАННЯ ПОСЛУГ

ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ
НАРАХУВАННЯ І
СПЛАТИ ПОДАТКУ
НА ПРИБУТОК

Рис. 3. Складові і фактори впливу на операційний прибуток підприємства
Бізнес-процесу здійснюються в межах діяльності підприємства і мають
між собою тісні взаємозв’язки і взаємний вплив.
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Тому використання запропонованих технологій здійснюється комплексно
та інтегровано в межах здійснення стратегії зростання доходів підприємства в
системі управління вартістю підприємства. Координуюча функція і функція
управління даною стратегією
відводиться відповідним складовим
організаційно-економічного механізму управління вартістю підприємства.
Запропоновані автором підходи надають можливість здійснювати вплив
на вартість підприємства та його бізнесу в сучасних ринкових умовах.
На рис. 3 приведені складові та фактори впливу на формування
операційного прибутку підприємства. Відповідно до складових та факторів
формування операційного прибутку буде складатися зміст та внутрішні
компоненти стратегії зростання операційного прибутку підприємства в системі
управління вартістю підприємства.
Фактор підвищення ефективності взаємодії з клієнтами (рис.3) для
реалізації стратегії зростання операційного прибутку підприємства містить в
собі технології за такими напрямками, як:
1. Маркетинг і реклама;
2. Продажі;
3. Обслуговування і супровід клієнтів;
4. Виконання замовлень і виставлення рахунків.
Технологія маркетингу і реклами дозволяє реалізувати стратегію
зростання операційного прибутку підприємства за допомогою використання
маркетингових та рекламних заходів. Зміст запропонованої технології
передбачає наступну низку дій, а саме: раціоналізація набору цільових
сегментів ринку споживачів; раціоналізація та/або переорієнтація набору
товарів і послуг; раціоналізація та/або зміна підходів до використання каналів і
засобів масової інформації; зосереджування на більш прибуткових сегментах;
зосереджування на більш прибуткових товарах і послугах; зосереджування на
більш ефективних каналах реклами та засобах масової інформації.
Технологія продажів дає можливість досягнути збільшення
операційного прибутку підприємства за рахунок наступних дій: раціоналізація
цільових ринків і сегментів споживачів; раціоналізація та/або зміна
асортименту товарів і послуг; збільшення використання недорогих каналів
продажів (телепродажі, торгові точки, самообслуговування); підвищення уваги
до більш прибуткових споживачів та сегментів; концентрація на продажі
товарів і послуг з більш високою маржею; здійснення продажів без
посередників.
Технологія обслуговування і супроводу клієнтів в першу чергу має на
меті скорочення часу виконання заказів клієнтів та надання додаткових послуг
у вигляді супроводу клієнтів, що призводить до підвищення рівня задоволення
споживацьких потреб клієнтів. Ця технологія складається з: раціоналізації
та/або зміни асортименту товарів і послуг; підвищення уваги до сегментів
споживачів з більш низькою вартістю обслуговування; використання
диференційованого підходу до обслуговування різних клієнтів і сегментів;
консолідація відділів по обслуговування і супроводженню клієнтів; залучення
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до обслуговування і супроводження клієнтів зовнішніх компаній; розробка
простих у використанні товарів, що надають можливість самообслуговування.
Технологія виконання замовлень і виставлення рахунків. Технологія
виконання замовлень і виставлення рахунків є одним з елементів реалізації
стратегії зростання операційного прибутку підприємства в системі управління
вартістю підприємства
і передбачає збільшення операційного прибутку
підприємства за рахунок збільшення кількості виконання замовлень клієнтів та
відповідного виставлення рахунків за надані послуги і товари, при
відповідному зниженні їхньої вартості. Запропонована технологія передбачає
наступний перелік дій, а саме: використання диференційованого підходу до
різних споживачів та ринкових сегментів; залучення дешевих способів
доставки товарів і послуг (самообслуговування або залучення партнерів);
використання дешевих механізмів виставлення рахунків (автоматизація або
самообслуговування); консолідація операцій з виконання замовлення або
залучення для цього зовнішніх компаній; консолідація операцій з надання
рахунків або залучення для цього зовнішніх компаній; використання дизайну,
що забезпечує ефективність процесів пакування та відвантаження.
Фактор підвищення ефективності адміністративних і загальних
служб (рис. 3) містить в собі наступний набір технологій, що спрямовані на
підвищення операційного прибутку, а саме:
1. Інформаційні технологій, телекомунікації і мережі;
2. Управління нерухомістю;
3. Управління персоналом;
4. Постачання;
5. Управління підприємством;
6. Управління фінансами.
Запропоновані автором технології мають свій окремий зміст, складові
виконання і спрямовані на збільшення операційного прибутку за рахунок
виявлення додаткових способів використання активів підприємства та
зниження внутрішніх витрат.
Інформаційні технологій, телекомунікації і мережі дають можливість
збільшення операційного прибутку підприємства за рахунок економії часу
надання інформації для прийняття управлінського рішення, передачі інформації
для відповідних осіб, здійснення інформаційного контролю. Запропонована
технологія включає в себе: єдине програмне забезпечення в межах всього
підприємства; відповідний набір ІТ додатків; об’єднання інформаційних
технологій телекомунікаційного обладнання і мережевого обладнання в єдину
інфраструктуру; об’єднання проектування, розробку і впровадження
інформаційних технологій або залучення для цього зовнішніх організацій;
консолідація експлуатації і обслуговування інфраструктури інформаційних
технологій або залучення для цього зовнішніх організацій; консолідація служби
підтримки кінцевих споживачів власними силами підприємства або залучення
для цього зовнішніх організацій.
Технологія управління нерухомістю спрямована на збільшення
операційного прибутку за рахунок зниження витрат на утримання об’єктів
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нерухомості і включає в себе наступні компоненти: об’єднання об’єктів
нерухомості і виробничих потужностей підприємства; об’єднання функцій
модернізації та вводу в експлуатацію об’єктів нерухомості; об’єднання функцій
проектування та розвитку об’єктів нерухомості; інтеграція управління
нерухомим майном підприємства; використання дешевих об’єктів нерухомості
та виробничих потужностей.
Технологія
управління
персоналом
передбачає
збільшення
операційного прибутку в межах системи управління вартістю підприємства за
рахунок підвищення ефективності людських ресурсів. Запропонована автором
технологія містить в собі наступні складові: набір персоналу своїми власними
силами; консолідація функцій управління соціальним забезпеченням
персоналу; підвищення уваги до утримання персоналу; освоєння і розвиток
міжнародних методик управління персоналом.
Технологія постачання. Запропонована технологія забезпечує
збільшення операційного прибутку в системі управління вартістю підприємства
за рахунок зниження витрат постачання за умов використання наступних
компонентів: інтеграція організації і управління постачанням підприємства;
розробка ситуаційних політик по відношенню до постачальників;
раціоналізація та об’єднання складу постачальників; розробка стандартних
каталогів товарів і послуг; збільшення використання дешевих каналів
постачання.
Технологія управління підприємством спрямована на підвищення
операційного прибутку підприємства в системі управління вартістю
підприємства за рахунок підвищення ефективності відповідних управлінських
заходів, які призведуть до відповідного результату. Зміст запропонованої
автором технології включає в себе низку наступних управлінських дій, а саме:
об’єднання і приведення у відповідність функції бізнес-планування, управління
і звітності; підвищення ступеню відповідності стратегій підрозділів і
підприємства в цілому; підвищення ступеню відповідності організаційної
структури і моделей управління до стратегії бізнесу; приведення стратегії
злиття і поглинання у відповідність до завдань бізнесу; підвищення ступеню
відповідності бюджетів капіталовкладень і планів реалізації програм до
пріоритетних напрямів розвитку бізнесу.
Технологія управління фінансами надає можливість збільшення
операційного прибутку в системі управління вартістю підприємства в першу
чергу за рахунок оптимізації і зниження витрат по залученню і використанню
фінансових ресурсів підприємства. Це зниження відбувається за рахунок
використання наступних компонентів рекомендованої автором технології:
об’єднання та приведення у відповідність функції фінансового планування,
управління і звітності; об’єднання та приведення у відповідність фінансовий
облік і аналітичні функції; підвищення ступеню відповідності між фінансовими
і корпоративними стратегіями; оптимізація складу постачальників фінансових
послуг; підвищити увагу до інформації про потенціал компанії та прогнозах на
майбутнє.
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Фактор підвищення ефективності розробки і виробництва (рис.3) для
здійснення стратегії зростання операційного прибутку підприємства включає в
собі такі технології, як:
1. Розробка нових товарів і послуг;
2. Матеріали;
3. Виробництво.
Технологія розробки нових товарів і послуг надає можливість
збільшення операційного прибутку, а відповідно і вартості підприємства за
рахунок скорочення часу розробки і виробництва нових прибуткових товарів і
послуг. Здійснення цієї технології потребує використання наступних
компонентів: оптимізація асортименту товарів і послуг; використання
модульного, розширюваного, масштабованого дизайну; організація науководослідницької конструкторської роботи; збільшення використання дешевих
способів розробки продукції та послуг; підвищення уваги до найбільш
значущих сегментів ринку і продукції; раціоналізація і перетворення операцій
по розробці продукції та послуг.
Технологія матеріалів спрямована
на збільшення операційного
прибутку в системі управління вартістю підприємства за рахунок зменшення
вартості матеріалів та послуг, що споживаються у діяльності підприємства, а
також зменшення витрат на їхнє споживання. За таким напрямком дій,
запропонована технологія включає в себе: оптимізацію товарів і послуг, що
споживаються підприємством; залучення дизайну, що забезпечує ефективність
використання матеріалів; оптимізацію і об’єднання складу постачальників;
залучення виробничих технологій що забезпечують ефективність використання
матеріалів; забезпечення розробки продукції, яка виготовляється з
рентабельних матеріалів; залучення технологій, що забезпечують повторне
використання матеріалів.
Технологія виробництва спрямована на підвищення операційного
прибутку підприємства в межах системи управління вартістю підприємства за
рахунок зниження витрат виробничої діяльності. Запропонована автором
технологія містить в собі наступні компоненти: оптимізація асортименту
товарів та послуг, що задіяні у виробничий діяльності; підвищення уваги до
найбільш прибуткових товарів; залучення дизайну, який забезпечує
ефективність виробництва; консолідація виробництва і, у разі потреби,
залучення для цього зовнішніх компаній; збільшення використання дешевих
каналів виробництва; підвищення якості матеріалів і послуг що задіяні у
виробництві.
Фактор підвищення ефективності логістики і надання послуг (рис. 3)
містить в собі наступний набір технологій, що спрямовані на підвищення
операційного прибутку, а саме:
1. Логістика і дистрибуція;
2. Реалізація товарів;
3. Надання послуг.
Технологія логістики і дистрибуції спрямована на зниження витрат по
розподілу та доставці виробничої продукції. За рахунок зниження вказаних
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витрат відбувається відповідне зростання операційного прибутку підприємства
в системі управління вартістю підприємства. Запропонована автором
технологію використовує наступні складові, а саме: оптимізацію асортименту
продукції; залучення дизайну та упакування, що забезпечує ефективність
доставки; вдосконалення та приведення у відповідність стратегій логістики і
дистрибуції; підвищення уваги до більш значних товарів і партнерів;
консолідація відділів логістики і розподілення; збільшення використання
дешевих каналів логістики і дистрибуції.
Технологія реалізації товарів надає можливість підвищення
операційного прибутку в межах системи управління вартістю підприємства за
рахунок використання наступних складових: оптимізації асортименту товарів;
вдосконалення стратегії збуту; підвищення ефективності управління
продажами на внутрішньому та зовнішньому ринках; вдосконалення стратегії
по відношенню до постачальників; оптимізація складу постачальників.
Технологія надання послуг збільшує рівень операційного прибутку в
системі управління вартістю підприємства за рахунок оптимізації і зниження
витрат по наданню послуг підприємства. Ця технологія має наступний склад:
оптимізація асортименту послуг; підвищення уваги до розвитку партнерських
відносин з найбільш значущими клієнтами; підвищення уваги до розробок, що
забезпечують
ефективність
надання
послуги
та
можливість
самообслуговування; збільшення використання дешевих каналів надання
послуг.
Фактор підвищення ефективності нарахування і сплати податку на
прибуток (рис. 3) здійснює вплив на зростання операційного прибутку
підприємства в системі управління вартістю підприємства за рахунок роботи
відповідної технології, а саме, технології управління податком на прибуток.
Технології управління податком на прибуток включає у свій склад
наступні компоненти: зниження ефективної ставки податку; інтеграція
податкових питань у процес стратегічного планування бізнесу; максимальне
використання податкових пільг пов’язаних з великими угодами; відстрочка
сплати податків та найскоріше отримання відшкодувань; переведення доходів у
юрисдикції з низькими ставками податку; використання ефективних,
податкової з точки зору, корпоративної культури при володінні та ліцензуванні
нематеріальних активів.
Наведені автором технології є основними елементами реалізації стратегії
зростання операційного прибутку підприємства в системі управління вартістю
підприємства. Реалізація запропонованої автором стратегії можлива лише при
наявності тісних взаємозв’язків і взаємного впливу між наведеними
технологіями. Тому використання запропонованих технологій здійснюється
комплексно та інтегровано в межах здійснення стратегії зростання
операційного прибутку підприємства в системі управління вартістю
підприємства. Координуюча функція і функція управління даною стратегією
відводиться відповідним складовим організаційно-економічного механізму
управління вартістю підприємства.
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Запропоновані автором підходи надають можливість здійснювати вплив
на вартість підприємства та його бізнесу в сучасних ринкових умовах.
Основною ціллю дослідження за даною темою є визначення змісту
технологій, які є складовими стратегії зростання операційного прибутку
підприємства в системі управління вартістю підприємства.
Здійснення стратегії зростання операційного прибутку підприємства
можливе лише за рахунок інтегрованого використання запропонованих
технологій, що надає можливість максимально ефективно здійснювати
управлінський вплив на вартість підприємства та його бізнесу.
В сучасних ринкових умовах підприємство знаходиться під постійним
впливом як внутрішніх так і зовнішніх факторів. В такий ситуації розробка
відповідних стратегій, політик і технологій реалізації стратегій, які будуть
здійснюватися в межах організаційно-економічного механізму управління
вартістю підприємства в сучасних ринкових умовах та наповнення його
відповідними складовими є подальшим напрямком наукового дослідження за
даною темою, яка є достатньо актуальною і перспективною.
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3.19. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Максюта В.В.
аспірант
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

В умовах сучасної ринкової економіки головним завданням управління
персоналом торгівельних підприємств є досягнення оптимального рівня
продуктивності праці. Ріст продуктивності праці в торгівлі досягається не лише
впровадженням новітніх досягнень в області техніки, технології та управління
підприємством, але й ефективною системою стимулювання праці [6]. Так,
стимулювання працівників торгівлі з метою заохочення підвищувати
продуктивність праці є головним завданням управлінців в сучасних умовах
господарювання тому виникає нагальна потреба в дослідженні особливостей
аналізу продуктивності праці підприємств роздрібної торгівлі.
Значний вклад в дослідження проблеми підвищення продуктивності праці
внесли Л.І. Абалкін, В.В. Адамчук, А.М. Амосов, Д.П. Богиня, І.К. Бондар, І.М.
Герчикова, В.К. Гупалов, Г. Емерсон, О.І. Здоров, А.В. Калина, В.В. Кривошей,
М.Х. Мескон, Д.С. Сінк, Н.О. Павловська, Н.Я. Пітель, В.А. Плаксов, А.
Ревенко, В. Філева, Ю. Фоміна, В.В. Шалімов, та інші вчені. Саме їх розробки
часто зорієнтовані на врахування передового досвіду управління
продуктивністю праці [4]. Проте не вистачає системних досліджень проблеми
особливостей діагностики продуктивності праці підприємств роздрібної
торгівлі.
Недоліком показника продуктивності праці, що ґрунтується на
товарообороті, є те, що у відділі хутра і в ювелірному відділі продуктивність
праці буде завжди вищою ніж у відділі бавовняних тканин, навіть у тому
випадку якщо продавці бавовни продадуть більше доданої вартості і сума
торгової націнки у них буде більшою, ніж у ювелірному і хутровому відділі
разом взятих, тому дослідження в даному напрямку є актуальними.
Продуктивна праця до сих пір не є цінністю в українській традиції
управління. Історично і психологічно незвично оцінювати успіх торговельних
підприємств не в абсолютних показниках, а в термінах ефективності. Так,
легше виміряти ступінь своєї продуктивності кількісними результатами:
гривнями, тонами, каратами, кілометрами, вагонами і т. і., замість того щоб
вимірювати ціною успіху – показниками ефективності виробництва.
Неефективна результативність в вітчизняній традиції управління – це
безсумнівно успіх і привід для вручення нагороди.
Продуктивність праці на підприємствах роздрібної торгівлі є одним із
найважливіших факторів забезпечення якості послуг, ефективності
підприємств, їхнього економічного розвитку. Так, для успішного
функціонування підприємств та збереження їхніх конкурентних переваг
необхідно якісно проводити аналіз продуктивності праці.
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На мікрорівні основними завдання аналізу продуктивності праці є:
визначення рівня продуктивність праці по підприємству, цехам і робочих місць;
співставлення отриманих показників з показниками попередніх періодів, з
плановими і досягнутими на аналогічних підприємствах або в цехах;
визначення динаміки продуктивності праці; дослідження інтенсивних і
екстенсивних факторів росту продуктивності праці і на цій основі виявлення,
класифікація і розрахунок впливу факторів; виявлення резервів подальшого
росту продуктивності праці і розрахунок їх впливу на динаміку продукції;
дослідження якості застосовуваних норм виробітку, їх виконання та впливу на
зростання продуктивності праці [1].
Аналіз продуктивності праці на підприємствах роздрібної торгівлі
доцільно розпочати з дослідження роздрібних мереж України, їх, станом на
кінець 2009 року виділено 50 найбільших [7]. У таблиці 1 наведено перші 10.
Найпопулярніший формат магазинів у роздрібній торгівлі – супермаркет,
проте у найближчі часи очікується збільшення частки дискаунтерів.
Таблиця 1
Показники найбільших роздрібних мереж України [7]
№
з/п

Оператор

1.

«АТБ-маркет»

Торгова марка

Кількість
магазинів
станом
на 2009 р.

Fozzy group

«АТБ»
«Сільпо», «Фора»,
«Фоззі»,
«Буми-маркет»

3.

«Фуршет»

«Фуршет»

99

4.

«ПАККОхолдинг»

«Вопак», «Пакко»

86

5.

«Евротек»

«Фреш, «Союз»,
«Квартал», «Арсен»

74

6.

«Украинский
Ритейл»

«Брусниця», «Оливье»

68

7.

«ЕКО»

«ЕКО-маркет»

67

8.

Volwest Group

«Наш Край»

55

2.

9.

«Квиза Трейд»

10.

ТзТОВ ТВК

«Велика Кишеня»,
«Просто маркет»
«Львівхолод»,
«Рукавичка»

372
298

48
43

Формати [13]

дискаунтер
Cash&Cary,
супермаркет,
дискаунтер
супермаркет,
преміям-супермаркет
Cash&Cary,
супермаркет, магазин
біля дому
супермаркет,
дискаунтер
супермаркет,
дискаунтер
супермаркет, магазин
біля дому
супермаркет, магазин
біля дому
супермаркет,
гіпермаркет
Cash&Cary,
дискаунтер

Аналіз продуктивності праці проводиться в розрізі двох факторів:
екстенсивні фактори (використання робочого часу) та інтенсивні фактори
(зниження трудомісткості надання послуг за рахунок впровадження нової
техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів, вдосконалення
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технології й організації торгівлі, здійснення організаційно-технічних заходів,
забезпечення фінансової стійкості роботи).
З метою встановлення способів ефективної діагностики продуктивності
праці нами виявлені особливості формування продуктивності праці на
підприємствах роздрібної торгівлі. Так, основний вплив на продуктивність
праці має кількість проданої продукції та обсяг використовуваних ресурсів
(рис. 1).
Товарооборот в
грошовому вимірі

Кількість проданої
продукції

=

Рентабельність

=

Продуктивність праці

Затрати в
грошовому
вимірі

=

Обсяг
використовуваних
ресурсів

×

×
×

Ціна одиниці
продукції

Підвищення ціни

Питомі витрати

Рис. 1 Формування продуктивності праці на підприємствах
роздрібної торгівлі [3]
Початковим етапом аналізу продуктивності праці в механізмі управління
торгівельними підприємствами є оцінка рівня і динаміки продуктивності праці.
Таблиця 2
Показники продуктивності праці працівників підприємств роздрібної торгівлі в
Україні у 2007-2010 рр. [8]
Роки:

Показники

Товарооборот
роздрібної
торгівлі,
млн. грн.
Середньооблікова
чисельність
працівників,
тис. осіб
Продуктивність праці
працівників,
млн. грн.

Відхилення
Динаміка у %,
(+, -), 2010 р.
2010 р. від
від
Роки:

2007

2008

2009

2010

2007

2009

2007

2009

171682

238523

222849

271318

99636

48469

158,0

121,7

509,4

531,1

508,2

512,7

3,3

4,5

100,6

100,9

337,03

449,11

438,51

529,19

192,2

90,69

157,0

120,7

195

Так, в Україні у 2007-2010 рр. склалася тенденція до зростання цього
показника. У 2010 р. продуктивність праці склала 529,19 млн. грн., що на 192,7
млн. грн. (57%) більше ніж у 2007 р. та на 90,69 млн. грн. (20,7%) ніж у 2009 р.
(табл. 2).
На розмір продуктивності праці працівників значний вплив мають
показники роздрібного товарообороту підприємств.
У 1940-2010 р. товарооборот роздрібної торгівлі має тенденцію до
збільшення. Так, у 1940 р. він склав 2817 млн. крб., у 1970 р. – 24582 млн. крб.,
а у 1990 р. 71745 млн. крб. У 1995 р. показник склав 10949 млн. грн., у 2005 р. –
90005 млн., тоді як у 2010 р. 271318 млн. грн.
Особливість підприємств роздрібної торгівлі є те, що значна частина їх із
середньообліковою чисельністю працівників до 5 чоловік. Так, у 2010 р.
підприємств роздрібної торгівлі з кількістю працюючих до 5 осіб 30,1% від
загальної кількості всіх підприємств, з чисельністю 6-10 чоловік – 20,4%, тоді
як із чисельністю 200 і більше лише 2,3% (табл. 3).
Таблиця 3
Показники групування підприємств за кількістю працюючих в Україні на
1 січня 2011 р. [8]
(у % до усіх підприємств)
Підприємства з
кількістю
працюючих, осіб
Усього
до 5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-200
200 і більше

Роздрібної
торгівлі
автомобілями,
мотоциклами та
пальним
100
30,1
20,4
12,5
8,0
18,5
5,4
2,8
2,3

Роздрібної
торгівлі (крім
торгівлі
автомобілями,
мотоциклами та
пальним)
100
47,1
20,3
8,7
5,3
10,9
3,9
1,8
2,0

Ресторанного
господарства

Інших видів
економічної
діяльності

100
46,2
25,0
9,3
5,1
10,1
2,5
1,2
0,6

100
64,0
13,6
5,7
3,5
8,0
2,9
1,3
1,0

У 2010 р. на підприємствах роздрібної торгівлі (крім торгівлі
автомобілями, мотоциклами та пальним) із кількістю працюючих до 5 осіб –
47,1% від загальної кількості всіх підприємств, з чисельністю 200 і більше
чоловік лише 2%. На підприємствах інших видів економічної діяльності з
кількістю працюючих до 5 осіб – 64% від загальної кількості всіх підприємств.
У 2000-2010 рр. на ринках з продажу споживчих товарів в Україні
зменшується кількість працівників. У 2000 р. кількість працюючих становила
37778 чоловік, а у 2010 р. – 31748 чоловік. Дана тенденція склалася через
зменшення кількості ринків та зменшення кількості торгових місць на ринках.
Так, у 2000 р. ринків було 2514, а у 2010 р. - 2758. У 2000 р. торгових місць на
ринках (криті ринки, павільйони, криті та відкриті столи, кіоски (контейнери
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тощо), лотки (палатки), місця для торгівлі з транспортних засобів) було 664108,
а у 2010 р. лише 886299 (табл. 4).
Таблиця 4
Кількість ринків з продажу споживчих товарів по Україні
у 2000-2010 рр. [8]
Кількість
торгових
місць на
ринках

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2514
2715
2863
2891
2869
2886
2890
2834
2785
2761
2758

664108
831583
900791
925311
921822
931379
927016
909498
904917
893572
886299

змішані

Кількість
ринків,
всього

непродовольчі

Роки

Площа ринків,
тис. м2

продовольчі

Спеціалізація ринків

загальна
площа

634
772
666
597
544
502
498
477
425
398
407

511
608
725
708
688
719
736
712
705
689
699

1369
1335
1472
1586
1637
1665
1656
1645
1655
1674
1652

17679
18862
19816
20326
20378
21058
21150
21204
21164
21674
21471

торгова
площа

Загальна
кількість
працівників
ринків, осіб

13354
13962
14126
14405
14333
14553
14698
14757
14554
14262
13764

37778
37898
38223
37590
35937
36063
35247
34146
32776
31088
31748

Нами проведена оцінка продуктивності праці працівників спілки
споживчих товариств України. Так, у складі спілки функціонує 19,4 тис.
об'єктів роздрібної торгівлі, в тому числі 14,6 тис. магазинів загальною
торговою площею 1166,9 тис. кв.м, та 4,8 тис. закладів ресторанного
господарства на 231 тис. посадкових місць. Створено і успішно функціонують
близько 400 кооперативних магазинів типу "Маркет", з котрих понад половина
з програмним, комп'ютерним забезпеченням обліку торгових процесів. Із
загальної кількості роздрібної торговельної мережі майже 75 відсотків
розташовані в сільській місцевості України [8].
Особливістю
торгівельних
підприємств
Кримспоживспілки
та
облспоживспілок є те, що в них склалася тенденція до зростання
продуктивності праці (табл. 5) [1]. Так, у 2010 р. середньомісячна
продуктивність праці на 11,8 тис. грн. (у 5,4 р.) вища ніж у 2003 р. та на 5,5 тис.
грн. (60,1%) вища ніж у 2008 р.
Негативним є той факт, що заробітна плата зростала і продуктивність
праці підвищувалася за рахунок зменшення середньооблікової чисельності
працівників, а не за рахунок зростання фонду оплати праці (табл. 6) [1]. Так, у
2010 р. середньооблікова чисельність працівників склала 26619 осіб, що на 8521
осіб (24,2%) менше проти 2008 р. та на 4046 осіб (13,2%) менше проти 2009 р.
Тоді, як фонд оплати праці у 2010 р. порівняно з 2008 р. зріс лише на 1,3 млн.
грн. (0,4%), а порівняно з 2009 р. лише на 5,9 млн. грн. (1,8%).
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Таблиця 5
Показники продуктивності працi та середньомісячної заробітної плати
торгівельних підприємств Укоопспілки у 2003-2010 рр. [1]
Відхилення
(+,-) 2010 р. від

2008

2009

2010

Середньомісячна
заробітна
плата, грн.
Середньомісячне
навантаження,
тис. грн.

2007

Показники

Динаміка, у %
2010 р. до

2003

Роки:

2003 р.

244

672

908

1057

1263

1019

355

у 5,6 р.

139,1

2,8

7,0

9,1

10,9

14,6

11,8

5,5

у 5,4 р.

160,1

2008 р.

2003 р.

2008 р.

Таблиця 6
Показники оплати працi торгівельних підприємств системи Укоопспілки у
2008-2010 рр. [1]
Роки:

Показники
Середньооблікова
чисельність
працівників, осіб
Фонд оплати праці,
млн. грн.

Відхилення
(+,-) 2010 р. від
2008 р. 2009 р.

Динаміка, у %
2010 р. до
2008 р. 2009 р.

2008

2009

2010

35140

30665

26619

-8521

-4046

75,8

86,8

331,5

326,9

332,8

1,3

5,9

100,4

101,8

Вважаємо, що для проведення ефективного аналізу продуктивності праці
на підприємствах роздрібної торгівлі необхідно використовувати наступні
показники: продуктивність праці в порівняльних цінах; продуктивність праці в
порівняльних цінах на один людино-день; продуктивність праці в порівняльних
цінах та структурі товарообігу; продуктивність праці по реалізації одиниці
товару; продуктивність праці в порівняльних цінах на одиницю торговооперативного персоналу (табл. 7).
Проведене дослідження свідчить, що вчасно проведений аналіз
продуктивності праці підприємств роздрібної торгівлі дозволить планувати та
прогнозувати підвищення продуктивності праці, забезпечити рентабельність
підприємств роздрібної торгівлі та сприятиме їх конкурентоспроможності, в
перспективі широкого впровадити нову прогресивну техніку, передові
технологічні процеси, забезпечити механізацію та автоматизацію торгівлі,
поліпшити організацію праці і підвищити кваліфікацію працюючих.
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Таблиця 7
Показники продуктивності праці в торгівлі [5]
Показники
Продуктивність
праці в
порівняльних
цінах

Продуктивність
праці в
порівняльних
цінах на один
людино-день

Продуктивність
праці в
порівняльних
цінах та структурі
товарообігу

Продуктивність
праці по реалізації
одиниці товару
Продуктивність
праці в
порівняльних
цінах на одиницю
торговооперативного
персоналу

Формула

Значення
Пп - середній виробіток на одного працівника у
порівняльних цінах, грн.;
Т - товарооборот у фактичних цінах, грн.;
Т
ПП 
; п - середньооблікова чисельність робітників
ІЦn
підприємства, осіб;
Іц - індекс зміни цін даного періоду порівняно з
базовим періодом
Пп - обсяг товарообороту в порівняльних цінах на один
відпрацьований людино-день, грн;
Т - обсяг товарообороту у фактичних цінах, грн.;
Т
ПП 
; ІЦ - індекс зміни цін даного періоду порівняно з
І Ц (n  t ) базовим періодом;
n - середньооблікова чисельність робітників
підприємства, осіб;
t - фонд відпрацьованого часу одним робітником, дн;
(nt) - загальні трудові витрати за період, люд. дн.
Птр - обсяг товарообороту у порівняльних цінах на
одного робітника, скоригований на коефіцієнт
трудомісткості реалізації товарів, грн;
Т, - обсяг товарообороту у фактичних цінах,
отриманий від продажу і-ї
групи товарів або і-м
n
(Ti  KTi ) відділом магазину, грн.;

ПТР  i 1
; І - індекс росту цін цього періоду порівняно з базовим
ц
ІЦ n
періодом;
n - середньооблікова чисельність робітників
торговельного підприємства, чол;
КТі - коефіцієнт трудомісткості реалізації і-ї товарної
групи або трудомісткість реалізації товарів і-м
відділом магазину
Кі - кількість натуральних або умовно-натуральних
одиниць реалізації і-го товару;
К
,

П
n
ni - чисельність робітників підприємства, зайнятих
К
реалізацією і-го товару;
П
,

n t
t - фонд відпрацьованого часу одним робітником (днів
або годин)
nоп - чисельність торгово-оперативного персоналу;
ПВоп - питома вага торгово-оперативного персоналу, в
Т
П

,
n І
долях одиниці
і

пі

i

і

пі

i

оп

оп

П оп 

ц

Т
n  ПВ ОП 
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Комплексне втручання внутрішніх і зовнішніх чинників впливу на
діяльність підприємства ставить перед ним завдання, що вимагають, разом із
знанням традиційних методів управління, освоєння нового інструментарію
розробки концепції управління безпекою конкурентоспроможного потенціалу
підприємства. Безпека конкурентного потенціалу розвивається на основі
дослідження сучасних вимог підприємств, споживачів, врахування внутрішніх
здібностей та чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. Джерелом
безпеки розвитку конкурентного потенціалу підприємства є дотримання рівня
конкурентних вимог та переваг.
Конкурентні переваги показують, у яких сферах підприємство досягло
більш високих результатів, ніж конкуренти. Конкурентні переваги дозволяють
правильно виробити стратегію позиціонування товарів і послуг на ринку,
вибравши цільові ринкові сегменти, і сконцентрувати увагу на безпеку
розвитку потенціалу. Для визначення конкурентних переваг українських
підприємств можна використати такі індикатори: ціноутворення; переваги у
витратах виробництва; якість продукту; дизайн упаковки; умови постачання;
характеристики продукту; швидкість реакції на запити споживача; імідж марки;
пропонований асортимент продукції; чисельність зайнятих; широта
розподільної мережі; система маркетингової інформації та ін. Наведені
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переваги не формуються одночасно. На їх створення потрібен час. Їх створення
залежить від свідомо сформованої та прорахованої стратегії розвитку
підприємства з урахуванням чинників зовнішнього оточення. У сучасних
умовах виходу з фінансово-економічної кризи підприємства не можуть
орієнтуватися на класичні підходи до побудови стратегій безпеки розвитку.
Динамічність і нестабільність середовища примушує їх ставити найближчим
орієнтиром стратегії до п’яти років. Хоча більшість підприємств реальні
перспективи бачить максимум на два-три роки вперед. Не сприяє стабільності
формування і реалізації планів політична ситуація в країні. Складність
побудови стратегії полягає в необхідності комплексного взаємозв’язку
сукупності і супідрядності систем підприємства: виробничої, кадрової,
екологічної, соціальної, економічної, ресурсної тощо.
У сучасних економічних умовах забезпечення стійкого розвитку
підприємств, а також їх економічного зростання потребує формування низки
властивих їм економічних переваг, за допомогою реалізації яких можна
забезпечити безпечний розвиток підприємств.
Дослідження конкурентоспроможного потенціалу на міжнаціональному,
регіональному, галузевому та мікрорівнях зумовлює формування різних
способів
забезпечення
його
безпеки.
На
рівні
підприємства
конкурентоспроможний потенціал досліджується з позицій загального
менеджменту організації та розглядається як об’єкт управління. Фахівці з
маркетингу зосереджуються на властивостях потенціалу конкретних товарів та
досліджують конкурентоспроможний потенціал підприємства через призму
окремих товарних номенклатур та одиниць, що виробляються. Економісти
підприємства розглядають конкурентоспроможний потенціал як певний стан,
який може бути проаналізований, описаний та інтерпретований шляхом
використання певної групи формалізованих кількісних показників. За
результатами оцінки показників передбачається отримання певних абсолютних
або відносних оцінок, за допомогою яких можливо було б оцінити конкурентні
переваги підприємств.
Конкурентоспроможний потенціал підприємства складається з:
конкурентоспроможності продукції, підприємства загалом та його виробничої
або збутової, фінансової, маркетингової, кадрової підсистем зокрема.
Конкурентоспроможний потенціал підприємства – показник, що характеризує
підсумки роботи всіх його служб і підрозділів [1, 8].
Комплекс діагностичних процедур є початком в забезпеченні безпеки
розвитку конкурентного потенціалу підприємства. Поняття потенціалу
використовується для позначення засобів, запасів і джерел, що є в наявності, які
можуть бути використані для досягнення певної мети, вирішення будь-якої
задачі, а також можливостей підприємства. Поняття потенціалу тісно пов'язано
із структурою цілей і можна визначити як сукупність можливостей
підприємства. Управління підприємством можна розглянути як управління
складовими його потенціалу.
Управління конкурентним потенціалом підприємства припускає:
виявлення його структури; формування сфер і методики їх діагностики, оцінку і
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аналіз конкурентних переваг і слабких сторін діяльності підприємства;
розробку загальної і локальних стратегій з забезпечення безпеки розвитку
потенціалу. Найчастіше до діагностики, як методу дослідження, звертаються
при виникненні певних відхилень від нормального протікання процесів і
невиправдано звужують сферу діагностики, обмежуючи лише областю аналізу
стану системи, спрямованого на встановлення причинно-наслідкових зв'язків і
характеру порушень. Проте діагностика має бути попереджальною, у такому
випадку вона забезпечить своєчасну реакцію на загрози розвитку потенціалу
підприємства.
Поки що не існує єдиного підходу до визначення сфер та напрямів
діагностики безпеки розвитку потенціалу підприємства. Комплексність та
багатогранність потенціалу підприємства, сукупність чинників впливу на нього
обумовлюють чисельні загрози. Перед підприємствами постійно постають
проблеми фінансування, ресурсного забезпечення, кваліфікації персоналу,
конкуренції, екології тощо. Сукупність чисельних проблем і загроз
обумовлюють комплексність діагностики. Є потреба у комплексній оцінці
загроз розвитку потенціалу підприємства. Напрямами оцінки загроз безпеки
підприємства є економічний і соціальні потенціали, енергетичний і кадровий
потенціал, природоохоронна діяльність та ін.
Чимало розбіжностей і невирішених питань і в розумінні змісту процесу
діагностики. Розглядаючи найбільш оригінальні дослідження в цій області
можна переконатися, що є різні класифікації й послідовність етапів
діагностичного аналізу. При цьому основна увага акцентується на встановленні
причинно-наслідкових зв'язків і чинників, що визначає проблеми підприємств.
Діагностика безпеки потенціалу підприємства має бути спрямована на
встановлення ознак і оцінювання внутрішнього стану об'єкта. Стан
організаційної системи як об'єкту дослідження характеризує діючу структуру,
побудову підприємств й відображає кількісні і якісні параметри того стану, у
якому підприємство перебуває в спостережуваний період часу, а також ступінь
реалізації ознак його раціональної побудови й функціонування. Розпізнавання
системи в її нормальному стані пов'язане з визначенням відмітних ознак
підприємства й віднесенням його до певного типу, виду на основі виявлення й
дослідження якісно – кількісного складу елементів, організаційної структури,
особливостей поводження. Проведення такого дослідження дозволяє оцінити
стан і рівень управління системою.
Призначення діагностики є виявлення проблем розвитку й ефективного
функціонування досліджуваного об'єкта. Ефективність підприємства
визначається здатністю формулювати й досягати поставлених цілей. У випадку,
якщо ухвалені рішення не дають очікуваного результату або зміна умов
функціонування системи приводить до неможливості досягнення поставлених
цілей відомими способами, виникає проблемна ситуація. Розпізнавання має на
меті встановити причинно-наслідкові зв'язки між спостережуваними явищами й
визначити чинники проблемної ситуації.
Аналіз підходів до оцінки конкурентоспроможного потенціалу
підприємств визначив наявність груп, які умовно можливо класифікувати за
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такими ознаками: використання експертних опитувань, математична та
статистична обробка результатів оцінки формалізованих показників та
комплексне використання експертних та формалізованих оцінок.
Дослідження конкурентоспроможного потенціалу підприємства, слід
побудувати на основі системного підходу, комбінуючи об’єктивний та
суб’єктивний погляди на аналізований об’єкт. У цьому випадку явище
конкурентоспроможності розглядається як систематизована сукупність групи
складових, що потребують оцінки. Суб’єктивний та об’єктивний погляди,
відповідно, передбачають окремий розгляд конкурентоспроможного потенціалу
як певного стану внутрішнього середовища, який надає можливість вступати в
ефективні взаємовідносини із зовнішніми агентами, конкурентоспроможний
потенціал постає як результат реалізації таких відносин.
Зазначимо, що суб’єктивний та об’єктивний підходи не виключають один
одного, а доповнюють. Суб’єктивний підхід характеризує внутрішнє
середовище підприємства та надає можливість дослідити джерела та причини
досягнення певного рівня конкурентоспроможності. Основним є аналіз та
отримання характеристик системи управління потенціалом підприємства, його
ресурсами та активами. У свою чергу, об’єктивний підхід характеризує
наслідки застосування того чи іншого управлінського впливу. Тобто
оцінюються результати управління, визначається місце, яке посідає
підприємство серед конкурентів.
Формування методичних основ оцінки конкурентоспроможного
потенціалу підприємств потребує визначення цілей проведення такого роду
оцінки [7]: визначення рівня управління існуючими ресурсами підприємства
(дослідження процесу та системи управління як джерела формування
конкурентних переваг); встановлення можливостей створювати конкурентні
переваги
в
майбутньому;
отримання
кількісних
характеристик
конкурентоспроможності підприємств відносно конкурентів.
Відповідно до сформованих цілей оцінки конкурентоспроможного
потенціалу підприємств, можна поставити такі завдання дослідження: оцінити
рівень реалізації основних функцій управління підприємством; надати кількісну
характеристику гнучкості внутрішнього середовища підприємства щодо змін
стану ключових зовнішніх чинників; визначити стан системи формування та
розвитку конкурентних переваг підприємств; дослідити динаміку ключових
кількісних показників оцінки конкурентоспроможності підприємств з метою
визначення наявних тенденцій та співставлення існуючих рядів динаміки із
фундаментальними чинниками; оцінити конкурентні позиції підприємств;
визначити напрямки вдосконалення управлінської діяльності підприємств.
Дослідження конкурентоспроможного потенціалу підприємства в межах
обох підходів має відповідати таким принципам: системності, обґрунтованості,
об’єктивності, інформативності. Необхідність забезпечувати системність
дослідження зумовлено потребою враховувати значну кількість складових
конкурентоспроможного потенціалу підприємств, багатофакторний вплив на
нього з боку зовнішнього та внутрішнього середовища. Обґрунтованість є
вимогою, яка покликана забезпечити вибір тих показників, способів їх
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розрахунку, співставлення та інтерпретації, що дозволить отримати дані,
адекватні дійсності. Об’єктивність дослідження надає можливість отримати
достовірні дані незалежно від розмірів, галузевої належності та територіального
розташування підприємства. У свою чергу, інформативність дослідження
визначає можливість зробити змістовні висновки за його результатами.
Іншим важливим методологічним питанням є процес формування
сукупності та систем показників оцінки. У цьому випадку важливим є
врахування галузевої специфіки. Формування первинної сукупності показників
слід будувати на основі контент-аналізу наукової, науково-практичної та
фахової періодичної літератури з використанням спеціалізованих джерел. Вибір
показників для їх використання в системах оцінки необхідно здійснювати з
урахуванням думок експертної спільноти, шляхом залучення широкого кола її
представників із наукових, виробничих та фінансово-господарських кіл,
пов’язаних з виробництвом.
Обґрунтування
вибору
елементів
системи
оцінки
конкурентоспроможного потенціалу підприємств можна здійснювати шляхом
експертного ранжування результатів отриманої за результатами контентаналізу наукової літератури. З погляду на потребу забезпечення
обґрунтованості, об’єктивності та інформативності дослідження, важливим
постає питання вибору групи підприємств для дослідження. У цьому випадку
серед ключових питань є обґрунтованість вибору тих чи інших підприємств, їх
розміру, галузевої належності та територіального розташування.
На основі сформульованих методичних засад можна побудувати моделі
аналізу та оцінки систем управління конкурентоспроможним потенціалом
підприємств, апробувати розроблені моделі на підприємствах, що увійшли до
вибіркової сукупності та зробити на цій основі висновки, які б можна було
покласти в основу розробок методичного та практичного характеру в галузі
підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю підприємств.
Виходячи із сформульованих основ дослідження системи управління
конкурентоспроможним потенціалом підприємств, його організацію та
проведення слід побудувати на принципових засадах системності,
обґрунтованості, об’єктивності, інформативності. Системність дослідження
складного соціально-економічного об’єкту може бути досягнута за рахунок
встановлення низки структурних елементів, з яких складається досліджуваний
об’єкт, і характеру існуючих міжелементних зв’язків. Актуальним постає
питання досягнення обґрунтованості визначеної структури елементів та
встановленого характеру зв’язків, які потрібно забезпечити. У подальшому, на
основі проведених дослідницьких операцій можливим є отримання системи
оцінки, результати застосування якої будуть відповідати принципам
обґрунтованості, об’єктивності, інформативності.
Першою з цілей є визначення рівня управління існуючими ресурсами
підприємства, тобто дослідження процесу та системи управління як джерела
формування конкурентного потенціалу. На досягнення поставленої мети
спрямовано вирішення таких завдань: оцінити рівень реалізації основних
функцій управління підприємством; надати кількісну характеристику гнучкості
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внутрішнього середовища підприємства по відношенню до змін стану
ключових зовнішніх чинників; визначити стан системи формування та розвитку
конкурентних переваг підприємств. Вирішення вищевикладених завдань
планується досягти шляхом здійснення оцінки рівня управління
конкурентоспроможним потенціалом підприємств.
З
метою
побудови
системи
оцінки
рівня
управління
конкурентоспроможним потенціалом підприємств можна побудувати модель
зазначеної системи, на основі використання якої можна розробити
впорядковану сукупність оціночних показників з можливістю отримання
інтегрального рівня оцінки досліджуваного об’єкта. В основу моделювання
системи управління конкурентоспроможним потенціалом підприємств
покладено використання методів аналізу, синтезу, індукції та дедукції.
Спочатку потрібно проаналізувати структуру потенціалу підприємств як
об’єкта управління та структурувати суб’єктивний управлінський вплив на неї.
Аналіз структури конкурентоспроможного потенціалу як об’єкта
управління та структурування суб’єктивного управлінського впливу на нього
можна здійснити на основі контент-аналізу науково-практичної літератури.
Серед рівнів управління виокремлено їх традиційний поділ на
оперативний, тактичний та стратегічний, базуючись на критеріях горизонту
планування, рівня цілепокладання та вирішуваних завдань [1-9]. Центральними
елементами оперативного рівня управління є виробнича підсистема та суб’єкти
оперативного управління. Виробнича підсистема споживає матеріальні та
інформаційні
потоки
від
збутових,
кадрових,
постачальницьких,
обслуговуючих та управлінських організаційних одиниць. Тоді як управлінська
одиниця споживає інформаційні потоки від усіх складових свого рівня та
керівні настанови від управлінців вищого рівня.
Тактичний рівень управління переважно представлений функціональними
організаційними одиницями. На цьому рівні здійснюється бюджетування,
формується фінансова, інвестиційна, маркетингова, кадрова політика
підприємства. Плануються засади його розвитку впродовж 1 – 3 років.
Стратегічний рівень управління споживає інформаційні ресурси про стан і
тенденції розвитку ринків праці, готової продукції, сировини та ресурсів,
засобів виробництва, інвестиційного та фінансового ринку, конкурентного
середовища, державного регулювання, контролю та нагляду. Формує ресурсну,
капітальну та фінансову основи розвитку. На цьому рівні для
конкурентоспроможного потенціалу важливим виявляється адекватне дійсності
та повне інформаційне забезпечення, його якісна обробка та прийняття
своєчасних, відповідальних та ефективних рішень, при цьому важливим
критерієм також є досягнення стратегічного випередження конкурентів.
Система оцінки має відповідати принциповим засадам, покладеним в
основу
її
побудови
(системність,
обґрунтованість,
об’єктивність,
інформативність), структура та характер зв’язків системи зумовлені
використанням широкого кола загальнонаукових методів, до складу яких
увійшли аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання, а також системний
підхід. Їх практичне використання потребує застосування спеціальних методів,
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зокрема, експертної оцінки, графічного методу (наприклад, побудови профілів
оцінки в розрізі окремих груп та елементів системи оцінки), соціологічного
методу та ін. Шляхом залучення представників трьох експертних груп:
представників наукової громадськості, функціональних та лінійних управлінців
підприємств, а також експертів фінансово-кредитних установ можна
апробувати адекватність моделі оцінки та оцінити вагові коефіцієнти окремих
показників, груп показників у межах окремих функціональних зон та рівнів
управління.
Розвивати обраний напрямок аналітичного дослідження і надалі цілком
можливо за рахунок одержання кількісних характеристик управління
конкурентоспроможним потенціалом підприємств та оцінки конкурентних
позицій у межах окремих продуктових ринків. У цьому випадку важливим буде
співставлення та аналіз процесів формування, руху, розподілу та перерозподілу
матеріальних потоків підприємств. Кількісні характеристики зазначеного
ланцюга дадуть можливість доповнити результати проведеної оцінки та
сформулювати висновки узагальнюючого характеру.
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3.21. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Мурашко І.С.
викладач кафедри економіки, бухгалтерського обліку та аудиту
Придунайська філія МАУП, м. Ізмаїл

Аналіз діяльності підприємств целюлозно-паперової промисловості
передбачає комплексне вивчення його роботи, що дозволяє дати їй об’єктивну
оцінку, виявити закономірності і тенденції розвитку, розкрити резерви
виробництва і недоліки в його роботі, намітити шляхи поліпшення всіх сторін
його діяльності.
Питанню аналізу діяльності підприємств присвячені праці таких вчених,
як Чумаченко М.Г., Івахненко В.М., Мних Є.В., Плоддєрьогін А.М. та інші.
На сьогоднішній день існують багато різних методик та показників
аналізу діяльності підприємств. Але, використання великої кількості показників
при аналізі конкретного підприємства призводить до зайвих розрахунків, а
можливо, навіть до плутанини під час визначення остаточних результатів.
Отже, метою дослідження є визначення системи показників для аналізу
діяльності підприємств целюлозно-паперової промисловості.
Актуальність дослідження зумовлює перспективність розвитку
целюлозно-паперової галузі в економіці України.
Аналіз діяльності підприємств целюлозно-паперової промисловості
необхідно проводити, враховуючи особливості розвитку та основні проблеми
галузі.
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].
Крім того, особливо актуальною для підприємств целюлозно-паперової
промисловості постає проблема екологізації виробництва. Підприємства
целюлозно-паперової промисловості є найбільшими з усього лісопромислового
комплексу споживачами природних ресурсів (деревини, води та ін.) [2, c. 190].
Одним з шляхів екологізації є широке застосування вторинної сировини. Проте
в Україні спостерігається значний дефіцит макулатури, який покривається за
рахунок імпорту.
Ще однією важливою умовою розвитку підприємств целюлознопаперової промисловості є їхня фінансова стабільність та платоспроможність.
Отже, аналіз діяльності підприємств целюлозно-паперової промисловості
необхідно здійснювати за такими напрямами: аналіз організаційно-технічного
рівня виробництва; аналіз забезпеченості підприємства ресурсами та
ефективність
їх
використання;
фінансова
стійкість
підприємства;
платоспроможність та ліквідність.
Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва включає аналіз рівня
техніки, аналіз рівня технологічного виробництва, аналіз організаційного рівня
виробництва.
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Показники аналіза рівня техніки наведені у табл. 1.
Таблиця 1
Показники аналізу рівня техніки підприємств целюлозно-паперової
промисловості
№
з/п

Показники

Порядок розрахунку

Характеристика

Орієнтоване
значення

1

Коефіцієнт
оновлення
основних засобів

Відношення вартості
основних засобів, що
надійшли за період до
вартості на кінець
періоду

Показує, наскільки
інтенсивно діє процес
модернізації техніки.

Збільшення

2

Коефіцієнт зносу

Відношення суми зносу
до первісної вартості
основних засобів.

Характеризує ступінь
зносу основних
засобів

Зменшення

3

Коефіцієнт
інтенсивного
оновлення

Співвідношення обсягів
вибуття основних
засобів і введення в дію

Характеризує ступінь
інтенсивного
оновлення

Збільшення

Результати аналізу стану основних засобів доцільно порівнювати із
середніми за галуззю показниками і даними споріднених підприємств.
Важливими показниками технологічного рівня є ступінь механізації,
фондовіддача та фондомісткість. Показники ступіня технологічного рівня
виробництва підприємств целюлозно-паперової промисловості наведені у
табл.2.
Таблиця 2
Показники ступіня технологічного рівня виробництва підприємств целюлознопаперової промисловості
№
з/п

Показники

1

Коефіцієнт
механізації робіт

2

Коефіцієнт
механізації праці

3

Коефіцієнт
механізації з
трудомісткості

Співвідношення коефіцієнта
механізації праці до
коефіцієнта механізації робіт

Фондовіддача

Відношення вартості
виробленої продукції до
первісної середньорічної
вартості основних засобів

Фондомісткість

Відношення первісної
середньорічної вартості
основних засобів до вартості
виробленої продукції

4

5

Порядок розрахунку
Відношення обсягу продукції
або робіт, виконаних
механізованим способом, до їх
загального обсягу
Відношення робочого часу,
затраченого на механізовані
роботи та всього
відпрацьованого часу
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Характеристика

Орієнтоване
значення

Характеризує ступінь
механізації робіт

Збільшення

Характеризує ступінь
механізації праці

Збільшення

Характеризує ступінь
механізації
виробництва

Збільшення

Показує загальну
віддачу від
використання кожної
гривні, витраченої на
основні засоби
Показує частку вартості
основних засобів, що
припадає на кожну
гривню продукції

Збільшення

Зменшення

Усі загальні коефіцієнти можна обчислити не лише на підприємстві
загалом, а й в окремих цехах і під час виробничих процесів з метою оцінювання
виконання завдання щодо підвищення ефективності виробництва.
Для аналізу організаційного рівня виробництва необхідно застосовувати
систему показників, що наведена у табл. 3.
Таблиця 3
Показники аналізу організаційного рівня виробництва підприємств целюлознопаперової промисловості
№
з/п

Показники

Порядок розрахунку

Характеристика

Орієнтоване
значення

1

Коефіцієнт
неперервності
виробництва

Співвідношення середньої
тривалості технологічного
циклу до загальної тривалості
виробничого циклу

Характеризує
ступінь усіляких
перерв у процесі
виробництва

Зменшення

2

Коефіцієнт
поточності

Співвідношення
трудомісткості деталей, які
обробляють на поточних
лініях, до загальної
трудомісткості цеху

Характеризує
ступінь
використання
поточних ліній

Збільшення

Коефіцієнт
спеціалізації

Питома вага продукції, що
відповідає виробничому
профілю підприємства, у
загальному обсязі випуску.

Чим більша його
величина, тим вища
концентрація
виробництва і
значніші економічні
переваги, що з неї
випливають

Збільшення

Ритмічність
виробництва

Відношення фактичного
обсягу продукції,
виготовленого за певний
проміжок часу до обсяг
продукції, передбачений
планом за розрахунковий
період

Характеризує
календарну
відповідність
фактично виконаної
роботи плановому
завданню

Збільшення

3

4

Важливим чинником розвитку та інтенсифікації виробництва є стабільна
забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами та їх раціональне
використання.
Аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами необхідно
починати з визначення потреби у них.
Загальна потреба підприємства в тому чи іншому виді матеріалів
розраховується за формулою [3, c. 258]:
П з  П п  П е  П р  П нз  З н ,
(1)
де П з - загальна потреба у матеріальних ресурсах;
П п - потреба у виробництві;
П е – потреба в експериментально-дослідних роботах;
П р - потреба у ремонті;
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П нз – потреба в утворенні нормативних залишків на кінець аналізованого

періоду;
З н – запас на початок аналізованого періоду.
Після перевірки потреби в матеріальних ресурсах визначають джерела їх
покриття і забезпечення.
Аналіз термінів та обсягів поставок матеріалів за укладеними договорами
пов'язаний із перевіркою запасів відповідних матеріалів на складі. Наявні
запаси мають задовольняти потребу підприємства в матеріалах на період
інтервалів між поставками [3, c. 261].
Забезпеченість матеріальними ресурсами розраховується за формулою:
З

Нз
,
Пд

(2)

де Н з – запас того чи іншого виду матеріалу;
П д – добова потреба у цьому матеріалі.
Це дає змогу встановити кількість запасу в днях, на яку вистачить
окремих видів матеріалів на складі.
У процесі аналізу визначають час простою зумовлений несвоєчасними,
неповними чи неякісними поставками, встановлюють, які заходи, що були
проведені для здійснення поставок.
Визначення потреби і забезпечення раціонального використання
матеріальних ресурсів тісно пов'язані з їх нормуванням. Прогресивною для
підприємства вважають норму, яка ґрунтується на передових технологічних
нормах, новій техніці й організації виробництва, передбачає менші питомі
витрати, ніж у попередньому періоді, що забезпечує стимулювання технічного
прогресу.
Стан нормативної бази в целюлозно-паперовій промисловості все ще не
повною мірою відповідає вимогам підвищення ефективності виробництва.
Більшість норм установлюють за фактичними витратами за попередній період
або за аналогією. Тому на практиці використовують застарілі, а іноді й
завищені норми витрат, що не сприяє досягненню найкращих результатів і
може бути джерелом зловживань і крадіжок.
Виявлення відхилення фактичної витрати від таких норм не відображає
реальної перевитрати матеріальних ресурсів чи зміни матеріаломісткості.
Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів найбільше
пов'язаний із дослідженням матеріаломісткості виробництва продукції та
матеріаловіддачі. Показники аналізу ефективності використання матеріальних
ресурсів наведено у табл. 4.
Матеріаломісткість
усього
обсягу
виробництва
продукції
є
узагальнювальним вартісним показником.
Фактична матеріаломісткість може відрізнятись від нормативної
унаслідок таких причин [4, c.112]:
 неповного здійснення заходів щодо економії матеріалів;
 заміною одного матеріалу іншим;
 нераціональним розподілом матеріалів, неможливістю їх вимірювання;
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 відхиленням у технології виготовлення виробів, що спричиняє додаткові
відходи;
допущеним браком та ін.
Таблиця 4
Показники ефективності використання матеріальних ресурсів підприємств
целюлозно-паперової промисловості
№
з/п

Показники

1

Матеріаломіст
кість
виробництва

2

Питома
матеріаломістк
ість

3

Матеріаловідд
ача

Коефіцієнт
матеріальнах
витрат

4

Порядок розрахунку

Характеристика

Орієнтоване
значення

Відношення всієї
величини
матеріальних витрат
до вартості продукції
Відношення вартості
всіх спожитих
матеріалів на одиницю
продукції до її оптової
ціни

Характеризує витрати всіх
видів матеріальних
ресурсів на 1 грн. товарної
продукції

Зменшення

Характеризує рівень
матеріаломісткості
окремих виробів

Зменшення

Визначається
відношенням вартості
виробленої продукції
до суми матеріальних
затрат.

Характеризує кількість
випущеної продукції з
кожної гривні
застосованих матеріалів

Збільшення

Відношення фактичної
суми матеріальних
затрат до планової,
перерахованої на
фактичний обсяг
випущеної продукції

Характеризує наскільки
економно використовують
матеріали в процесі
виробництва, чи немає
перевитрат порівняно з
установленими нормами.

≤1

Наступним напрямом аналізу є аналіз фінансової стікості підприємства
целюлозно-паперової промисловості.
Для оцінки рівня фінансової стійкості використовують показники,
наведені у табл. 5.
Платоспроможність, ліквідність та кредитоспроможність є одними з
найважливіших
характеристик
підприємств
целюлозно-паперової
промисловості.
Ліквідність та платоспроможність розраховуються за даними балансу і
відображують відповідні характеристики у певний момент часу.
Залежно від часового інтервалу, протягом якого перевіряється
спроможність підприємства виконувати свої зобов'язання перед кредиторами,
для оцінки використовують ту чи іншу характеристику: на найбільш
короткостроковому періоді — платоспроможність, більш тривалому —
ліквідність.
Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів та
їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю,
що потребу є негайного погашення.
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Таблиця 5
Показники аналіза фінансової стійкості підприємств целюлозно-паперової
промисловості
№
з/п

Порядок розрахунку

1

Коефіцієнт
автономії

Відношення вартості
власного капіталу до
підсумку балансу

2

Коефіцієнт
фінансової
стійкості

Співвідношення власних
і залучених засобів

3

Коефіцієнт
забезпеченост
і власними
оборотними
засобами

Відношення вартості
власних оборотних
засобів до вартості
матеріальних оборотних
активів

Показує, яка частина
матеріальних оборотних
активів фінансується за
рахунок засобів чистого
оборотного капіталу

Збільшення

Відношення чистого
прибутку до середньої
величини активів

Показує, скільки чистого
прибутку має
підприємство в
середньому на кожну
гривню власного
капіталу, тобто
характеризує
ефективність власних
інвестицій

Збільшення

4

Коефіцієнт
ефективності
використання
власного
капіталу

Характеристика

Орієнтоване
значення

Показники

Характеризує фінансову
незалежність
підприємства від
зовнішніх джерел
фінансування його
діяльності
Характеризує здатність
підприємства залучати
зовнішні джерела
фінансування

 0,5

1

Основними ознаками платоспроможності підприємства є наявність на
розрахунковому рахунку достатнього обсягу коштів та відсутність
простроченої кредиторської заборгованості.
Ліквідність — це спроможність підприємства погашати свої поточні
зобов'язання вчасно і в повному обсязі.
Для підтримки ліквідності на належному рівні підприємство повинно
мати достатній обсяг грошових коштів та інших ліквідних активів, які в разі
потреби можна перетворити в готівку і використати для погашення зобов'язань.
При високому рівні ліквідності обсяг ліквідних активів значно перевищує обсяг
поточних зобов'язань.
Показники ліквідності застосовуються для оцінки можливостей
підприємства виконати свої короткострокові зобов’язання. Показники
ліквідності дають уявлення не тільки про платоспроможність підприємства на
конкретну дату, а й у випадках надзвичайних ситуацій [5, c. 230].
Показники ліквідності наведені у табл. 6.
Таким чином, аналіз діяльності підприємств целюлозно-паперової
промисловості необхідно здійснювати, виходячи з основних проблем розвитку
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галузі за такими напрямами: аналіз організаційно-технічного рівня
виробництва; аналіз забезпеченості підприємства ресурсами та ефективність їх
використання; фінансова стійкість підприємства; платоспроможність та
ліквідність.
Таблиця 6
Показники ліквідності підприємств целюлозно-паперової промисловості
№
з/п

Показники

Порядок розрахунку

1

Коефіцієнт
поточної
ліквідності

Співвідношення
оборотних активів та
поточних зобов`язань

2

Коефіцієнт
миттєвої
ліквідності

Співвідношення
оборотних активів за
вирахуванням товарноматеріальних запасів та
поточних зобов`язань

Характеризує спроможність
підприємства погашати свої
поточні зобов'язання за
рахунок усіх оборотних
активів
Характеризує спроможність
підприємства погашати свої
поточні зобов'язання за
рахунок найбільш ліквідних
оборотних активів

3

Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності

Співвідношення
вартості грошових
коштів та поточних
зобов`язань

Характеризує частку
поточних зобов'язань можна
погасити негайно за рахунок
грошових коштів

Характеристика

Орієнтоване
значення

1

0,6  0,8

0,2  0,4

За кожним напрямом визначається група показників, які забезпечує
всебічний аналіз діяльності підприємства целюлозно-паперової промисловості,
враховуючи особливості галузі.
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3.22. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ
ТОРГОВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Носач Л.Л.
канд. екон. наук
Харківський державний університет харчування та торгівлі

Виникнення заборгованостей є об'єктивним процесом в системі відносин
між підприємством і його контрагентами, оскільки вони можуть виконувати
роль специфічних платіжних інструментів і обслуговувати обмін товарами і
послугами без використання реальних грошових коштів. При цьому у міру
зростання масштабів суспільного виробництва і ускладнення господарських
зв'язків розміри заборгованостей будуть, безумовно, збільшуватися, що вимагає
особливої уваги до якості та ефективності їх формування.
Сучасний етап розвитку ринкової економіки в Україні, що обумовлений
наслідками загальної світової фінансової кризи, характеризується істотною
необхідністю в оборотних коштах, яку випробовують більшість вітчизняних
підприємств і зокрема це стосується підприємств торгівлі.
Значущість стану оборотних активів в підприємствах торговельної галузі
підтверджується їх часткою в загальних показниках в цілому по народному
господарству України і, хоча, намітилася незначна тенденція до її зниження,
вона як і раніше залишається досить високою. Так, аналіз статистичних даних
[1] (табл. 1) показав: 1) в торговельних підприємствах використовується більше
33,0% всіх оборотних активів, які формуються за рахунок практично 37,0%
поточних зобов'язань; 2) більше 50,0% всіх активів і практично 70% пасивів
знаходиться саме в оптовій торгівлі, а роздрібна торгівля практично за всіма
своїми позиціями поступається у значеннях перед оптовою ланкою; 3) низька
капіталоємість торговельної галузі, висока швидкість обороту активів
обумовлюють високу частку оборотних активів і відповідно поточних
зобов'язань у валюті балансу – в середньому за всіма видами економічної
діяльності питома вага оборотних активів трохи вище 50,0%, а поточних
зобов'язань – 40,0%, а в оптовій торгівлі зосереджено більше 50,0% оборотних
активів державного товарообороту країни, і, відповідно, більше 65% усіх
поточних зобов’язань; 4) максимальна частка дебіторської заборгованості у
складі оборотних активів властива оптовій торгівлі (близько 70,0% у 2010 році),
а найнижча – роздрібній (до 40,0% у 2011 році), при середніх показниках за
всіма галузями економічної діяльності близько 60,0%; 5) питома вага
кредиторської заборгованості в поточних пасивах мало розрізняється за
сферами діяльності і коливається в межах від 80,0% до 90,0%.
Надана інформація підкреслює необхідність і значущість досліджень в
напрямку підвищення ефективності аналізу, контролю й управління
дебіторською та кредиторською заборгованостями в торговельній галузі і
особливо в оптовій ланці. Оскільки сучасні ринкові умови господарювання
суттєво змінили вимоги до аналізу, на наш погляд, сьогодні аналіз дебіторської
та кредиторської заборгованостей повинен бути орієнтований, в першу чергу,
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на прийняття управлінських рішень стосовно ефективності їх формування на
підприємстві, а вже потім на здійснення їх контролю.
Таблиця 1
Питома вага оборотних активів і поточних зобов'язань у підсумку балансу і
питома вага дебіторської та кредиторської заборгованостей в них, (%)
Статті балансу
Оборотні активи, у підсумку балансу
На 31.12.2010
На 31.12.2011
Дебіторська
заборгованість
в
оборотних активах
На 31.12.2010
На 31.12.2011
Поточні зобов’язання, у підсумку
балансу
На 31.12.2010
На 31.12.2011
Кредиторська
заборгованість
в
поточних зобов’язаннях
На 31.12.2010
На 31.12.2011

За всіма
видами
економ.
діяльності

Торгівля
у т.ч.
У цілому

Оптова

Роздрібна

54,4
55,2

33,0
33,2

28,0
27,8

2,4
2,5

61,7
58,0

66,6
59,6

69,6
62,6

36,9
36,6

46,2
46,7

37,2
36,6

31,6
30,8

3,1
2,9

84,3
84,3

85,6
84,9

86,7
86,1

83,7
89,6

Для прийняття зацікавленими особами адекватних і вчасних рішень щодо
політики управління істотне значення мають актуальність і якість інформації
про стан розрахунків з дебіторами та кредиторами, що формується на базі
даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності конкретних суб'єктів
господарювання. Однак форма бухгалтерського обліку дебіторської та
кредиторської заборгованостей, яку рекомендують нормативно, не враховує
специфіки цього активу та пасиву, що зумовлює наявність різних ознак їх
класифікації та велику кількість методів оцінювання. Крім цього, облікові
реєстри, що рекомендовані для використання, не передбачають накопичення
інформації про розрахунки з дебіторами та кредиторами різного рівня
деталізації та узагальнення. Це зумовлює неможливість отримання інформації
про дебіторську та кредиторську заборгованість в обсязі та вигляді,
достатньому для проведення аналізу розрахунків з дебіторами та кредиторами,
зокрема заборгованості загалом, з метою прогнозування ймовірності настання
платіжної кризи суб'єктів господарювання, надання рекомендацій щодо
запобігання їй. Застосовування в наших умовах традиційної за кордоном
методики аналізу дебіторської та кредиторської заборгованостей не завжди
доцільне через відсутність необхідного обсягу вірогідної та доступної
інформації щодо розрахунків з дебіторами та кредиторами. Крім цього,
загальна криза неплатежів, характерна для сучасної української економіки,
змушує сумніватися у вірогідності та доступності інформації щодо розрахунків
з дебіторами та кредиторами, а також в об'єктивності, своєчасності та
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корисності отриманих результатів аналізу. Використання вітчизняних методик
не дає змоги однозначно оцінити стан дебіторської та кредиторської
заборгованостей, а також ступінь його впливу на фінансово-господарський стан
підприємств. Зазначені проблеми вказують на необхідність пошуку
специфічних засобів та способів аналізу дебіторської та кредиторської
заборгованостей, спрямованих на отримання інформації комплексного
характеру, достатньої для прийняття рішень щодо ефективності організації
взаєморозрахунків аналізованого суб'єкта та можливості отримання
економічних вигод.
Наскільки якісно і ефективно відбувається на підприємстві процес
організації зазначених взаєморозрахунків можна переконатися у ході певного
набору аналітичних дій, які ми пропонуємо розділити на етапи (рис. 1).
1. Оцінка складу та розміру дебіторської та кредиторської
заборгованостей

2. Встановлення тісноти зв’язку між дебіторською та
кредиторською заборгованостями

3. Визначення швидкості та тривалості руху
дебіторської та кредиторської заборгованостей
4. Визначення тривалості операційного й фінансового циклу на
підприємстві

5. З’ясуванні рівня ліквідності та поточної платоспроможності
заборгованостей

6. Визначення впливу величини та швидкості обороту
заборгованостей на фінансові результати діяльності

Рис. 1. Етапи аналізу дебіторської та кредиторської заборгованостей
підприємства
Першим етапом аналізу формування дебіторської та кредиторської
заборгованостей на підприємстві має бути з’ясування їх складу. Оскільки
дебіторська та кредиторська заборгованості неоднорідні за своїм складом, в
господарській практиці їх прийнято розділяти на окремі види. Від правильного
визначення складу заборгованості, а також від правильно вибраних
класифікаційних ознак залежить не лише порядок їх обліку взагалі або окремих
їх складових, але і ефективність управління ними.
Другий етап аналізу передбачає встановлення тісноти зв’язку між
заборгованостями, що сформувалися на підприємстві та рівня їх погодженості.
Відмітимо, що по своїй суті дебіторська та кредиторська заборгованості – «дві
сторони однієї медалі» у рамках підприємства, і їхнє формування має бути
тісно взаємозалежне як у загальному обсязі, так і за основними елементами.
Чим тісніше залежність, тим вище рівень контролю і управління, тим
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ефективнішим буде аналіз. При цьому провідне місце в даному зв'язку займає
дебіторська заборгованість, що визначає позиції торговельного підприємства на
ринку, його можливості по нарощуванню товарообігу й прибутку.
Кредиторська заборгованість у певній мірі обслуговує, фінансує дебіторську
заборгованість.
Щодо третього етапу аналітичних дій, то слід відмітити, що
ефективність аналізу і взагалі процесу управління дебіторською та
кредиторською заборгованостями варто розглядати як ситуацію, при якій їхній
розмір, склад і співвідношення забезпечують оптимізацію розмірів прибутку
й/або вільних коштів, з урахуванням пріоритетів базових цілей розвитку
підприємства. Якщо ліквідність балансу підприємства визначається складом
активів і їхнім співвідношенням з пасивами, то ліквідність заборгованості
визначається головним чином швидкістю й строками її оборотності. Якщо самі
заборгованості є кількісною оцінкою ресурсів що використовуються або ж
вкладаються, то одним з показників, що характеризують результати діяльності
є виручка від реалізації або відповідний обсяг обороту заборгованості.
Показники оборотності заборгованостей, з одного боку, характеризують
швидкість їхнього руху, а, з іншого боку, визначають їхній середній розмір у
днях за період або середню тривалість проміжку часу від їхнього виникнення
до погашення. Для розрахунку швидкості обороту дебіторської заборгованості
її середньорічний розмір зіставляється із чистим доходом за період, або за один
день, а для кредиторської заборгованості використовуються відповідно
показники собівартості [2]. Важливим показником при аналізі ефективності
управління дебіторською та кредиторською заборгованостями є коефіцієнт, що
дозволяє зрівняти тривалості періодів їхньої оборотності (табл. 2).
Четвертий етап аналізу передбачає визначення тривалості операційного
й фінансового циклу на підприємстві. Операційний цикл – це тривалість
періоду необхідного для виробництва, продажу й оплати продукції, це час,
протягом якого кошти знаходяться в торгово-технологічному процесі: запасах і
розрахунках. Тривалість операційного циклу – це сума періодів обороту запасів
і дебіторської заборгованості [3].
Тоц = Ттз + Тдз
(1)
де, Тоц – тривалість операційного циклу;
Ттз – середня тривалість обороту запасів;
Тдз – середня тривалість обороту дебіторської заборгованості.
Фінансовий цикл підприємства – це період повного обороту коштів,
інвестованих в оборотні активи, починаючи з моменту погашення
кредиторської заборгованості за отримані товари, і закінчуючи інкасацією
дебіторської заборгованості за реалізовані товари [3].
Тфц = Ттз + Тдз – Ткз
(2)
де, Тфц – тривалість фінансового циклу;
Ткз – середня тривалість обороту дебіторської заборгованості.
Оскільки розгляд періоду обороту тільки дебіторської заборгованості не
завжди чітко характеризує рівень платоспроможності підприємства,
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обов'язковою умовою є сукупний розгляд трьох видів оборотності: запасів,
дебіторської й кредиторської заборгованостей.
Таблиця 2
Показники оборотності заборгованостей
Формула

Обдз = ЧД / ДЗс
Обкз = СВ/ КЗс
Обдзк = ЧД / ДЗкс
Обкзк = СВ/ КЗкс
Обдзт = ЧД / ДЗтс
Обкзт = СС / КЗкс

Тдз =ДЗс * 360 / ЧД
Ткз = КЗс * 360 / СС
Тдзк = ДЗкс * 360 / ЧД
Ткзк = КЗкс * 360 / СС
Тдзт = ДЗтс * 360 / ЧД
Ткзт = КЗтс * 360 / СВ

Позначення
Швидкість обороту, обороти
Обдз – оборотність середньої за період дебіторської заборгованості
– ДЗс; ЧД – чистий доход підприємства за відповідний період
Обкз – оборотність середньої за період кредиторської
заборгованості – КЗс; СВ – собівартість продажів підприємства за
відповідний період
Обдзк – оборотність середньої за період комерційної дебіторської
заборгованості – ДЗкс; ЧД – чистий доход підприємства за
відповідний період
Обкзк – оборотність середньої за період комерційної кредиторської
заборгованості – КЗкс; СВ – собівартість продажів підприємства за
відповідний період
Обдзт – оборотність середньої за період товарної дебіторської
заборгованості – ДЗтс; ЧД – чистий доход підприємства за
відповідний період
Обкзт – оборотність середньої за період товарної кредиторської
заборгованості – КЗтс; СС – собівартість продажів підприємства за
відповідний період
Тривалість одного обороту, дні
Тдз – середня тривалість одного обороту дебіторської
заборгованості за рік
Ткз – середня тривалість одного обороту кредиторської
заборгованості за рік
Тдзк – середня тривалість одного обороту комерційної дебіторської
заборгованості за рік
Ткзк – середня тривалість одного обороту комерційної
кредиторської заборгованості за рік
Тдзт – середня тривалість одного обороту товарної дебіторської
заборгованості за рік
Ткзт – середня тривалість одного обороту товарної кредиторської
заборгованості за рік

Для цього тривалість операційного циклу порівнюється з періодом
обороту кредиторської заборгованості й на цій основі розраховується
фінансовий або комерційний цикл. Чим більше тривалість фінансового (або
комерційного) циклу, тим більше потрібно вкладень у власний оборотний
(робочий) капітал. Прискорення оборотності запасів і дебіторської
заборгованості сприяють скороченню потреби в ньому. Так само впливає і
одержання більших відстрочок по кредиторській заборгованості.
П’ятий етап аналізу. Якщо співвідношення сум дебіторської та
кредиторської заборгованостей підприємства характеризують в торгівлі,
значною мірою, рівень ліквідності й перспективи фінансової стійкості, то
співвідношення швидкості їхнього обороту визначають можливості здійснення
платежів, тобто рівень поточної платоспроможності. Управляючи даними
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співвідношеннями можна впливати на ці важливі параметри фінансового стану
підприємства (рис. 2).
У цьому плані певний інтерес в процесі аналізу стану дебіторської та
кредиторської заборгованостей на підприємстві представляє матриця варіантів
співвідношення величини й швидкості обороту дебіторської й кредиторської
заборгованостей, запропонована Дзебко І. [4], що характеризує фінансовий стан
підприємства при різних поєднаннях даних співвідношень.
Співвідношення(k) тривалості оборотів дебіторської та
кредиторської заборгованостей, од

ktз =
Тдз/Ткз

ktзк =
Тдзк/Ткзк

ktзт =
Тдзт/Ткзт

Рис. 2. Співвідношення тривалості оборотів дебіторської та кредиторської
заборгованостей
Заключний – шостий етап аналізу має стосуватися визначення міри
впливу величини та швидкості обороту дебіторської та кредиторської
заборгованостей на розміри фінансових результатів діяльності підприємств.
Фінансові результати є мірою абсолютної економічності й впливають на
загальну ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства. Їхні
співвідношення з різними видами витрат і ресурсів відбивають показники
рентабельності, які й характеризують із ефективності [5].
Таблиця 3
Методика розрахунку показників рентабельності дебіторської та кредиторської
заборгованостей
Формула

Рк = ФР/ВБС
Роа = ФР/ОАС
Рдз = ФР/ДЗС
Ркз = ФР/КЗс
Рдзт = ФРоп / ДЗтС
Ркзт = ФРоп / КЗтС

Позначення
Рк – рентабельність усього капіталу підприємства; ФР –
фінансовий результат до оподатковування; ВБС – середній за
рік розмір разом балансу
Роа – рентабельність оборотних активів; ОАС – середній за рік
розмір оборотних активів
Рдз – рентабельність усієї дебіторської заборгованості; ДЗС –
середній за рік розмір дебіторської заборгованості
Ркз – рентабельність усієї кредиторської заборгованості; КЗС –
середній за рік розмір кредиторської заборгованості
Рдзт – рентабельність товарної дебіторської заборгованості;
ФРоп – фінансові результати від операційної діяльності; ДЗтС –
середній за рік розмір товарної дебіторської заборгованості
Ркзт – рентабельність товарної кредиторської заборгованості;
КЗтС – середній за рік розмір кредиторської заборгованості
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Так як досліджувані види заборгованостей займають істотне місце в
ресурсах підприємств торгівлі (відповідно в активах і капіталі), їхнє
функціонування безпосередньо пов'язане й відбивається на розмірах
фінансових результатів. Тому у ході аналізу доцільно визначати показники
ефективності використання дебіторської та кредиторської заборгованостей, які
складаються із системи показників рентабельності табл. 3.
Звісно наведені показники рентабельності лише в загальному
характеризують ступінь участі заборгованостей у формуванні фінансових
результатів. На фінансові результати впливає значне коло факторів як
зовнішніх, так і внутрішніх, як об'єктивних, так і суб'єктивних. Однак висока
частка заборгованостей в активах і пасивах підприємств оптової торгівлі,
безумовно, визначає їх розмір.
Таким чином, аналізуючи дебіторську та кредиторську заборгованості з
позиції ефективності процесу їх управління, зокрема, розглядаючи її
(ефективність) як ситуацію, при якій розмір, склад і співвідношення
дебіторської та кредиторської заборгованостей забезпечують оптимізацію
розмірів прибутку й/або вільних коштів, розроблена відповідна поетапна
система аналітичних дій, що дозволяють визначати розміри і динаміку
показників, які в свою чергу визначають тенденцій у взаєморозрахунках.
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3.23. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Плікус І.Й.
кандидат економічних наук, доцент
Сумский державний університет

Звертаючи увагу на актуальність проблеми оцінювання діяльності
підприємства в цілому і по окремим складовим, зазначимо, що даному питанню
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присвячена значна кількість публікацій1, проте підходи авторів найчастіше
знаходяться у різних площинах.
Аналізуючи підходи до оцінювання діяльності підприємств по різних
аспектах, можно констатувати таке:
- по-перше, розглядаючи питання оцінки діяльності різних підприємств,
результати якої вважають наслідком діючих на них систем управління,
принциповим у методологічному аспекті є врахування таких вимог: 1) при
оцінці діяльності за критеріями результативності й ефективності повинні бути
максимально враховані характеристики всіх об'єктів, що складають поняття
«діяльність»2 і суть поняття «підприємство» необхідно розглядати як з
юридичної так і з економічної точок зору; 2) оскільки управління діяльністю
більшості підприємств здійснюється в межах ієрархічної структури управління,
то при оцінці діяльності всі об'єкти оцінювання повинні бути віднесені до
відповідного структурного підрозділу підприємства; 3) одержані при
оцінюванні діяльності результати повинні бути порівнянні між собою і бути
об'єктивною основою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень
щодо розвитку підприємства;
- по-друге, підходи і методики оцінювання діяльності підприємств за
фінансовими показниками, отриманими із бухгалтерської звітності, стосуються
лише окремих складових діяльності: фінансів, управлінських процесів, якості
продукції, діяльності персоналу [5,6], що не дає повної картини про діяльність
усього підприємства, тобто необхідно досліджувати всю структуру
підприємства в цілому з врахуванням зовнішніх і внутрішніх взаємозв'язків.
Аналізувати одночасно всі складові структури підприємства можливо на основі
оцінки вартості підприємства (бізнесу). Наявність вартісної технології
управління стає умовою ефективності роботи підприємства, тому що визначає
чіткий критерій оцінки результатів діяльності - збільшення вартості
підприємства. Таким чином, вартість підприємства, розглядається як цільова
функція управління;
- по-третє, для успішного функціонування підприємства необхідна
наявність компромісу між сторонами зацікавленими в його діяльності:
учасниками підприємства (акціонери, менеджери, співробітники) і державою,
постачальниками, покупцями. Загальна мета для всіх учасників діяльності
підприємства, що з’єднує їх різни інтереси, - це збільшення вартості
1

Проблеми оцінки діяльності підприємства розглядаються у працях Р.Адамса, Э. Альтмана, У. Бівера, С.Брю,
Р.Каплана, Э. Майера, М.Х. Мескона, Д. Нортона, Ж. Рішара, И. Шера, М. Баканова, А. Хоріна, А. Шеремета,
Л. Донцової, В. Ковальова, М. Крейніної, В. Родіонової, Г. Савіцкої, Р. Сайфуліна та інших вчених. У межах
нашого дослідження не ставиться задача дослідження теоретичних аспектів оцінки діяльності підприємства.
Аналіз наукових публікацій [1,2,3.4] показав, що існують різноманітні визначення оцінки діяльності
підприємства, але усі вони зводяться до того, що оцінка діяльності підприємства це є її характеристика. Проте,
оцінювання діяльності підприємства – одна з основних функцій управління, що реалізується за допомогою двох
основних інструментів – моніторингу й оцінки. Основне призначення оцінки і моніторингу – надавати
інформацію для прийняття управлінських рішень. Під оцінкою розуміють – вимір результатів діяльності і
зіставлення їх із задачами, що ставилися перед підприємством.
2

Продукт, процес, ресурси, задоволеність зацікавлених сторін.
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підприємства, що є і критерієм ефективності цієї діяльності при одночасному
забезпеченні стійкості фінансового положення підприємства. Таким чином,
вартість підприємства дозволяє досягти цих компромісів, тому що при
застосуванні даного показника вимоги кожної з зацікавлених сторін піддаються
вартісній оцінці. При цьому збільшення вартості підприємства, насамперед,
власного капиталу3 означає збільшення для акціонерів, вимоги ж з боку інших
учасників підприємства є обмеженнями на окремі параметри його діяльності.
Таким чином, ціль статті - показати переваги використання вартості
підприємства як критерія оцінки його діяльності і фінансової мети в термінах
найбільшого задоволення інтересів власників при існуючих обмеженнях шодо
розміру вимог к бізнесу іншими зацікавленими сторонами.
Методологічні проблеми оцінки діяльності підприємства, в умовах
підвищення ефективності функціонування підприємств можна викласти таким
чином. По-перше, проблеми термінології, а саме юридичного й економічного
трактування термінів «підприємство» і «діяльність підприємства», що
позначаються на застосуванні вартісних технологій при оцінці діяльності
підприємства.
Підприємство, будучи об'єктом цивільних прав, розглядається як єдиний
майновий комплекс, що використовується для здійснення підприємницької
діяльності [7]. Однак, таке юридичне трактування підприємства (як майнового
комплексу) приводить до ряду проблем при оцінці його діяльності:
1) трактування підприємства (як майнового комплексу) лишає його
суб’єктності тим самим і деяких рис «господарюючого суб’єкта»4. Проте
Господарський Кодекс України зазначає, що підприємство «це - самостійний
суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади
або органом місцевого самоврядування,
або іншими суб'єктами
для
задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного
здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської
діяльності» [9]. Під діяльністю (господарською) у Господарському Кодексі
України розуміється «діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного
виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання
робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність»
[9]. У бухгалтерському обліку під діяльністю (основною) розуміють сукупність
всіх операцій і процесів, зв'язаних зі зміною структури і розмірів активів
(ресурсів), зобов'язань і капіталу підприємства [10]. За податковим кодексом
діяльність підприємства (господарська) - це «діяльність особи, що пов'язана з
виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням
3
Даний підхід ґрунтується на точці зору власника (акціонера), що, на відміну від інших учасників
діяльності (працівників, кредиторів і ін.), не має певних гарантій одержання доходу на вкладений капітал, а
отже, він має право
розраховувати лише на винагороду, що залишається після задоволення вимог всіх інших зацікавлених
сторін.
4
Концепцію господарюючого суб’єкта ілюструє трактування «підприємства» наведене
Л.Эннекцерусом «підприємство – це сума речей, чи прав фактичних відносин (можливість, добра воля), що за
посередництвом суб'єкта прав (підприємця) зв'язані в організаційну єдність» [8].
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робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться
такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також
через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за
договорами комісії, доручення та агентськими договорами» [11]. Детальне
дослідження поняття «діяльність підприємства», починаючи з філософської
інтерпретації, як активної форми відношення людини до навколишнього світу,
до економічної інтерпретації наведено у статті Сулими А.В. [12]. Проте
зазначимо, що, діяльність підприємства це, насамперед, здійснення бізнесу, а
під бізнесом розуміється діяльність, що приводить до появи додаткової
вартості. Це ще раз підтверджує необхідність застосування вартісних
технологій при оцінці діяльності підприємства;
2) неможлива оцінка діяльності підприємства на основі методики
розрахунку чистих активів5. Якщо з юридичної точки зору прийняти що
підприємство це тільки майновий комплекс, то в такий спосіб підприємство
розглядається в статиці (баланс на визначену дату), оцінка ефективності
діяльності такого комплексу здійснюється на основі зміни складових
комплексу: матеріальних і нематеріальних активів і пасивів. При цьому,
аналізуючи на визначену дату значення показників балансу, можна одержати в
результаті такого статичного аналізу зовсім різні представлення про те, що
відбувається з підприємством, прибутково воно чи збитково, чи
конкурентноздатно тощо. Однак діяльність підприємства пов’язана також і з
юридичними подіями (наприклад, угоди на виконання робіт або виробництво
продукції), які постійно відтворюють і одночасно змінюють конфігурацію прав,
щодо підприємства – як майнового комплексу (юридичне поняття). Тобто
підприємство необхідно розглядати не тільки в статиці але і динаміці6.
Сучасний етап еволюції підприємства, яке характеризується динамізмом,
потребує новітніх підходів до оцінки його діяльності, що враховували би вплив
змін зовнішнього середовища та довгострокові наслідки управлінських рішень.
У динамічному представлені підприємство ніяк не може розглядатися, як тільки
майновий комплекс, воно розглядається як динамічний потенціал (потенціал
розвітку) у ринковому середовищі. Динамічний потенціал підприємства
одержує самостійне майнове вираження як особливий компонент майнового
комплексу, що дозволяє перейти від юридичного трактування поняття
«підприємство» до його економічного трактування.
Для розкриття сутності поняття «підприємство» економісти застосовують
різні підходи і принципи його функціонування. Одні автори [15]
«підприємство» ототожнюють з соціальними проблемами, ростом
5

У статті [13] ми обґрунтовували використання цієї методики при оцінці доцільності проведення санації
підприємства. Показник “ввртість чистих активів” характеризує ступінь захищеності інтересів кредиторів
підприємства.
6

В балансі відображені активи, що належать підприємству, та джерела їх формування (капітал і зобов’язання
підприємства перед кредиторами), порівняння яких дає нам статичну оцінку стану останнього на конкретну
дату. Також очевидна динамічна природа взаємодії активів і капіталу, в результаті котрої одержують прибуток
або збиток (звіт про фінансові результати), що збільшує (зменшує) власний капітал підприємства [14].
223

продуктивності праці, моральної і матеріальної зацікавленості колективу. Інші
[16] вкладають у поняття основні ознаки функціонуючого підприємства: ціль,
засіб, джерела, механізм управління й оцінка діяльності. Треті [17] в умовах
ринкових відносин розглядають нові форми господарювання для задоволення
потреб суспільства. Також систему «підприємство» характеризують з позицій
процесного підходу, шляхом виділення елементів, що мають найбільш значимі
функціональні зв'язки [18]; з позицій системного суб’єктно- об’єктного підходу
[19]. На думку Сосненко Л.С. [20] підприємство необхідно розглядати,
насамперед, як: 1) елемент аналогічних підприємств (рейтингова оцінка); 2) як
об'єкт що постійно змінюється
(динамічний аспект функціонування
підприємства); 3) як складна відкрита система (підприємство як суб'єкт
господарювання), що дозволяє структурувати цілеспрямовану діяльність
підприємства; 4) як суб'єкт, який підвержен впливу зовнішніх факторів; 5) як
об'єкт власності; 6) як об'єкт управління. Останнім часом підприємство
розглядають, як бізнес7. Бізнес (підприємство) може бути предметом угоди і є
товаром, що має наступні особливості: інвестиції в цей товар здійснюються з
метою забезпечення доходом власника; бізнес є системою, але його підсистеми
й елементи можуть продаватися окремо; потреба в цьому товарі залежить від
процесів, що відбуваються як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі
(фінансовий стан підприємства, економічна і політична стабільність країни,
соціальні фактори та інше); стан бізнесу, економіки і суспільства
взаємопов’язані, держава бере участь в реєстрації, здійсненні угод купівліпродажу, регулюванні діяльності тощо.
Не слід забувати, що підприємство є також юридичною особою8
інституціональним підприємцем у формі «комерційної організації»9, що
поєднує власників, менеджерів і працівників (учасники підприємства), інтереси
яких є значимими для підприємства і повинні бути реалізовані. Таким чином,
як зазначають Мікерін Г.І., Гребенніков В.Г., Нейман Е.І. [22], комерційна
організація стосовно підприємства є власником, а підприємство стосовно
комерційної організації майном. Комерційна організація стосовно бізнесу –
суб'єкт підприємницького права (підприємець), а бізнес стосовно комерційної
організації - підприємницька діяльність (підприємництво). Підприємство
стосовно бізнесу - гудвіл10, а бізнес стосовно підприємства – це оборот майна
7

Бізнес — це підприємницька діяльність, спрямована на виробництво і реалізацію товарів, робіт, послуг, чи
інша дозволена законом діяльність з метою одержання прибутку. Цією діяльністю займається суб'єкт
господарювання (фізична чи юридична особа), якому належить підприємство [21].
8
Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в
установах банку, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом [9].
9
Відповідно до Господарського Кодексу України всі підприємства, організації й установи, що діють на ринку,
можна умовно підрозділити на дві основні групи: комерційні і некомерційні, тобто ті які здійснюють
комерційну діяльність, і ті які її не здійснюють [9].
10
Гудвіл - “добре ім’я підприємства” - включає його ділову репутацію, взаємини з клієнтами,
місцезнаходження, номенклатуру продукції тощо. Ці фактори не відображаються у звітності підприємства,
проте є реальним джерелом доходу. При цьому розрахунок гудвіла в бухгалтерському обліку та в практиці
експертних оцінок відрізняється. В бухобліку гудвіл обчислюється з метою зарахування на баланс після купівлі
одного підприємства іншим. Експертна оцінка здійснюється до купівлі з метою визначення реальної ринкової
вартості [14].
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для отримання доходу. У цілому комерційною організацією представлено
аспект суб'єкта, підприємством - аспект статики, бізнесом - аспект динаміки.
Тобто в суб'єктному аспекті підприємство і бізнес є, відповідно майно і
підприємництво, у статичному аспекті комерційна організація і бізнес - це
власник і потік доходів, у динамічному аспекті комерційна організація і
підприємство - це підприємець і нематеріальні активи (гудвіл). Для розвитку
підприємства (бізнесу) необхіден інвестор з його капіталом, який щодо
підприємства є потенційним власником, претензії якого задовольняються при
ліквідації юридичної особи (юридична особа - власник підприємства як
майнового комплексу), а підприємство щодо інвестора - суб’єкт забезпечення
прав інвестора на майбутні грошови надходження (потоки). Тоді бізнес
стосовно інвестора - капітал, а інвестор стосовно бізнесу - власник капіталу.
Наведені міркування, відображено на рисунку 1, необхідно враховувати при
оцінці діяльності підприємства (бізнесу). Таким чином, підприємство
розглядається як інтегральне ціле, до складу якого входять усі види майна11
(статичний аспект), призначені для його діяльності, права на нього, які
змінюються щодо видів продукції, (робіт, послуг) і методів її виробництва та
реалізації, а також джерело доходу (динамічний аспект), одержанного в
результаті спільної дії факторів виробництва і зусиль підприємця (суб’єктний
аспект) у відповідних конкретних умовах ведення бізнесу. Економічне
трактування підприємства як бізнесу, на відміну від юридичного (майнового
комплексу), наголошує, у першу чергу, на можливостях підприємства
створювати вартість, генерувати доходи тобто оцінці ефективності і стійкості
діяльності підприємства.
Що, у свою чергу, приводить до другої групи проблем, зв'язаних з
протиріччями у питаннях методології ефективності діяльності, включаючи
розуміння суті ефективності12, її критеріїв і показників оцінки, факторів
підвищення ефективності. Необхідно відмітити, що серед вчених- економістів
немає єдиної думка щодо показників які характеризують ефективність
діяльності та економічну стійкість підприємства. Насамперед це пов’язано з
різноманіттям підходів до оцінки ефективності й економічної стійкості
підприємства в існуючій науковій методології13.
11

Земельні ділянки, будинки і споруди, машини й устаткування, сировина та продукція, нематеріальні
активи, у тому числі гудвіл, права на товарний знак, фірмове найменування й інші виключні права [7,9]
12
Історія поняття представлена у статті М.С. Солодкої [23].
13
Підходи, до оцінки ефективності діяльності підприємства, згідно [24, с. 28, 30, 31] підрозділяють на: 1)
цільовий підхід; 2) підхід на основі «теорії систем» 3) багатопараметричний підхід. Цільовий підхід відповідно до цього підходу підприємство існує для досягнення визначених цілей, а ступінь виконання цих
цілей відображає ефективність. Підхід на основі теорії систем - аналіз розвитку підприємства, що припускає
виділення таких елементів як «вхід-процес-вихід» і акцентуванні уваги на тім, що подальший розвиток
підприємства залежить від його здатності адаптуватися до зовнішнього середовища. Багатопараметрічний
підхід - орієнтований на важливість різних інтересів (колективних чи індивідуальних) підприємства.
Концепції, інструменти та системи показників, що визначають зазначені підходи до оцінки ефективності
діяльності підприємства, наведені у [25], серед яких: оцінка ефективності діяльності підприємства виходячи з
поточних можливостей; методика процесно - орієнтованого обліку витрат (ABC); система збалансованих
показників; система процесно-орієнтованого аналізу рентабельності (ABPA); піраміда ефективності, Тableau de
bord, модель Адамса й Робертса та інші системи показників.
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Рис.1. Представлення підприємства, як майнового комплексу, комерційної організації та бізнесу у статичному,
суб’єктному та динамічному аспекті.

АСПЕКТ

капітал

ПІДПРИЄМСТВО БІЗНЕС

ДИНАМІЧНИ
Й

підприємницька
діяльність
(підприємництво)

власник

ІНВЕСТОР

Відзначимо, що традиційні моделі оцінки ефективності діяльності підприємства
(бізнесу), засновані на чистому прибутку, непридатні для аналізу результатів
діяльності в стратегічній перспективі. У цьому зв'язку більш об'єктивно
провести оцінку діяльності підприємства й уникнути негативних наслідків
можливо застосувавши концепцію EVA. Головна відмінність якої від
показників, що використовуються при оцінці діяльності підприємства14 полягає
в тому, що вона заснована на принципі економічного прибутку, що не був
отриманий підприємством. Незважаючи на те, що дані бухгалтерського обліку,
шо використовуються при розрахунку показника EVA відображають винятково
минуле (звіт про фінансові результати фіксує, що відбулося за минулий період,
баланс відображає стан активів і пасивів підприємства на визначену дату) і
вважається, що даний показник не може показувати зміни, що відбулися на
підприємстві, проте, ця проблема вирішується аналітичними корегуваннями
розрахунку показника EVA (табл. 1). За концепцією EVA вартість підприємства
розраховується за формулою (1):
t n

V  IC p  
t 1

t n
EVAt , p
EVAt , f

,
(1  WACC t ) t t 1 (1  WACC t ) t

(1)

де ICp - вартість інвестованого капіталу у наявні активи15; EVAt,p - додана
вартість наявними активами; EVAt,f - додана вартість майбутніми активами;
WACCt - середньозважена ціна капіталу;
t n

EVAt

 (1  WACC )
t 1

t

 NVP,

(2)

t

де NVP - чиста приведена вартість майбутніх грошових потоків від наявних
(майбутніх) активів.
При цьому показник EVA розраховується за формулою (3):
EVA  ( ROC  WACC )  IC  EBIT  (1  T )  WACC  IC  NOPAT  WACC  IC ,

(3)

де ROC - рентабельність інвестованого капіталу [=EBIT(1-T)/IC або
NOPAT/IC]; EBIT - операційний прибуток підприємства до сплати податку на
прибуток;
14
Показники EPS - прибуток на акцію, ROE - рентабельність власного капіталу, ROA - рентабельність активів,
ROIC - рентабельність інвестованого капіталу, мають ряд особливостей, що не відображають повною мірою
діяльність підприємства: усі ці коефіцієнти розраховуються на основі бухгалтерського прибутку, а не
грошового потоку; не враховують витрати на використовуваний капітал (як позиковий, так і власний), хоча
різниця між рентабельністю капіталу і витратами на нього показує здатність підприємства створювати вартість
для акціонерів; бухгалтерський прибуток не точно відображае діяльність підприємства. Дані показники не є
основними для оцінки діяльності підприємства, однак можуть використовуватися..
15
Є два підходи до визначення ІС. По-перше, у бухгалтерському обліку інвестований капітал (ІС) - це усі
активи підприємства, тоді IC = E + LTD + STD де E - власний капітал; LTD –довгострокові зобов’язання; STD короткострокові зобов’язання. По-друге, IC визначається показником Вt (book value) – вартість чистих активів
та дорівнює IC=Bt=AT - PN де АТ – активи підприємства (total assets); PN – безпроцентні поточні зобов’язання
за балансом (non percent liabilities).
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Додають до величини інвестованого капіталу приведену вартість усіх
майбутніх лізингових платежів (дисконтувати потрібно по ставці
запозичення), а також збільшують NOPAT на добуток приведеної вартості
лізингових платежів і ставки, по якій підприємство отримує позикові кошти з
урахуванням податкових платежів.
Збільшення існуючого резерву додається до NOPAT, а зменшення
віднімається; створений резерв включається в інвестований капітал.
Необхідно враховувати, що додавати до NOPAT чи віднімати потрібно
величину резерву, скореговану на податок на прибуток.
До інвестованого капіталу необхідно додати загальну вартість репутації
(гудвілу) підприємства до накопичених списань і не віднімати їх з NOPAT,
тому що на відміну від інших довгострокових активів, репутація не підлягає
зносу і заміщенню.
Необхідно дисконтувати поточні зобов'язання по сплаті податків у
майбутньому і скорегувати величину NOPAT шляхом додатка (вирахування)
чистого приросту (скорочення) за звітний період величини чистих
зобов'язань по сплаті податків, що дорівнює різниці відкладених податкових
зобов'язань і активів.

При використанні
лізингу

16

Джерело [26,27]

Для обліку
відкладених
податкових платежів

При створенні
резервів для покриття
потенційних
зобов'язань
При амортизації
репутації

При здійсненні
реструктуризації

Суть корегування
Витрати на НДР додаються до капіталу підприємства та до величини
NOPAT. Капіталізовані витрати на НДР списуються рівними частинами
протягом амортизаційного періоду, що дорівнює терміну корисного
використання продукції, отриманої як результат цих робіт.
Збільшується NOPAT і інвестований капітал на суму витрат на
реструктуризацію, скореговану на податкові платежі.

Корегування
При здійсненні
науково-дослідних
робіт (НДР)

Доцільно застосовувати на підприємствах з великим обсягом
відкладених податкових активів чи зобов'язань. Наприклад,
на підприємствах, що мають резерви на випадок майбутніх
гарантійних виплат чи інших майбутніх витрат. До них
можна віднести підприємства, що беруть участь у судових
процесах з непередбаченим результатом.

Застосовується на підприємствах, що придбали інший бізнес,
а також при консолідації звітності.

Застосовується на підприємствах тих галузей, де можливі
виплати по гарантійним зобов'язанням.

Рекомендується підприємствам, що здійснюють інвестиції в
реструктуризацію. Однак має сенс капіталізувати лише ті
витрати, які сприяють більш ефективному веденню бізнесу,
наприклад витрати на ремонт
устаткування чи
перепідготовку персоналу.
Рекомендується підприємствам, що використовують лізинг у
діяльності, насамперед, транспортним.

Галузь застосування
Рекомендується підприємствам, що інвестують значні кошти
на розробку і розвиток, у першу чергу, фармацевтичним
підприємствам.

Таблиця 1
Аналітичні корегування фінансової звітності, для розрахунку показника EVA16 з урахуванням галузевої приналежності

NOPAT - скоригований прибуток після сплати податків; T - ставка податку на
прибуток.
Збільшення вартості підприємства (бізнесу) вказує на ефективне його
функціонування та економічну стійкість, тобто підприємство знаходиться на
стадії росту, а ії зниження є індикатором нестабільного положення.
Підсумуючи зазначимо, що проблема методології оцінки діяльності для
кожного підприємства за концепцією EVA включає також суперечливість і
неоднозначність оцінки нематеріальних активів та об’єктів інтелектуальної
власності, тобто знання і досвід працівників, з одного боку, складають
інтелектуальну власність, з іншого, - потребують витрат на своє відтворення.
У той же час при оцінці економічної доданої вартості, як правило, людський
капітал розглядається тільки з позиції витрат. Проте ці питання є предметом
подальшого дослідження.
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3.24. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ
РЕСУРСІВ: ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Процюк Т. Б.
кандидат економічних наук
Національна академія внутрішніх справ
Скриньковський Р. М.
Національний університет «Львівська політехніка»

Питанням підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів
у світовій енергетичній сфері сьогодні приділяється особлива увага як на рівні
міжнародних енергетичних організацій (ВЕР, МЕА, СІГРЕ, Секретаріат
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Енергетичної Хартії ін.), так і країн-членів ОЕСР, Європейського союзу, а
також, в останні роки, у більшості країн СНД, у тому числі Росії та України.
Енергоефективність - це напрям діяльності, який одночасно сприяє
вирішенню трьох основних цілей енергетичної політики:
 підвищенню енергетичної безпеки;
 підвищенню конкурентоспроможності продукції, перш за все в
промисловості;
 зниженню викидів парникових газів.
Досвід економічно розвинених країн ОЕСР та ЄС підтверджує, що в сфері
підвищення енергоефективності, при використанні сучасних енергоефективних
технологій з високою рентабельністю істотні результати можна отримати за
відносно короткий період. Потенціал для формування і реалізації стратегії в
області енергоефективності активно реалізується в країнах як з
монополізованими, так і лібералізованими енергетичними ринками, хоча
масштаб і ефективність використання енергоресурсів зростає по мірі
впровадження ринкових механізмів у економіку країни.
З часу саміту в Евіані в 2003 році лідери країн «Групи восьми» визнали,
що енергоефективність є одним з ключових пріоритетів для економічної
діяльності країн. У 2005 році в Гленіглсі країнами «Групи восьми» був
прийнятий розгорнутий план дій в області енергоефективності. Самітами в
Санкт-Петербурзі (2006 р.) і в Хайлігендамі (2007 р.) були підтверджені
зобов'язання, прийняті в Гленіглсі і підкреслена необхідність посилення
енергоефективності і енергозбереження.
Ряд
серйозних
ініціатив
і
заходів
відносно
підвищення
енергоефективності були прийняті останнім часом на регіональному,
національному і міжнародному рівнях.
На регіональному рівні, перш за все, Європейський Союз виступив з
рядом ініціатив і пропозицій про нову рамкову угоду з енергоефективності з
ключовими торговими партнерами і міжнародними організаціями.
З 2006 року реалізується прийнятий Європейською Комісією План дій
Європейського Союзу з енергоефективності на період 2007-2012 рр. з
перспективою до 2020 р., основною метою якого визначено зниження на 20%
до 2020 року енергомісткості ВВП з відповідним зменшенням викидів
парникових газів.
Планом дій з енергоефективності визначено основні стратегічні
положення і міри по зменшенню до 2020 р. споживання первинних
енергоресурсів на 20%, заплановано понад 100 заходів з енергоефективності
для впровадження як на рівні ЄС так і на національному рівні, в тому числі біля
70 заходів з реалізацією до 2015 року.
Планом визначено десять пріоритетних галузей енергозбереження,
зокрема забезпечення екологічно чистим теплопостачанням біля 70%
житлового фонду.
Значна увага керівних органів Європейського Союзу та ряду країн ОЕСР
до розробки та нагальної реалізації Програм та заходів з підвищення
ефективності використання енергетичних ресурсів обумовлена як необхідністю
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стримування наростаючої імпортозалежності в забезпеченні вуглеводневих
енергетичних ресурсів для стабільного розвитку економіки, так і необхідністю
реалізації зобов'язань щодо зниження рівня викидів парникових газів
відповідно до вимог Кіотського протоколу.
Держави-члени ЄС і країни ОЕСР прийняли енергоефективність як одну з
основних складових своєї загальної енергетичної політики.
Основними чинниками, що зумовлюють необхідність підвищення
енергоефективності в країнах ОЕСР, ЄС, СНД є прагнення до підвищення рівня
енергетичної безпеки, конкурентоспроможності та зменшення впливу на зміни
клімату. Це особливо важливо в умовах виходу країн з фінансово-економічної
кризи та відповідних цінових диспропорцій на енергоресурси, перш за все для
імпортозалежних країн.
У цих умовах зростає роль використання альтернативних і поновлюваних
джерел енергії. Комплексне впровадження різних видів альтернативної
енергетики є частиною державної енергетичної політики країн і сприяє у
відповідній мірі зниженню їх енергетичної залежності.
Більшість економічно розвинених країн відреагували на підвищену увагу
до питань енергоефективності внесенням відповідних змін у свою енергетичну
політику. Зокрема, першочергова увага поновлюваним джерелам енергії і
енергоефективності приділяється в законі США «Про енергетичну політику»,
яким передбачено впровадження істотних податкових нарахувань стосовно
енерговитратних виробництв, установлені жорсткі вимоги до маркування
продукції та обладнання за принципом рівня енергоефективності, а також
передбачено
податкове
стимулювання
впровадження
сучасних
енергозберігаючих технологій.
У ряді країн з перехідною економікою, що не входять до ЄС, кількісні
планові завдання з енергоефективності встановлені в Білорусії, Молдові,
Російській Федерації та Україні.
За оцінкою експертів ЄБРР, прогресу енергоефективності в країнах СНД
не сприяє структура і застарілі технології в галузях економіки, і перш за все - у
промисловості, невідповідна затратам тарифно-цінова політика, а також
відсутність сучасних національних стандартів з ефективності та нормування
енергетичних ресурсів на виробництво товарів (послуг).
Враховуючи наростаючий «енергетичний голод» і пов'язані з цим
економічні проблеми, необхідно провадити еколого-економічну переорієнтацію
енергозабезпечення на технології енергозбереження і технології, які працюють
на поновлюваних джерелах енергії. Заслуговує на увагу досвід у сфері
впровадження ресурсозберігаючих технологій у розвинених країн, таких як
США, Франція, Італія, Швеція, Англія, Данія та ін.
Ряд напрямів з підвищення енергоефективності в країнах ЄС, ОЕСР та
СНД реалізуються за ініціативою ЄБРР, Всесвітнього банку, планується їх
здійснення у рамках ЕЕК ООН.
У більшості розвинених країн пріоритетна увага приділяється вирішенню
питань ефективності використання енергоресурсів в будівлях, спорудах та
впровадження енергоефективних побутових приладів різного спрямування. За
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оцінками МЕА, на долю будівель (споруд) і енергоспоживаючих приладів
припадає четверта частина реального для зниження обсягу енергоспоживання.
Значні резерви в плані енергозбереження і скорочення енергоспоживання та
об'єму викидів має промисловість і транспорт.
Прискоренню впровадження енергоефективних технологій в усіх галузях
економіки країн сприяють національні державні стратегії у сфері
енергоефективності, якими визначені конкретні завдання щодо реалізації
програм і заходів з енергоефективності на відповідні періоди, обсяги та
джерела фінансування і необхідне ресурсне забезпечення.
Такі стратегії прийнято на державному рівні у США, Японії, Франції,
Німеччині, Італії і Великобританії та ряді інших країн.
Європейський Союз з урахуванням інтенсивного розвитку економіки
країн і розширення його складу все більше споживає енергії.
Особливістю паливно-енергетичного балансу держав Західної Європи є
обмеженість запасів первинних джерел енергії і нерівномірність їх розподілу по
країнах.
Запаси органічного палива країн ЄС-27, які складаються головним чином
з кам'яного і бурого вугілля, оцінюються в 75 млрд. т у. п., або 5% світових
запасів.
Більшу частину запасів вугілля зосереджено в Німеччині (83,1%), Іспанії
(6,5%), Нідерландах (6,1%) і Великобританії (2,7%).
Запаси нафти в державах ЄС становлять всього 897,2 млн. т, значна
частина яких зосереджена у Великобританії (61,5%) і Данії (18%).
Майже 58,5%) запасів природного газу держав ЄС зосереджено в
Нідерландах. Запаси природного газу у Великобританії, Німеччини та Італії
становлять 53,4%, 26,2 і 20,4% відповідно.
У багатьох країнах ЄС природні умови сприяли розвитку
гідроенергетики. Високий ступінь освоєння потенціалу річок є характерним для
Ірландії - 100%, Швеції - 85, Німеччини та Португалії - по 80, Австрії - 74,6,
Фінляндії і Франції - по 70%. Тому великого збільшення в перспективі
виробництва електроенергії на ГЕС у цих країнах очікувати не слід, за
винятком більш повного використання енергії малих річок та інших водотоків.
Запаси урану, які можуть бути вилученими при витратах у 130 дол./кг,
зосереджено в шести країнах ЄС: Фінляндії, Німеччині, Італії, Португалії,
Іспанії та Швеції.
Обмеженість ресурсної бази країн ЄС стримує розв'язання проблеми їх
залежності від імпорту енергоносіїв. У період до 2030 р. за прогнозом МЕА,
потреба в енергоресурсах щорічно зростатиме на 1,7% і досягне 15,3 млрд. т
н.е. Попит на нафту збільшиться з 9,7 млн. т/день у 2000 р. до 16,3 млн. т/день у
2030 р., при цьому майже три чверті приросту припадатиме на транспортний
сектор. Споживання природного газу подвоїться, а його частка в балансі
енергоносіїв зросте з 24,5 до 28%.
За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, залежність країн ЄС
від імпорту нафти у 2030 р. може досягти 90%, а природного газу - перевищити
80%.
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Ключові орієнтири для країн ЄС щодо імпорту енергоносіїв:
 70% - рівень імпорту паливно-енергетичних ресурсів в ЄС до 2030 року
при збереженні існуючої ситуації;
 45% - рівень імпорту нафти з Близького Сходу;
40% - рівень імпорту газу з Росії.
Таблиця 1
Залежність ЄС від імпорту органічних енергоносіїв*
Рік

1990
2000
2010
2020
2030

Вугілля
18
30
37
50
66

* Джерело: Key World Energy Statistics 2012

Залежність від імпорту, %
Нафта
Природний газ
81
48
77
50
81
61
86
75
88
81

У середньому
45
47
53
62
67

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iea.org/

У цих умовах першочергового, стратегічного значення набуває проблема
системного підвищення енергетичної ефективності всіх галузей економіки ЄС.
При цьому інтеграція ринків енергії сприяє надійності енергопостачання, при
загальному позитивному ефекті вимагає додаткових заходів з підвищення
енергоефективності економіки країн ЄС. Слід також враховувати, що за
оцінкою експертів, унаслідок лібералізації внутрішнього ринку споживання
енергоресурсів може зрости приблизно на 20%. Із урахуванням зазначеного,
після формування єдиного відкритого ринку вживаються заходи активізації
інвестування в капіталомісткі галузі (вугілля, ядерна енергія тощо), а також у
розвиток поновлюваних джерел енергії.
Для забезпечення енергетичної безпеки, крім стійкої гарантії купівлі
енергоносіїв за розумними цінами і на довгостроковій основі, необхідно мати
надійну транспортну мережу для доставки енергії з відповідними гарантіями
безпеки. Для цього систематично переглядається баланс транспорту енергії.
Будівництво нових нафто- і газопроводів дасть змогу імпортувати нафту і
газ із Каспійського морського басейну та південного Середземномор'я,
розширюючи географічну зону джерел енергії.
Заслуговує на увагу вирішення питання спільного інвестування в
розвиток та підвищення надійності ГТС України, яка сьогодні є основним
джерелом забезпечення природним газом країн Євросоюзу.
До стратегічних документів ЄС у сфері енергоефективності належить
«Зелена книга» Єврокомісії від 22 червня 2005 р., яка визначає шляхи
вирішення питань підвищення енергоефективності для транспорту, будівель,
споруд (енергозберігаючі технології, ізоляція) і промисловості. З 2006 р. в ЄС
реалізується План дій щодо енергоефективності (рішення Єврокомісії від 19
жовтня 2006 р.), яким передбачається зниження середньорічного споживання
енергоресурсів на виробництво одиниці продукції до 2020 р. на 20% із
щорічним його зниженням на 1,5%. Прийнята і реалізується програма
Європарламенту «Розумна енергія для Європи», на фінансування якої виділено
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3,6 млн. євро для впровадження сучасних інтелектуальних технологій
керування енергетичними режимами енергосистем і використання
поновлювальних джерел енергії.
На основі цих стратегічних документів в країнах ЄС прийнято і успішно
реалізується ряд законодавчих актів, метою яких є стимулювання учасників
ринку до ефективного використання енергоресурсів:
Директива 2006/32/ЕС щодо ефективності кінцевого споживання енергії
та енергетичних послуг;
Директива 2002/91/ЕС щодо загальної ефективності електроенергії в
будинках;
Директива 2005/32/ЕС щодо екологічності продуктів з урахуванням
споживання ними енергії;
Угода між США і ЄС щодо маркування економічних електроприладів;
Директива 92/75/ЕЕС щодо відображення даних споживання
електроенергії на упаковці продукції і в супроводжуючій документації.
Основні
пріоритети
Плану
дій
Європейського
Союзу
з
енергоефективності на період до 2020 року:
1. Встановлення вимог енергоефективності для продукції, будівель і
процесів, зокрема розширення видів обладнання щодо екологічних вимог;
підтримання «добровільних зобов'язань» у сфері енергоефективності
виробників обладнання та споживачів енергоресурсів; оновлення Директиви
92/75/ЄС щодо енергетичного маркування, зокрема розширення видів
обладнання та встановлення вимог щодо періодичності встановлення нових
показників для забезпечення підвищення рівня енергоефективності на 10 —
20% кожні 5 років; вдосконалення Директиви 2006/32/ЄС щодо стимулювання
енергетичних
послуг
через
врахування
енергоефективності
при
тарифоутворенні на основні види енергоресурсів з відповідним коригуванням
методологічної бази, запровадження ринку «білих сертифікатів» - торгівлі
економією від впровадження новітнього енергоефективного обладнання та
вдосконалення процедур державної підтримки впровадження енергоефектнвннх
технологій; вдосконалення Директиви 2002/91/ЄС щодо підвищення
енергоефективності в будівлях, встановлення нових рівнів енергоефективності
будівель всіх видів, рівнів споживання енергії офісним обладнанням та
розширення ролі бюджетного сектора при впровадженні нових методів та
технологій енергозбереження.
2. Вдосконалення систем перетворення енергоресурсів (генерації) із
встановленням
обов'язкових
вимог
щодо
відповідного
рівня
енергоефективності для систем енергозабезпечення потужністю нижче 20 МВт;
вдосконалення Директиви 2004/8/ЄС щодо стимулювання розвитку когенерації
із запровадженням нових правил визначення та встановлення рівнів
енергоефективності когенераційних установок, енергоефективності систем
централізованого теплозабезпечення, доступу до мереж децентралізованих
джерел генерації, підтвердження нарощування обсягів використання
нетрадиційних джерел для виробництва електроенергії.
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3. Підвищення енергоефективності на транспорті із запровадженням
вимог, у тому числі законодавчих, щодо зниження до 2015 року обсягів викидів
С02; розвиток енергоефективного та екологічно безпечного транспорту.
4. Економічне стимулювання енергоефективності через розвиток та
організацію роботи регіональних консультаційних центрів із застосуванням
механізмів фінансової підтримки проектів енергоефективності європейськими
та міжнародними фінансовими організаціями, запровадження практики
державно- приватного партнерства при реалізації проектів енергоефективності,
зокрема через розвиток енергосервісних компаній; запровадження
енергетичних податків (податки на види палива) для стимулювання:
енергоефективності та дієвих податкових механізмів; підтримки проведення
енергетичних аудитів, створення та розвиток механізмів торгівлі за рахунок
отриманої економії в результаті реалізації проектів енергоефективності (аналог
механізмів Кіотського протоколу).
5. Міжнародне
співробітництво
щодо
посилення
вимог
енергоефективності під час укладання міжнародних торгових угод, проведення
переговорів та діалогів тощо.
Реалізація Плану дій з енергоефективності дасть змогу знизити до 2016
року енергоємність економіки на 13%.
За оцінкою Всесвітньої Енергетичної Ради (ВЕР), у короткостроковій
перспективі фінансово-економічна криза істотно не вплине на реалізацію
інвестиційної програми енергетичного сектору економіки, перш за все на
виконання проектів розвиненого мережевого будівництва та введення нових
генеруючих потужностей, що стане основою післякризового відновлення
економіки.
Першочерговими завданнями ЄС визначено розбудову транспортних
мереж із нафтогазового забезпечення, введення сучасних генеруючих
потужностей з випереджальним будівництвом нових міждержавних ліній
електропередачі із створенням об'єднаної енергосистеми країн Балтійського
моря (Балтійське кільце), з'єднання мереж Фінляндії та Швеції з завершенням
до кінця 2010 р. об'єднання енергосистем Німеччини, Данії, Нідерландів,
Норвегії і Швеції з допомогою нових підводних кабельних ліній (ПКЛ)
загальною протяжністю 950 км, включаючи лінії: Данія - Норвегія (225 км),
Данія - Швеція (148 км ), Норвегія - Нідерланди (578 км).
Для збільшення пропускної спроможності ліній електропередачі між
країнами Євросоюзу намічено будівництво системи міждержавних ліній
електропередачі напругою 400 кВ. До кінця 2010 р. були реалізовані проекти
з'єднання електромереж Польщі та Німеччини, а також введені лінії
електропередачі між Польщею, Чехією, Словаччиною та Словенією загальною
протяжністю близько 900 км, що із завершенням створення Балтійського
кільця, що забезпечує умови для стійкого і безпечного перетікання
електроенергії між усіма країнами Євросоюзу.
Споживання електроенергії на душу населення в країнах ЄС за останні
вісім років у середньому зросло на 43%.
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Це набуває особливо важливого значення з погляду на те, що тільки
шість держав Західної Європи (Франція, Німеччина, Ірландія, Іспанія, Швеція і
Великобританія) спроможні задовольнити внутрішні потреби в електроенергії
за рахунок власного виробництва. Із створенням єдиного ринку електроенергії
країн Євросоюзу перетоки потужності стали характерними для всіх країн ЄС.
При цьому в рамках єдиного ринку електроенергії кожна країна
зобов'язана виконувати вимоги контрактів європейського енергооб'єднання та
дотримуватися прийнятих у себе стандартів надійності.
Слід зазначити, що рішення парламенту Євросоюзу про повну
відкритість європейського ринку енергії означає впровадження відповідних
функцій регулювання, відділення передачі електроенергії від її виробництва та
обслуговування, а також створення транс'європейської мережі з приєднанням
країн до європейського ринку.
Поряд з цими проблемами і технологічними бар'єрами, подолання яких
визначено відповідними Директивами і Планом дій ЄС, є створення
виробниками більш надійного та енергоефективного устаткування для
задоволення сучасних вимог захисту навколишнього середовища. При цьому
основним завданням незмінно залишається надійне енергопостачання з
дотриманням екологічних норм, забезпечення економічності експлуатації
устаткування.
Європейська асоціація постачальників обладнання для електростанцій
забезпечує регулярною інформацією своїх членів про законодавчу діяльність
ЄС у галузі енергетики і, особливо, що стосується виділення грантів на
підтримку програм НДДКР (науково-дослідні і дослідно-конструкторські
роботи) та інших енергоефективних проектів.
До 2016 р. в країнах ЄС заплановано введення нових електростанцій
загальною потужністю 182,2 ГВт, з яких 44,4% будуть працювати на
природному газі і 22,3% - на вугіллі, лігніті (бурому вугіллі) і торфі. З
використанням поновлюваних джерел енергії (гідроенергії, енергії вітру,
біомаси тощо) будуть працювати електростанції загальною потужністю 53,3
ГВт.
Введення всіх запланованих потужностей буде залежати не тільки від
кон'юнктури цін на енергоносії, але і від реалізації визначених Планом дій
заходів країн із енергозбереження та дотримання норм щодо викидів С02, а
також реалізації програм з використання ПДЕ.
Продовжуються роботи щодо створення ядерних енергоблоків четвертого
покоління з ядерними реакторами високої надійності. У Франції розпочато
будівництво реактора типу ЕРК (європейський реактор великої потужності) із
запланованим уведенням в роботу в 2012 р. Витрати на виконання проекту
оцінюються в 3 млрд. євро. Надійність таких реакторів буде підвищено на
порядок, що стане базою для заміни 58 нині діючих реакторів.
В умовах передбачуваного стратегічними документами розвитку
енергетичної сфери Євросоюзу невідкладному розв'язанню підлягає проблема
поетапної заміни застарілого та зношеного обладнання європейських
електростанцій. Більше половини потужностей теплових електростанцій ЄС,
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або чверть усіх генеруючих потужностей, мають термін експлуатації понад 20
років, близько 6% - понад 40 років. Серед ТЕС найбільш застарілі: 54%
вугільних ТЕС (більше 93 ГВт) мають термін експлуатації понад 25 років і
майже 10%) (16 ГВт) - понад 40 років.
Аналогічна ситуація і з мазутними ТЕС, хоча їх загальна потужність
значно менша, ніж вугільних: 52 ГВт таких електростанцій мають термін
експлуатації понад 25 років і 4,2 ГВт - понад 40 років. ТЕС, які працюють на
газі: 17% (22,2 ГВт) в основному паротурбінних, експлуатуються понад 25
років. Більшість ТЕС на газі відносно нові, у тому числі високоекономічні
парогазові ТЕС, споруджені за останнє десятиліття. Слід підкреслити, що
країни ЄС посідають лідируючі позиції в розвитку та освоєнні новітніх
парогазових технологій та будівництві сучасних високоефективних
електростанцій парогазового циклу.
В умовах виходу з фінансово-економічної кризи Європейською Комісією
та Європарламентом поставлене завдання виведення Європейського регіону на
самий високий рівень енергоефективності у світовій енергетичній сфері що
стане основою Енергетичної стратегії для Європи на 2011 - 2014 рр. В основу
Стратегії буде покладено План дій ЄС з енергоефективності на період до 2020
року
та
основні
положення
«Європейської
стратегії
стійкої,
конкурентоспроможної і безпечної енергетики» (Зелена книга).
Низька ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів у
технологічних процесах, переважання енергоємних галузей у структурі
економіки, подальше зростання проміжного споживання матеріалів і сировини,
у тому числі енергетичних ресурсів, зумовлює збереження високого рівня
енергоємності ВВП в Україні. Неефективне використання значних обсягів
дефіцитних енергоресурсів стає реальною загрозою національній безпеці
України в економічній, енергетичній, екологічній та соціальній сферах. Рівень
енергоефективності національної економіки більш ніж у 2,3 раза нижчий ніж у
країнах ОЕСР, майже у 2,9 раза нижче середньоєвропейського і у 2,1 раза середньосвітового.
Незважаючи на прийняття ряду законів України та відповідних
підзаконних актів, системності дій з питань реалізації державної політики
енергозбереження не спостерігалося, запроваджені механізми управління
енергозбереженням не мають належного впливу на процеси, що визначають
рівень енергоефективності національної економіки.
За період 2000-2011 рр. в Україні в результаті виконання ряду
законодавчих і відповідних підзаконних актів («Про енергозбереження»,
Комплексної державної програми України з енергозбереження тощо), а також
ряду галузевих програм досягнуто зменшення енергоємності ВВП на 33,7%.
При цьому за перші 4 роки - 24,5% за середньорічного зниження енергоємності
на 6,1%, а за 2005-2009 рр. - лише на 12,2% при значно знижених річних
темпах. В умовах фінансово-економічної кризи енергоємність ВВП за 2009 р.
порівняно з 2008 р. зросла на 2,4% що обумовлено значним скороченням
обсягів виробництва.
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Загальний обсяг коштів, направлених на фінансування заходів з
енергозбереження в цілому за 2000-2011 рр. становив 27,1 млрд грн., у тому
числі за підсумками 2009 р. - 5,07 млрд грн., що на 28,3 % менше, ніж за
відповідний період 2008 р., у тому числі з державного бюджету - 8,7%, з
місцевого бюджету - 3,6%, коштів підприємств - 47,8%, з інших джерел - 39,9%.
Високу енергоємність ВВП в Україні зумовлено в основному значним
технологічним відставанням у більшості галузей економіки, причиною якого є
застарілі енерговитратні технології та устаткування, неефективне споживання
енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції у відповідних галузях
економіки.
У структурі споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні на
природний газ припадає 37,53% від загального його обсягу, на вугілля - 31,06%,
на нафту та нафтопродукти - 12,51%, на атомну енергію - 16,50%, на
електроенергію, вироблену гідроелектростанціями - 2,4%.
В Україні у 2011 р. найбільше спожито паливно-енергетичних ресурсів
під час виробництва електро- і теплоенергії, виробленої ТЕС і ТЕЦ (20,42%),
чавуну переробного (12,47%), теплоенергії, виробленої та відпущеної
котельними
(12,02%),
та
теплоенергії,
відпущеної
промисловими
електростанціями (4,95%), тощо.
Основним завданням галузей економіки та енергетики країни, визначених
Енергетичною стратегією України до 2030 р., є зниження енергоємності ВВП
шляхом реалізації галузевих та міжгалузевих програм енергозбереження
практично у всіх галузях економіки - перш за все в промисловості та
комунальній сфері, де, за даними енергетичного балансу, обсяги споживання
перевищують 40% від загального кінцевого споживання енергоресурсів в
Україні.
Витрати на енергоресурси для створення однієї гривні доданої вартості в
промисловості України є найбільшими серед провідних країн ЄС та ОЕСР і
перевищують середній рівень більш ніж у 2,6 раза.
Майже 60% коштів, що витрачаються на енергоресурси промисловими
видами діяльності в Україні, становлять витрати на первинні енергоресурси
(вугілля, торф, сиру нафту, природний газ тощо). Таку саму або більшу частку
мають: Польща - 64%; Данія - 66%; Норвегія - 69%; США — 69%; Канада 70%. Ефективність витрат на зазначені види енергоресурсів в Україні є
найнижчою, а витрати на них у розрахунку на одиницю доданої вартості в
промисловості майже у 2,6 раза перевищують середній показник серед країн ЄС
та ОЕСР.
Металургійний комплекс посідає провідне місце в Україні за обсягами
споживання природного газу та електроенергії. Більшість потужностей у галузі
є застарілими, мають високий ступінь зношування, використовують ресурсо- і
енергоємні технології вчорашнього дня. Значний наявний потенціал
енергозбереження в галузі використовується недостатньо.
Впровадження сучасних енергоефективних технологій є одним з
найважливіших стратегічних завдань металургійного комплексу країни, що
дасть змогу підвищити конкурентоспроможність його продукції на
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зовнішньому ринку. За оцінкою Світової організації сталі, близько 80% обсягів
виробництва сталі у світі виробляють 11 країн, серед яких Україна посідає 8-ме
місце (3,2% від світових обсягів виробництва).
Порівняно з країнами, що є основними конкурентами України з
виробництва сталі на зовнішніх ринках, металургія України має найбільшу
частку енергоресурсів у вартості продукції (19,8%), що перевищує аналогічний
показник металургії Китаю на 40%; Італії - в 4,1 раза; США - в 7,1 раза;
Німеччини - в 4,2 раза.
За експортною оцінкою лише впровадження сучасних нагрівальних печей
з використанням імпульсних пальників, волоконних ізоляційних матеріалів і
сучасних технології дасть змогу значно знизити питомі витрати палива на
виготовлення тони прокату та відповідно зекономити енергоресурси за
існуючих обсягів виробництва прокату близько 0,5 млн т у.п. за рік.
Значного зменшення використання природного газу в металургійному
комплексі може бути досягнуто шляхом заміни застарілого мартенівського
способу виплавки сталі кисневими конверторами або електропечами,
впровадження установок вдування пиловугільного палива (ПВП) у доменному
виробництві, на яке припадає близько половини споживання газу в галузі, що
дає можливість заощадити до 80% газу при виплавці чавуну.
Рівень енергозбереження в українській металургії може бути значно
підвищено за рахунок реалізації інших проектів. Це, зокрема, - заміна
природного газу коксовим (що вже зроблено на «Азовсталі») або доменним,
більш широке впровадження сучасних технологій безперервного розливання
сталі, модернізація аглофабрик, підвищення обсягів використання відхідних
газів та ряд інших енергоефективних технологій.
Низький рівень з енергоефективності у хімічному та нафтопереробному
комплексі, де середній показник енергоспоживання на виробництво продукції
перевищує загальносвітовий у 2,5 раза. Частка енергоресурсів у вартості
продукції хімічної промисловості значно перевищує рівень більшості країн ЄС
та ОЕСР. Тому скорочення витрат енергоресурсів залишається першочерговою
галузевою проблемою, яка потребує невідкладного вирішення.
Хімічна промисловість за обсягами споживання природного газу посідає
в Україні друге місце. Причому для шести провідних підприємств, що
виробляють аміак (Одеський припортовий завод, «Стирол», «Рівнеазот»,
«Дніпроазот», Сєвєродонецький і Черкаський «Азот»), який використовують
для одержання азотних добрив та іншої азотовмісної продукції, газ є основною
сировиною. Застарілі виробничі потужності підприємств спричинюють високий
рівень споживання газу, що в 1,4 - 1,6 раза перевищує рівень енергоспоживання
на сучасних зарубіжних установках з виробництва аміаку.
У комунальній сфері проблемними питаннями є незадовільні темпи
оснащення житлового фонду приладами обліку споживання енергоресурсів і
води, переоснащення котелень, які відпрацювали свій нормативний строк
(60%), реконструкції теплових мереж (34,7 тис. км, з них 13,1% - аварійних)
тощо. Через застарілі тепло- та гідроізоляцію втрати теплової енергії за рік
перевищують 11% від обсягу її виробництва.
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Для підвищення енергоефективності Урядом затверджено Державну
цільову економічну програму модернізації комунальної теплоенергетики на
2010 - 2014 роки.
Програмою передбачено розроблення нормативно-правових документів
щодо приватизації та передавання в концесію об'єктів комунальної
теплоенергетики, оснащення житлового фонду засобами обліку і регулювання
споживання теплової енергії, а також зазначено потребу в підвищенні
професійного рівня фахівців галузі комунальної теплоенергетики. Крім того,
Програма передбачає формування бази даних підприємств комунальної
теплоенергетики та проведення аналізу їх технічного стану, визначення попиту
на теплову енергію для централізованого опалення і постачання гарячої води,
проведення енергетичної паспортизації житлових, офісних і громадських
будівель. Згідно з Програмою має бути затверджено Національну стратегію
теплопостачання.
Реалізація Програми дозволить зменшити енергоємність виробництва
продукції, а також мінімізувати втрати паливно-енергетичних ресурсів, у тому
числі зменшити обсяги споживання природного газу на 30% шляхом його
економії та заміни іншими видами енергоносіїв і альтернативними
енергетичними ресурсами
Енергетика України є основою розвитку галузей економіки країни через
забезпечення їх надійного, якісного та екологічно безпечного електро- та
теплопостачання.
Стратегічними цілями розвитку паливно-енергетичного комплексу країни
має стати його економічна ефективність на основі впровадження новітніх
технологій виробництва, передачі та постачання енергоресурсів для
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових
ринках.
Разом з цим, ефективність використання енергетичних ресурсів в
енергетиці України залишається низькою в порівнянні з країнами Євросоюзу та
більшістю країни ОЕСР. Це обумовлено незадовільним станом основних
фондів теплових електростанцій - біля 80% обладнання ТЕС і ТЕЦ фізично і
морально зношені, більше 60% обладнання електропідстанцій та ліній
електропередач знаходяться в технічно незадовільному стані. В результаті
питомі витрати палива на енергоблоках ТЕС за період 1990 - 2011 років зросли
з 346,1 до 388,0 г у.п. на виробництво 1 кВт год електроенергії, в аналогічних
пропорціях зросли і витрати палива на виробництво теплоенергії.
Енергоблоки більшості ТЕС і ТЕЦ працюють з низьким рівнем
використання встановленої потужності та коефіцієнтом корисної дії, що знижує
економічність їх роботи та призводить до перевитрат енергоресурсів.
Продовжує залишатися високим рівень втрат електроенергії в електромережах
(більше 13%) за 2009 рік), що значно перевищує досягнутий рівень в енергетиці
більшості країни ЄС та провідних країнах ОЕСР. Вкрай високий рівень втрат
теплоенергії в магістральних та розподільчих тепломережах, більше третини
яких експлуатується понад 25 років і знаходиться в незадовільному стані.
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Залишається високим також рівень витрат енергоресурсів на забезпечення
роботи газокомпресорних станцій, більше 30% яких виробили свій моторесурс.
Цінова і тарифна політика на ринку електроенергії, а також високий
рівень перехресного субсидіювання між групами споживачів не створює
економічних стимулів як для виробників, так і для споживачів енергоресурсів
до підвищення енергоефективності їх використання.
Енергетичною стратегією України на період до 2030 року визначено
розв'язання основних проблем економіки та паливно-енергетичного комплексу:
 забезпечення в необхідних обсягах надійного та якісного постачання
економіки та населення країни енергетичними продуктами, підвищення
економічної ефективності та екологічної безпеки завдяки впровадженню
новітніх технологій під час модернізації, реконструкції та нового
будівництва енергооб'єктів;
 зниження енергоємності ВВП з 0,89 кг у.п./дол. США у 2005 році до 0,41
кг у.п./дол. США у 2030 році (у 2,17 рази) за рахунок структурного та
технологічного енергозбереження, як в галузях економіки, так і в
енергетиці, а також технологічного і технічного переоснащення та
модернізації теплових електростанцій та електромереж;
 оптимізація в кінці прогнозованого періоду структури виробництва
електроенергії за видами палива із забезпеченням економічно
обгрунтованого співвідношення потужностей АЕС, ТЕС, ТЕЦ тощо;
 підвищення енергетичної безпеки країни шляхом зменшення рівня
енергетичної залежності країни від зовнішніх поставок палива
(природний газ, нафта, уран) з 54,5% у 2005 році до 11,7% у 2030 році.
Передбачений Стратегією перегляд законодавства у сфері енергетики для
впровадження євроінтеграційного курсу України для паралельної роботи ОЕС
України з європейською енергосистемою має базуватися на визначених
європейським правом та відповідними директивами ЄС принципах підвищення
енергетичної ефективності підприємств ПЕК.
Розвиток, модернізація і реконструкція генеруючих енергооб'єктів та
магістральних електромереж з приведенням їх до міжнародних технічних
нормативів є необхідною передумовою інтеграції ОЕС України до ENTSO-E,
що є стратегічною метою країни.
Результатом інтеграції ОЕС України до ENTSO-E стане технічна
можливість збільшення експорту електроенергії, приведення параметрів роботи
української енергосистеми до рівня європейських стандартів та мінімізація
наслідків можливих аварій за рахунок взаємодопомоги в надзвичайних
ситуаціях.
Слід взяти до уваги, що Стратегія не є документом прямої дії. Це
скоріше директива - орієнтир за основними напрямами, який є основою для
розроблення більше 30 програм (планів) на період до 2020 року за напрямами:
енергозбереження, розвиток теплових електростанцій і теплоелектроцентралей,
розвиток гідроенергетики, підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних
електростанцій та будівництво нових, подовження терміну експлуатації діючих
енергоблоків атомних електростанцій, розвиток магістральних і міждержавних
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електричних мереж напругою 220-750 кВ, інтеграція української енергосистеми
в європейську, та ряду інших програм по основним напрямам діяльності ПЕК.
Необхідність підвищення енергетичної ефективності української
економіки, реалізація стратегії на європейську інтеграцію країни вимагають
невідкладної організації роботи з аналізу виконання нині діючих програм в
сфері ПЕК, опрацюванню ряду визначених Стратегією програм розвитку
галузей паливно- енергетичного комплексу а також внесення змін і доповнень
до прийнятого в 2006 році Урядом «Плану заходів на 2006 - 2010 роки щодо
реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» з
пролонгуванням його на послідуючі роки.
Реалізація цілей і завдань Енергетичної стратегії практично не реальна
без відповідного випереджаючого розвитку вітчизняного машинобудування, в
тому числі енергетичного, приладобудування та будівельного комплексу, як
однієї з передумов конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на
європейському та світовому ринках.
Враховуючи, що питання енергоефективності економіки та відзначені
проблеми розвитку електроенергетики взаємопов'язані і підлягають
комплексному розв'язанню, роботи з внесення змін і доповнень до
Енергетичної стратегії доцільно розпочати з аналізу основних напрямів
макроекономічних показників та структурних зрушень в економіці країни,
визначених погодженою на урядовому рівні Економічною стратегією України.
Одночасно необхідно врахувати динаміку та структуру обсягів виробництва,
визначених галузевими програмами, перш за все найбільш енергоємних галузей
промисловості, транспорту та будівництва. Така організація роботи дозволить
сформувати реальний прогнозний паливно-енергетичних баланс, баланси
електро- та теплоенергії, видобутку вугілля, видобутку та необхідного імпорту
нафти, природного газу та інших ресурсів, як основи для визначення реальних
обсягів введення нових потужностей паливно-енергетичного комплексу.
З урахуванням прогнозованої динаміки розвитку економіки країни,
зокрема, показників приросту ВВП, цінових тенденцій на світових ринках
паливних ресурсів і відповідного корегування приростів енергоспоживання та
зміни інших показників економічного розвитку в прогнозованих періодах та
економічно і технічно доцільного потенціалу нетрадиційних та
відновлювальних джерел енергії можливе суттєве зниження передбачених
Стратегією обсягів виробництва електроенергії і введення нових потужностей
на АЕС і ТЕС з відповідною корекцією фінансових, екологічних та інших
параметрів, визначених Стратегією.
Особливу увагу належить приділити перегляду завдань та темпів
підвищення енергоефективності економіки країни - визначений Стратегією на
2030 рік орієнтир зниження енергоємності ВВП до 0,41 кг у.п./дол. США (0,29
кг н.е./дол. США) є явно недостатнім в умовах реалізації євроінтеграційного
курсу країни. Енергоємність ВВП країн ЄС вже на кінець 2008 року складала
0,14 кг н.е./дол. США (в 2,8 рази нижче ніж в Україні), з урахуванням
поставленого Європарламентом завдання до 2020 року його буде знижено до
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0,12 кг н.е./дол. США, що практично збереже діючий сьогодні значний розрив з
енергоефективності економіки України та країн Євросоюзу.
Комплекс зазначених та інших питань щодо координації роботи з
розробки та реалізації відповідних галузевих програм, перегляд та уточнення
зведеного енергетичного балансу паливно-енергетичного комплексу і на цій
основі хід корегування Енергетичної стратегії країни має систематично
розглядатися Міжвідомчою Комісією з питань реалізації Енергетичної
стратегії України на період до 2030 року, створеною відповідною Постановою
Кабінету Міністрів України.
Для кардинального підвищення ефективності використання енергетичних
ресурсів у країні в березні 2010 р. Кабінет Міністрів України затвердив
Державну цільову економічну програму енергоефективності на 2010 - 2015 рр.,
метою якої визначено зниження рівня енергоємності ВВП протягом строку дії
на 20% порівняно з 2008 р. (щороку на 3,3%) та наближення ефективності
використання енергоресурсів до рівня розвинутих країн і стандартів ЄС.
Державну Програму доповнюють 15 галузевих і 27 регіональних програм
енергоефективності, а також ряд окремих державних цільових програм з
розвитку виробництва і використання біологічних видів палива, будівництва
вітроелектростанцій, добування і використання метану вугільних родовищ.
Програмою передбачено впровадження новітніх технологій виробництва
та споживання енергетичних ресурсів, когенераційних технологій з
використанням теплових насосів, електричного теплоакумуляційного
обігрівання та гарячого водопостачання тощо.
Виконання Програми дозволить:
 знизити рівень енергоємності ВВП на 20% порівняно з 2008 р.;
 оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, забезпечивши
зменшення на 20% частки природного газу та нафтопродуктів шляхом
заміни їх іншими видами енергетичних ресурсів, насамперед отриманими
з альтернативних джерел енергії з доведенням їх обсягу в енергетичному
балансі країни до 5% (сьогодні - менше 1%), та вторинними
енергетичними ресурсами;
 забезпечити збільшення на 25% установленої потужності теплової
генерації в результаті проведення реконструкції теплових електростанцій
і теплоелектроцентралей та зменшення фактичних питомих витрат
паливно- енергетичних ресурсів на виробництво теплової і електричної
енергії та власні потреби;
 підвищити рівень надання комунальних послуг для всіх верст населення з
одночасним зниженням тарифів.
У результаті виконання основних завдань Програми обсяг заміни
природного газу іншими енергетичними ресурсами в енергетичному балансі
держави з 2016 р. має становити не менше 15 млрд м , а нафтопродуктів - 1 млн
т. При цьому буде зменшено на 60% обсяги використання природного газу для
виробництва теплової енергії, необхідної для опалення житлового фонду,
будівель бюджетних установ - на 35%, а також на 20% знизиться рівень витрат
енергії на транспортування, зберігання та розподіл природного газу порівняно з
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2008 р. з одночасним підвищенням надійності транзиту природного газу
магістральними газопроводами.
Все це дасть змогу значно підвищити рівень енергетичної та екологічної
безпеки держави і конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових
ринках.
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3.25. ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ
СЕГМЕНТАЦІЇ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ГАЛУЗІ ТА ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ
Радкевич Л.А.
к.е.н., доцент
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Зазвичай сегментація використовується як основа для формування
маркетингової стратегії. Проте, не дивлячись на те, що теорія сегментації ринку
давно прийнята і схвалена, вона залишається одним із складних маркетингових
інструментів - складних для втілення в практику. У більшості публікацій з
маркетингу питання сегментації викладені в традиційному ключі і торкаються,
перш за все, описів змінних сегментації, а також стратегії охоплення ринку. Ці
праці здебільшого носять теоретико-методологічний або навчальний характер і
в недостатній мірі стосуються науково-методичних питань сегментації ринку.
Багато в чому недостатнє висвітлення проблем сегментації пов'язане із
складністю даної проблеми. Проведення ефективної сегментації ринку вимагає
від дослідника наявність значного обсягу досить глибоких знань. Багато
актуальних питань сегментації ринку на сьогодні залишаються відкритими і
дискусійними, наприклад, порядок проведення сегментації ринку і відбору
цільових сегментів, вибір найбільш відповідного методу сегментації ринку,
аналіз результатів сегментації ринку, метод оцінки привабливості сегментів.
Таким чином, сегментація як один з методів стратегічного аналізу галузі
використовується досить обмежено, що викликано тим, що цей метод
вважається більш корисним для дослідження споживачів, де він і набув
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значного поширення. Проте потенціал застосування цього методу, як основи
для подальшого стратегічного аналізу, майже не використано.
Отже, зупинимось на тому, що конкретизуємо що таке сама по собі
сегментація та у чому особливості сегментного аналізу.
Постає питання у чому різниця між такими методами як сегментація та
группування? Звернемось до етимології окреслених вище понять. Отже,
группування – це «у статистиці: утворення груп одиниць, які однорідні у
суттєвому відношенні, мають однакові або близькі за значеннями групової
ознаки» [1, с.79]. Метод угрупувань полягає в послідовному розбитті
сукупності об'єктів на групи за найбільш значними ознаками. При цьому будьяка ознака виділяється як системоутворюючий критерій (власник товару;
споживач, що має намір придбати товар), потім формуються підгрупи, в яких
значущість цього критерію значно вища, ніж у всій сукупності потенційних
споживачів. Шляхом послідовного розбиття на дві частини вибірка ділиться на
ряд підгруп.
Для цілей сегментації також використовуються методи багатовимірної
класифікації, коли розділення відбувається за комплексом аналізованих ознак
одночасно. Найбільш ефективними з них є методи автоматичної класифікації,
або інакше кластерного аналізу. Метод угрупування поодинці або декількома
ознаками є класичним методом сегментації, який використовується в
маркетингу. Даний метод добре застосовувати, коли явно виділяються ознаки,
за якими можна провести класифікацію. У разі, коли класифікаційні ознаки
упорядкувати не вдається, або існує чимала кількість цих ознак, метод
угрупування застосувати не можна (у першому випадку просто ніпочому
проводити класифікацію, в іншому виходить дуже велика кількість груп, які
неможливо буде використовувати для роботи в цих сегментах).
Тут на допомогу приходить кластерний аналіз. З появою програм
статистичної обробки даних з'явилася можливість для проведення кластерного
аналізу для великої кількості досліджуваних об'єктів [2], проте слід зазначити,
що обробка даних вручну стимулює генерацію висновків, які є більш
ґрунтовними та вірогідними, ніж ті, що отримані при звичайному аналізі даних
програмної обробки. Отже, з’ясувавши відмінності та особливості сегментації
та групування як методів аналізу, зупинимося на тому, групування є більш
розповсюдженим та широковживаним методом, тоді як сегментація більш
специфічний метод.
Відповідно до цього доцільно визначитись із підходами до тлумачення та
складовими самого поняття сегментації (табл.1).
Отже, за своєю сутністю сегментація – це формування груп об’єктів, які
відзначаються схожістю потреб, умов та позицій.
Практика маркетингової діяльності свідчить про те, що глибока
сегментація грунтується не на будь-якій одній ознаці (хоча, можливо, і дуже
істотній), а, як правило, на комбінації різних ознак. На цьому побудовані всі
процедури, що існують в даний час, і методи сегментації ринку. Виділяють
наступні методи сегментації ринку: за вигодами; побудову сітки сегментації;
багатовимірну класифікацюї; угрупувань; функціональних карт.
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Таблиця 1
Складові та базові підходи до розуміння сегментації як методу
Автор
Райзберг
Б.А.,
Лозовський
Л.Ш.,
Стародубцева
О.Б.
Данько Т.

Попова Л.О.,
Черкашина
Л.В.

Дібб С.,
Сімкін Л.

Дорошев В.

Поняття

Ключове
значення

Процеси,
об’єкти

Сегментація ринку, сегментування (від лат. Segmentum
– відрізок) – стратегія виробників та продавців товарів,
розподіл міститься у розподілі ринку на окремі частини
стратегія
ринок
(сегменти) за ознакою виду товару, що продається,
типу найбільш представлених на даній частині ринку
покупців, за соціальними ознаками [1, с.360].
Під сегментацією розуміється розподіл ринку на
відмінності
сегменти, які різняться своїми параметрами або
–
реакцією на ті чи інші види діяльності на ринку розподіл
параметри
(рекламу, методи продажу, якість обслуговування та
– реакція
повноту супутніх послуг) [3, с.121].
Сегментація ринку – процес розподілу споживачів,
виділення окремих їх груп, які мають подібні позиції у
розподіл сфері споживацьких звичок, механізму соціальної процес
позиції
поведінки, економічних характеристик чи будь-яких
інших відмінних критеріїв [4, с.31].
Сегментування ринку це: а) визначення груп покупців
із східними потребами та покупецькою поведінкою,
визначення
розподіл їх за ринковими сегментами; б) вибір цільових
– вибір –
сегментів; в) рішення про спосіб позиціонування
рішення продуктів для цільових ринків; г) розробка
розробка
маркетингових програм, на основі яких здійснюється
позиціонування [5, с.10].
Сегментація ринку – це розподіл споживачів з їх
споживачі
чисельними та складними потребами на вузькі, розподіл
– групи
однорідні по характеристикам вимог групи [6, с.250].

Таким чином, сегментація у деяких випадках (коли вона застосовується
як метод) стає тотожною групуванню. У відповідності з чим і маємо дві точки
зору сприйняття сегментації – як методу галузевого аналізу та як різновиду
маркетингової стратегії. При чому стратегія сегментації передбачає
використання методу, і ці дві точки зору виступають як взаємодоповнюючі, у
випадку, коли метою є розробка стратегії сегментації.
Отже, мова буде йти про сегментацію ринків (увага, не сегментація
ринку! – авт.), тобто початковою умовою здійснення сегментації буде
конкретизація сукупності регіональних ринків в системі загальногалузевого,
національного ринку.
Для сегментації ринку необхідні вихідні дані. Відмітними особливостями
таких даних є багатовимірність, тобто кожен досліджуваний об'єкт
характеризується деяким набором ознак, різнотипністю (ознаки виміряні за
різними шкалами) і неточністю (неповнотою) даних. Багатовимірність,
різнотипність і неповнота даних значно ускладнюють їх обробку і аналіз,
утрудняють процес розробки моделі сегментації ринку [7].
Для розуміння сутності такої стратегічної сегментації ринків та
формування науково-методичного підходу до здійснення стратегічної
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сегментації галузевих регіональних ринків розглянемо приклад сегментації
регіональних ринків у галузі рослинництва. Метою стратегічної сегментації
буде визначення ступеня привабливості регіональних ринків щодо надання
державної підтримки розвитку рослинництва у певних регіонах.
Отже, доцільно започатковувати стратегічний аналіз галузі рослинництва
з визначення самого поняття.
Рослинництво – це наука, яка вивчає різноманіття форм і сортів польових
рослин, особливості їх біології та найбільш сучасні засоби вирощування, для
отримання високих врожаїв найліпшої якості при найменших витратах праці та
низької собівартості продукції [8]. Отже, виходячи з цього тлумачення
рослинництво - галузь сільського господарства, яка сконцентрована на
вирощуванні рослинної продукції та її зборі з метою подальшого зберігання або
переробки.
Рослинництво як галузь є основою створення загальнонаціонального
ринку продукції рослинництва, тобто того, що вже виросло та має бути
збереженим і реалізованим або переробленим і реалізованим, або реалізованим.
Відповідно до цього ми визначилися із межами загальнонаціонального ринку
продукції рослинництва. Саме поняття ринку продукції рослинництва
звучатиме так: це система взаємовідносин з приводу постачання продукції
рослинництва іншим суб’єктам з метою їх подальшого зберігання, переробки
або споживання.
У свою чергу загальнонаціональний ринок рослинництва розподіляється
на регіональні ринки, які відзначаються між собою певними особливостями, які
у свою чергу і створюють ступінь привабливості кожного з них для подальшого
розвитку. Відповідно до цього можна визначити, що метою стратегічного
аналізу та сегментації регіональних ринків продукції рослинництва і буде
визначення ступеня привабливості для здійснення державної підтримки.
З чого починається стратегічна сегментація галузевих ринків? З
визначення та обмеження інформаційного забезпечення, тобто із створення
масиву даних для подальшої обробки. У нашому випадку ми будемо
користуватися офіційною державною статистикою (базовий інформаційний
ресурс – сайт Державної служби статистики України).
На першому етапі здійснення стратегічного аналізу ринку продукції
рослинництва в основі якого лежить галузь рослинництва (бо зазвичай ринок є
поняттям ширшим, ніж галузь) доцільно з’ясувати загальний стан ринку та
визначити ключові тренди. Наприклад, у ринкових умовах господарювання
сільськогосподарські товаровиробники переорієнтувалися на виробництво
продукції рослинництва, як більш рентабельної, це спонукало до змін у
співвідношенні питомої ваги продукції рослинництва й тваринництва в
загальному обсязі валової продукції сільського господарства. Частка продукції
рослинництва в усіх категоріях господарств зросла з 45,6% у 1990 р. до 63,7% у
2011 р. Саме досягнення значних приростів продукції у галузі рослинництва у
2011 р. обумовило загальну позитивну тенденцію зростання обсягів
виробництва у сільському господарстві. Проти 2010 р. виробництво продукції
рослинництва збільшилося на 28,2%, у тому числі в сільськогосподарських
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підприємствах – на 36,2%, господарствах населення – на 21,5%. Частка
останніх склала 52,1% загального обсягу продукції рослинництва. Рівень
виробництва продукції рослинництва перевищено в усіх регіонах країни (від
11,4 до 72,8%) [9].
Поза цим конкретизуємо об’єкт дослідження у межах ринку продукції
рослинництва, тобто визначаємось із видом продукції. У нашому випадку це
будуть технічні культури (соя).
Інформаційну базу здійснення стратегічного аналізу та сегментації
складатимуть наступні статистичні збірники Державної служби статистики
України: «Рослинництво України. Статистичний збіриник 2011» [10]; «Сільське
господарство України. Статистичний збірник 2011» [11]; «Основні показники
сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості у 2011
році» [12]; «Основні економічні показники виробництва продукції сільського
господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2011 рік» [13];
«Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській
місцевості в 2011 році»; «Посівні площі сільськогосподарських культур під
урожай 2011 року». Отже, ми сегментуємо національний ринок виробництва сої
для визначення регіонів-споживачів інвестиційних ресурсів, у які мають бути
вони спрямовані на підтримку та розвиток виробництва сої.
Для сегментації регіонів-споживачів було взято основні показники
сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості у 2011
році [13, с.40], де наведено дані щодо кількості реалізованої продукції (сої),
повної собівартості реалізованої продукції, чистого доходу (виручки),
прибутку(збитку), собівартості, середньої ціни реалізації 1 ц, рівня
рентабельності (збитковості).
Зважаючи на те, що статистичні дані є різними за виміром (тис.т, тис.грн.,
ц з га, %), то постає питання щодо можливості їх співставити та у подальшому
узагальнити з отриманням необхідних висновків. З цією метою доцільно
застосувати інструменти матричного стратегічного аналізу, який дозволяє
розподілити регіони за стратегічними квадрантами відповідно до
співвідношення показників.
Для побудови стратегічних матриць результатів реалізації сої за
регіонами було визначено, що за лінію розділу у матриці буде взято значення
середньої арифметичної по Україні (табл.2), у відповідності з чим і буде
визначатися стратегічне положення регіону у межах певних координат.
Таким чином, було визначено, що стратегічні матриці мають бути
побудовані у наступних системах координат:
ВС – кількість реалізованої продукції, тис.т / повна собівартість
реалізованої продукції, тис.грн.;
BD - кількість реалізованої продукції, тис.т / чистий дохід (виручка),
тис.грн.;
BE – кількість реалізованої продукції, тис.т / прибуток (збиток), тис.грн.;
BF – кількість реалізованої продукції, тис.т / собівартість 1 ц, грн.;
BG – кількість реалізованої продукції, тис.т / середня ціна реалізації 1 ц,
грн.;
249

BH – кількість реалізованої продукції, тис.т / рівень рентабельності
(збитковості), %;
CD - повна собівартість реалізованої продукції, тис.грн. / чистий дохід
(виручка), тис.грн.;
CE – повна собівартість реалізованої продукції, тис.грн. / прибуток
(збиток), тис.грн.;
CF – повна собівартість реалізованої продукції, тис.грн. / собівартість 1 ц,
грн.;
CG – повна собівартість реалізованої продукції, тис.грн. / середня ціна
реалізації 1 ц, грн.;
CH – повна собівартість реалізованої продукції, тис.грн. / рівень
рентабельності (збитковості), %;
DE – чистий дохід (виручка), тис.грн. / прибуток (збиток), тис.грн.;
DF – чистий дохід (виручка), тис.грн. / собівартість 1 ц, грн.
DG – чистий дохід (виручка), тис.грн. / середня ціна реалізації 1 ц, грн.
DH – чистий дохід (виручка), тис.грн. / рівень рентабельності
(збитковості), %
EF – прибуток (збиток), тис.грн. / собівартість 1 ц, грн.
EG – прибуток (збиток), тис.грн. / середня ціна реалізації 1 ц, грн.
EH – прибуток (збиток), тис.грн. / рівень рентабельності (збитковості), %
FG – собівартість 1 ц, грн. / середня ціна реалізації 1 ц, грн.
FH – собівартість 1 ц, грн. / рівень рентабельності (збитковості), %
GH - середня ціна реалізації 1 ц, грн. / рівень рентабельності
(збитковості), %.
Відповідно до визначених співвідношень отримуємо 21 стратегічну
матрицю, які сприяють всебічному аналізу результатів виробництва сої.
Побудова цілого комплексу стратегічних матриць дозволяє визначити
стратегічне становище регіону відповідно до співвідношення певних
показників. Для прикладу розглянемо FG - стратегічну матрицю (рис. 1).
Таким чином у відповідністю з рис.1 можна чітко визначити, що існує
чотири типи позицій у співвідношенні «собівартість – середня ціна реалізації»:
«низька собівартість - низька ціна» (квадрант 1); «висока собівартість – низька
ціна» (квадрант 2); «низька собівартість – висока ціна» (квадрант 3); «висока
собівартість – висока ціна» (квадрант 4). Нумерація квадрантів також є балами,
які присвоюються регіонам у залежності від позиції.
Відповідно до цього можна з’ясувати, що найбільш привабливми
регіонами для виробництва сої з позиції прибутковості будуть ті, де низька
собівартість та висока ціна (Кировоградська, Миколаївська, Одеська,
Полтавська, Херсонська області).
Це визначає високу прибутковість виробництва сої. Отже, ці регіони
потребують підтримки та розвитку виробництва сої. Але, в цілому спиратися на
аналіз однієї матриці (рис. 1) некоректно, доцільним є аналіз щодо всіх
вищевизначених співвідношень, на основі яких будують 21 матрицю та
аналізують їх.
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Україна
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м.Київ

Регіон

Повна собівартість
реалізованої продукції,
тис.грн.(середня116914,1 тис.грн.)
2922852,7
65380,5
299189,8
34908,4
51191,6
7575,6
71645,7
49810,3
10341,8
258111,2
167875,1
1203,6
19703,5
43297,8
10772
400086,1
90044,1
126845,8
90851,1
123763,4
358460,1
226727,5
161122,4
136244,2
31705,9
85995,2

Чистий дохід
(виручка), тис.грн.
(середня 145042,3 ти с.грн.)
3626058
82583,4
359779,3
44575,8
57392,9
8714,6
87453,4
60975,5
10039,6
356299,2
263242,8
992,9
16548,5
70554,1
14501,7
525298,7
77815,5
120147
106520,6
130574,5
508188
237149,2
212737,5
132418,2
33729,4
107825,7

Прибуток
(збиток), тис.грн.
(середня 28128,21 тис.грн.)
703205,3
17202,9
60589,5
9667,4
6201,3
1139
15807,7
11165,2
-302,2
98188
95367,7
-210,7
-3155
27256,3
3729,7
125212,6
-12228,6
-6698,8
15669,5
6811,1
149727,9
10421,7
51615,1
-3826
2023,5
21830,5
235,24
225,45
233,44
243,4
257,39
234,81
214,3
243,31
299,18
207,83
187,37
372,29
327,59
197,76
217,88
230,5
333,61
309,13
249,65
265,24
217,32
276,57
210,39
280,58
248,63
252,48

Собівартість
1 ц, грн.

Таблиця 2 - Результати від реалізації сої за регіонами за 2011рік [13; с.40]

Кількість
реалізованої
продукції, тис.т
(середня - 49,7 тис.т)
1242,5
29
128,2
14,3
19,9
3,2
33,4
20,5
3,4
124,2
89,6
0,3
6
21,9
4,9
173,6
27
41
36,4
46,7
164,9
82
76,6
48,6
12,8
34,1
291,84
284,77
280,72
310,81
288,57
270,12
261,58
297,85
290,44
286,88
293,82
307,11
275,14
322,26
293,32
302,63
288,3
292,81
292,7
279,84
308,09
289,28
277,79
272,7
264,5
316,57

Середня ціна
реалізації 1
ц, грн.

Рівень
рентабельності
(збитковості),
%
24,1
26,3
20,3
27,7
12,1
15
22,1
22,4
-2,9
38
56,8
-17,5
-16
63
34,6
31,3
-13,6
-5,3
17,3
5,5
41,8
4,6
32
-2,8
6,4
25,4

Рис.1. FG – стратегічна матриця (собівартість - середня ціна реалізації у регіоні)
Зважаючи на те, що наводити всі матриці досить об’ємно і вони є
робочими інструментами, то наведемо тільки отримані узагальнені результати у
табл.3. На основі узагальнення оцінок результатів від реалізації сої за регіонами
визначається загальна сума та середня, яка і буде основою для розподілу
регіонів на три сегменти за рівнем привабливості для державної підтримки або
подальшого інвестування розвитку виробництва сої.
Таким чином, для визначення сегментів (груп) регіонів з ступенем
привабливості щодо підтримки виробництва сої застосуємо наступну шкалу
значень: група А (1,0 -1,5) – низька привабливість, підтримка недоцільна; група
Б (1,51 – 2,8) – середня привабливість, підтримка доцільна для забезпечення
власних потреб регіону; група В (2,8 – 4,0) – висока привабливість, підтримка
доцільна для стратегічного розвитку та формування експортного потенціалу.
У відповідності з таким розподілом балів отримуємо три сегментні групи
регіонів, які визначаються різними умовами виробництва та реалізації, на
основі чого і побудуємо шкалу привабливості підтримки регіонів (рис. 2).
На рис.2 визначено сегментні групи регіонів за ступенем привабливості
залучення державної підтримки та інвестування розвитку виробництва сої,
з’ясовано чинники привабливості та вказано характер і перспективи регіонів.
Крім того, у межах кожної сегментиної групи доцільно виконати
ранжирування та визначити приорітетність надання підтримки, тобто у цьому
випадку більш велика сегментна група буде містити підсегменти.
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А

Б

В

АР Крим (1,48),
Дніпропетровська (1,57),
Донецька (1,05),
Житомирська (1,0), ІваноФранківська (1,48),
Львівська (1,48), Рівненська
(1,48), Чернігівська (1,33)

Вінницька (2,43), Волинська
(2,57), Запорізька (2,0),
Луганська (2,0), Миколаївська
(2,1), Одеська (2.1), Сумська
(2.38), Тернопільска (2,05),
Харківська (2,48),
Хмельницька (2,48),
Чернівецька (1,9)

Київська (3,05),
Кіровоградська (3,52),
Полтавська (3,52),
Херсонська (3,62),
Черкаська (3,1), м.Київ (2,9)

1,0 – 1,50

1,51 – 2,80

2,81 – 4,00

Низькі оцінки за всіма
матрицями визначають малі
обсяги виробництва, низький
дохід, низький прибуток
(збиток), низьку
рентабельність

Середні та низькі оцінки за
стратегічними матриціями.
Обсяги виробництва можуть
задовольняти потреби регіонів.
Середній дохід та прибуток.

Високі та середні оцінки за
стратегічними матрицями.
Обсяги виробництва значні,
собівартість низька, дохід
високий, рентабельність
висока.

Низька привабливість підтримки
розвитку виробництва сої.
Виробництво має фрагментарний
характер та забезпечує потреби
невеликої кількості приватних
господарств

Середня привабливість підтримки
розвитку. Доцільним є
інвестування розвитку для
забезпечення власних потреб
регіону. Виробництво як у
приватних дрібних господарствах,
так і у великих.

Висока привабливість державної
підтримки та інвестування розвитку
виробництва. Орієнтація виробництва
на експорт та задоволення потреб
регіонів групи А та частково групи Б.
Виробництво у великих
підприємствах та
сільськогосподарських холдингах

Рис. 2. Сегментні групи регіонів підтримки виробництва сої
Але цей аналіз результатів реалізації сої є неповним, а тільки демонструє
частину загального стратегічного аналізу певного сегменту рослинництва
(сегмент сої), як у межах національного ринку, так і у межах регіонів та їх груп
(сегментів).
Для отримання повноцінного системного, комплексного та ситуаційного
аналізу вищевикладений аналіз доцільно доповнити: аналізом витрат на
виробництво сої за регіонами; аналізом посівних площ на регіонами (за типами
сільськогосподарських господарств); аналізом площ, з яких зібрано врожай сої;
аналізом виробництва сої за регіонами; аналізом врожайності сої за регіонами
та застосуванням відповідних інструментів стратегічного (матричного) аналізу.
Дослідження цих показників, їх систематизація і узагальнення отриманих
результатів складатимуть підгрунтя для визначення стратегії підтримки та
розвитку виробництва сої за регіонами України.
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Регіон
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Запорізька
Ів.-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м.Київ

ВС
1
4
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
4
1
3
1
3
4
4
4
3
1
1

BD
1
4
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
4
4
1
1
1

BE
1
4
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
2
4
1
1
4

BF
1
2
3
3
1
1
3
3
2
2
3
3
1
1
2
3
3
3
3
2
4
2
3
1
3

BG
1
2
3
3
1
1
3
1
2
4
3
1
3
3
4
1
3
3
1
4
2
2
1
1
3

BH
1
2
3
1
1
1
1
1
4
4
1
1
3
3
4
1
1
1
1
4
2
4
1
1
3
1
4
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
4
1
2
1
2
4
4
4
2
1
1

CD
1
4
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
4
1
2
1
2
4
2
4
2
1
4

CE
1
2
3
3
1
1
3
3
2
2
3
3
1
1
2
3
4
3
4
2
4
2
4
3
3

CF
1
2
3
1
1
1
3
1
2
4
3
1
3
3
4
1
4
3
2
4
2
2
2
1
3

CG
3
2
3
1
1
1
1
1
4
4
1
1
3
3
4
1
2
1
2
4
2
4
2
1
3

CH
1
4
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
4
1
2
2
2
4
2
4
2
1
2

DE
1
2
3
3
1
1
3
3
2
2
3
3
1
1
2
3
3
3
3
2
4
2
3
3
3

DF
1
2
3
1
1
1
3
1
3
4
3
1
3
3
4
1
3
3
1
4
2
2
1
1
3

DG
3
2
3
1
1
1
1
1
4
4
1
1
3
3
4
1
1
1
1
4
2
4
2
1
3

DH
1
2
3
3
1
1
3
3
2
2
3
3
1
1
2
3
3
3
3
4
3
4
3
3
3

EF
1
2
3
1
1
1
3
1
2
4
3
1
3
3
4
1
3
3
1
4
1
2
1
1
3

EG
3
2
3
1
1
1
1
1
4
4
1
1
3
3
4
1
1
1
1
4
1
4
1
1
3

EH
1
1
4
2
1
1
4
2
1
3
4
2
3
3
3
2
4
4
2
3
2
1
2
1
4

FG
3
1
4
2
2
1
2
2
3
3
2
2
3
3
3
2
2
2
2
3
2
3
2
2
4

3
1
4
1
1
1
2
1
3
4
2
1
4
4
4
1
2
2
1
4
1
3
1
1
4

31
51
54
33
22
21
42
31
64
74
42
31
44
44
74
31
50
43
39
76
52
65
40
28
61

Середня
1,48
2,43
2,57
1,57
1,05
1,00
2,00
1,48
3,05
3,52
2,00
1,48
2,10
2,10
3,52
1,48
2,38
2,05
1,86
3,62
2,48
3,10
1,90
1,33
2,90

Таблиця 3
FH GH Сума

Оцінка результатів від реалізації сої за регіонами за 2011рік [побудовано на основі [13; с.40]
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3.26. ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ ТА
УПРАВЛІННЯ НЕЮ
Родіонов О.В., д.е.н. проф.,
Манько І.М.
Луганський національний аграрний університет

Якість продукції нерозривно пов'язана з потенціалом розвитку
підприємства. Корисність продукту та його безпека залежить від потенціалу
якості, як сукупної категорії, що робить її споживчою вартістю, зумовлює її
вплив, зміцнює потенціал та безпеку підприємства. Якість продукції
формується в процесі проектування продукту та його виробництва, але тільки в
процесі споживання вона реалізується, отримує економічне значення, тобто
виробнича якість трансформується в споживчу якість, а економічне єство цієї
категорії нерозривний пов'язано з категорією "споживча вартість".
Ці категорії нерозривно зв'язані між собою: споживча вартість завжди має
певний рівень потенціалу якості, вона не може існувати ззовні певної якості.
Але ці поняття не тотожні. Споживча вартість виражає корисність та безпеку
продукту взагалі, а якість означає міру, в якій вона здатна задовольнити певну
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потребу. Чим вище якість продукту, тим краще вона може задовольнити
потребу.
Оцінка потенціалу якості – це систематична перевірка того, наскільки
об'єкт здатний виконати встановлені вимоги не тільки на певний момент часу, а
й на перспективу. Вимоги до якості, що можливо врахувати в потенціалі і
безпеки якості, встановлюються в документах – стандартах, технічних умовах,
контрактах; споживачем; суспільством. Передбачення нормативних вимог у
сторону їх зростання може суттєво зміцнити потенціал якості підприємств. Для
усунення причин невідповідності якості та безпеки нормативним вимогам
підприємство здійснює дії з коригування. Основною традиційною і переважною
формою перевірки є контроль. Будь-який контроль має такі елементи:
отримання інформації про фактичний стан об'єкту (для продукції – про її якісні
та кількісні характеристики) і зіставлення одержаної інформації зі
встановленими вимогами з метою визначення відповідності, тобто отримання
вторинної інформації. На сьогодні така функція як моніторинг якості, а тим
більше моніторинг процесів забезпечення якості майже відсутня [2].
Потенціал якості та безпеки продукції має бути оцінений на основі
систематичних перевірок рівня якості і безпеки продукції. Відповідність
певним вимогам, критеріям та стандартам надасть можливість визначити не
тільки сучасний рівень якості, а й закладений потенціал та рівень безпеки.
Контроль якості продукції – контроль кількісних і якісних характеристик
продукції. У процедуру контролю якості та безпеки продукту можуть входити
операції вимірювання, аналізу, перевірки. Вимірювання як самостійна
процедура є об'єктом метрології. Аналіз продукції, зокрема структури і складу
сировини, здійснюється аналітичними методами – хімічним аналізом,
мікробіологічним аналізом, мікроскопічним аналізом тощо. Перевірка якості –
технічна операція, що полягає у визначенні однієї або декількох характеристик
даної продукції, процесу або послуги відповідно до встановленої процедури.
Оцінювання якості – це особливий тип функції управління, направленої
на формування ціннісних думок про об'єкт оцінки, під яким мається на увазі
якість, певна безліч властивостей або окрема властивість. З визначення оцінки
виходить її складний взаємозв'язок з поняттям вимірювання якості. З другого
боку, операція вимірювання якості є компонентами процедури якості [9].
Рівень якості – це відносна міра. Слід розрізняти формальний і
неформальний зміст цього поняття. У формальному значенні рівень якості є
результатом оцінювання і має завжди визначений характер.
Система значень заходів якості, яка визначається на основі
співвідношення з базовими еталонними значеннями заходів називається
порівняльним рівнем якості. Таким чином, порівняльний рівень залежить від
бази порівняння. Принципово при порівнянні з базою оцінки можна
застосовувати будь-які кваліметричні шкали. Якщо випробувати шкалу різниць,
то порівняльний рівень набуває змісту відхилення від бази оцінки, а якщо
випробувати шкалування відносин (нормування по базі порівняння), то
одержується відносний рівень якості.
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В умовах ринкової економіки система оцінки якості продукції повинна
якнайповніше відповідати особливостям ринкових відносин між виробниками і
споживачами. Для цього передбачається вирішення наступних завдань:
об'єктивна оцінка якості продукції на різних етапах взаємодії розробників,
виробників і споживачів з урахуванням взаємозв'язку якості, кількості та ціни
споживання; достатньо повне виявлення властивостей і показників, що
характеризують якість продукції, а також об'єктивного відображення їх в
нормативно – технічних документах на продукцію; оперативне отримання всіх
необхідних об'єктивних даних про якість продукції, її технічний рівень і
конкурентоспроможність на будь-якому етапі життєвого циклу продукції.
Кількісна оцінка якості необхідна для ухвалення обґрунтованих рішень на
всіх стадіях життєвого циклу продукції, від маркетингових досліджень до
ухвалення рішення про зняття з виробництва й утилізації відходів. Кваліметрія
якості дозволяє визначити конкурентоспроможність, встановити взаємозв'язок
якості і ціни, зробити аналіз якості процесів виробництва, визначити шляхи
вдосконалення продукції і скорочення витрат. При цьому розповсюдження
кваліметричних методів і підходів на якість процесів, проектів і рішень створює
дієвий апарат вибору кращих варіантів багатокритеріальних рішень у всіх
сферах управління якістю.
Основним засобом випробувань є випробувальне устаткування. До
засобів випробувань відносяться також основні і допоміжні речовини і
матеріали (реактиви тощо), які використовуються при випробуванні.
При випробуванні можуть застосовуватися різні методи визначень
характеристик продукції та послуг – вимірювальні, аналітичні, реєстраційні,
органолептичні (визначення характеристик за допомогою органів чуття).
За місцем проведення випробування бувають лабораторними,
полігонними, натурними. Випробування продуктів харчування проводять
головним чином в лабораторних умовах.
Комплексний метод оцінки технічного рівня якості використовують у
тому випадку, коли необхідно провести узагальнену оцінку декількох
властивостей продукції, яку необхідно виразити одним числом. Для цього
зіставляють два і більш одиничних показника. До групи комплексних методів
оцінки рівня якості відносяться експертні і розрахункові.
Експертний метод припускає залучення до оцінки якості і безпеки
продукції фахівців – експертів, які знають особливості виробництва і реалізації
продукції. Оцінка ведеться в балах з розрахунком середнього бала. При
експертному методі рада фахівців або комісія експертів, незалежних від
виробників продукції, оцінюють властивості продукції, сфери її виробництва
(виробничий процес) та застосування (маркетинг). Іноді оцінка проводиться
шляхом соціологічних опитувань споживачів. Ці методи успішні, часто
застосовуються для оцінки рівня якості предметів споживання, коли їх
споживчі властивості важко виміряти яким-небудь іншим шляхом. Достовірна
кількість експертів, у відповідності до вітчизняних розробок 70-80 рр. та
зарубіжних методиках повинна бути не менше 10. Залучення до оцінки до 5
експертів допускається при проведенні експрес – аналізу. Достовірність таких
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досліджень складає 50-70%, проте вони важливі для швидкого виявлення стану
об'єкту, формування тенденцій розвитку. Більш достовірними (до 80-90%) є
дослідження із залученням 7-9 експертів. Практично 100% – ну достовірність
забезпечує наявність 10-15 експертів. Значення "повна достовірність" умовне,
оскільки зміни зовнішнього середовища не дозволяють провести точні виміри
[4,9]. Кількість питань при експертному методі різна. Американські учені
довели, що мінімальною кількістю питань (пунктів) в будь-якій системі оцінки
може бути 4. Якщо система оцінки працездатна, то вона успішно справляється з
такою кількістю показників і надає узагальнений результат. Більш
результативною, але і деталізованою та ускладненою, є система оцінки з
великою кількістю показників. Кількість показників такої системи залежить від
потреб підприємства.
Визначення й оцінка технічного рівня продукції або групи однорідної
продукції виконується комісією – групою експертів, що складається з фахівців,
замовника, розробника, виробника і споживача. Продукція перевіряється на
відповідність вимогам діючих стандартів. У разі невідповідності вона
виключається з процесу оцінки і відправляється на переробку.
Вибір номенклатури показників якості. Показники якості вибираються
залежно від вигляду і призначення продукції. Для будь-якої продукції
обов'язковими є показники призначення, екологічні, безпеки і економічні й ін.
Ергономічні показники формують чотири основні групи показників:
гігієнічні; антропометричні; фізіологічні і психофізичні; психологічні.
Естетичні показники характеризують естетичні властивості продукції:
оригінальність, виразність, гармонійність, цілісність, відповідність середовищу
і специфіці, колірне оформлення, якість упаковки і ін.
Екологічні показники характеризують рівень шкідливих дій продукції на
навколишнє середовище. Показники безпеки характеризують властивості
продукції, що забезпечують безпеку харчування людини
Економічні показники відображають витрати на розробку і виробництво
та реалізацію продукції, а також економічну ефективність продукції.
Комплексні показники характеризують декілька простих властивостей
або одне складне, яке складається з декількох простих. Показники
технологічності (трудомісткості, матеріаломісткості, собівартості й ін.)
характеризують властивості продукції, які обумовлюють оптимальний розподіл
витрат матеріалів, праці і часу при виробництві і реалізації продукції.
Показники стандартизації й уніфікації характеризують насиченість
продукції стандартними й уніфікованими складовими частинами.
Показниками надійності продуктів харчування являються показники
безпеки. Одночасно визначаються коефіцієнти ваги кожного показника.
Аналог вибирається з вітчизняної або зарубіжної аналогічної продукції,
які на момент експертизи володіють якнайкращими показниками якості.
Для ефективного вирішення завдань технічного контролю велике
значення має правильний вибір засобів і методів контролю якості продукції. За
призначенням технічний контроль підрозділяється на попередній, проміжний,
остаточний і інспекційний [3].
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Попередній (вхідний) контроль полягає в перевірці якості сировини,
матеріалів і напівфабрикатів до початку їх обробки з метою запобігання
надходження у виробництво бракованих предметів праці.
Проміжний (поточний) контроль здійснюється в процесі виробництва
продукції за окремими операціями. Він може бути післяопераційним і
груповим. Післяопераційний – це контроль після кожної операції, груповий –
після декількох (групи) операцій. Остаточний (приймальний) контроль
передбачає
перевірку
і
виявлення
неякісної
продукції.
Нерідко
супроводжується спеціальними випробуваннями й аналізами за визначенням
рівня якості продукції і її відповідності стандартам або технічним умовам, що
приймаються. Інспекційний контроль полягає в перевірці продукції, що вже
пройшла контрольні операції, з метою з'ясування достовірності первинних
результатів контролю, а також для оцінки роботи контролерів.
За місцем виконання контрольних операцій розрізняють стаціонарний і
пересувний контроль. Стаціонарний контроль проводиться на спеціально
обладнаному контрольному пункті, куди доставляються об'єкти контролю.
Пересувний контроль здійснюється безпосередньо на місці виконання
технологічних операцій, а також в тих випадках, коли не потрібне
використання для контролю спеціальних складних приладів і апаратів.
У загальному вигляді процес контролю якості більшості видів продукції
складається з визначення кількісного значення контрольованого параметра і
порівняння його зі встановленим нормативним значенням. Різноманіття
показників якості продукції обумовлює і використання на практиці різних
методів оцінки. Методи кількісної оцінки якості продукції вивчає спеціальна
область наукових знань – кваліметрія. Відповідно до її основних принципів
кількісні значення показників якості продукції можуть визначатися [2, 7]: на
основі фізичних експериментів – методами метрології (вимірювання розмірів,
маси і т. п.); за допомогою психологічних експериментів (експертне
вимірювання естетичних і ергономічних властивостей, смаку, запаху, кольору);
на основі аналізу моделей функціонування об'єкту оцінки – методами
розрахунку економічної ефективності й ін.
Оцінка якості за допомогою перерахованих методів здійснюється на
основі 100 %-го обхвату контрольованої продукції. Проте нерідко доцільно,
особливо в умовах виробництва великих партій продукції, піддавати перевірці
лише деяку її частину. У цьому випадку застосовуються статистичні методи
контролю, при яких контроль якості продукції або технологічних процесів
проводиться на підставі використання вірогідності і математичної статистики.
Вся продукція, виготовлена з відступом від стандартів і технічних умов,
відноситься до виробничого браку. Для боротьби з браком відділ технічного
контролю і виробничий персонал ведуть облік і аналіз браку.
Брак необхідно перш за все класифікувати за його видами, винуватцями і
причинами. Для цього на підприємствах складають класифікатори браку. При
виявленні браку контролер ВТК видає акт про брак, вказавши в ньому за
допомогою шифрів вигляд, причину браку, кількість забракованої продукції, а
також конкретного винуватця браку. Акт про брак – основний первинний
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документ для обліку й аналізу браку, на підставі якого визначаються збитки від
браку і сума утримань з винуватця.
Велике значення в боротьбі за високу якість продукції мають облік і
аналіз рекламацій на якість продукції, що поступають від споживачів. Кожна
рекламація повинна реєструватися в спеціальному журналі або картці. За
обґрунтованими рекламаціями слід встановити причини виявленого браку і
вжити заходи з його усунення, розробити програми попередження браку.
Головне завдання створення системи управління якістю продукції полягає
в досягненні оптимального з позицій ринкової економіки рівня якості,
підтримці запланованого рівня і створенні умов, що забезпечують подальше
підвищення якості продукції і процесів.
З метою формування систем управління якістю, технічного забезпечення
якості продукції важливими є дослідження умов та чинників впливу на систему
управління якістю підприємства, на їх виробничі і управлінські системи,
визначення елементів впливу на комплексне формування якості. Окремої уваги
потребує розгляд організаційних технологій та механізмів, що забезпечують
умови формування якості, сприяють підвищенню ефективності управлінських
процесів із забезпечення якості на підприємствах.
Програми з формування системи управління якістю підприємств
сприяють підвищенню їх конкурентоспроможності, потенціалу стійкості і
безпеці. Визначити ступінь задоволеності споживача якістю продукції,
ефективність впроваджених заходів з формування і розвитку системи
управління якістю, виявити резерви і визначити перешкоди на шляху
досягнення можливо на основі проведення спеціальних оцінок. Впровадження
систем управління якістю має сприяти задоволенню споживача і підвищенню
внутрішньої ефективності процесів, рівня їх координації.
В умовах зростання якості продукції, у наслідок підвищення ефективності
внутрішніх процесів, вірогідно очікувати позитивне ставлення споживача та
зростання рівня його задоволення. З цією метою доцільно дослідити першу
групу зацікавлених в оцінці – групу споживача і, відповідно питання виміру
задоволення споживача Визначення задоволення споживача є важливим
аспектом у формуванні якості продукції, тому що щорічно підприємства
втрачають 10-30 % своїх споживачів, але лише окремі знають: кого втрачають,
коли, чому, який об'єм таких втрат. У зв’язку з цим є важливим встановлення
рівня задоволення споживача прямим або опосередкованим способом. Прямий
спосіб передбачає безпосередній контакт зі споживачем, опосередкований
передбачає менш витратні способи, що дозволяють оцінити задоволеність та
лояльність споживача. Прямий спосіб витратний за часом і коштами.
Доводиться організовувати безпосереднє спілкування із споживачем шляхом
організації опитів, виставок, ярмарок. Це є дуже деталізованим підходом до
визначення задоволеності споживача, зазвичай здійснюється у період кризи на
підприємстві і стрімкого спаду попиту, або навпаки – при розвитку стратегій
підприємства. В інших справах можна використовувати експрес оцінки.
В результаті вивчення проблем підприємств, пов'язаних з незадоволенням
вимог споживачів, їх диференціацію і розстановку пріоритетності можливо
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розробити загальний підхід до оцінки і аналізу рівня задоволеності споживача.
Підхід можна пропонувати до упровадження в діючі системи управління якістю
на підприємствах для підвищення ефективності як самих систем, так і
технологій збуту продукції. У зв'язку з цим необхідно розробити програми
експрес-діагностики задоволення споживача, моніторингу внутрішніх
підсистем, котрі є як джерелом якості, так і причиною її відсутності.
Однією з самих використаних в світі є методика визначення Індексу
задоволеності споживачів, який характеризує ступінь задоволеності товарами і
послугами, тому матеріали експрес-діагностики можуть ґрунтуватися на її
основі. Слід зауважити, що зарубіжні способи оцінки використовують
спілкування зі споживачем, витрачаючи на це велику кількість часу і бюджету.
Тому доцільна розробка методики, що орієнтується на внутрішні можливості
підприємства, без залучення споживача. Хоча, його опитування можна
проводити, використовуючи зарубіжні технології.
Задоволеність клієнта значною мірою залежить від впливу її специфічних
чинників, які значно різняться по галузям економіки і через неможливість
зіставлення не включалися в розрахунок коефіцієнту. В процесі вдосконалення
методики можна ввести додаткові складові оцінки або вагові коефіцієнти, які
дозволять підприємствам виявити конкретні початкові моменти для
вдосконалення системи управління і підвищення якості окремої продукції.
Визначення сукупності пріоритетних заходів сприятиме розвитку систем
управління якістю на підприємствах, дозволить одержувати якісні та швидкі
дані, ґрунтовні управлінські рішення із інформаційно-аналітичного
забезпечення розвитку безпеки потенціалу підприємств.
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3.27. ДІАГНОСТИКА КРИЗОВОГО СТАНУ ТА ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Троц І.В.
аспірантка
Хмельницький національний університет

Питання попередження і запобігання банкрутству підприємств стоїть
особливо гостро в кризових умовах розвитку економіки, у зв’язку з чим
виникає необхідність пошуку ефективних форм управління діяльністю
підприємства, підвищення його стійкості та стабілізації поточного стану
розвитку.
Нестабільні умови сучасної ринкової економіки, наростання кризових
процесів призводить до збільшення рівня неплатоспроможності та банкрутства
підприємств, серед яких не малу частину складають підприємства
машинобудування.
Варто відзначити, що машинобудівна галузь є «серцевиною» економіки,
оскільки забезпечує засобами праці більшість інших галузей економіки, займає
найбільшу питому вагу в загальному промисловому виробництві та відображає
рівень розвитку економіки в цілому. Крім того, машинобудування є
пріоритетною галуззю економіки, що забезпечує конкурентоспроможність
продукції, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.
На жаль, більшість сучасних машинобудівних підприємств знаходяться
на сьогодні на межі банкрутства. Причинами цього послугували: фінансовоекономічна криза; низький рівень рентабельності та погіршення матеріальнотехнічної забезпеченості; висока зношеність основних фондів, застарілі
технології виробництва і технічного складу; висока ресурсо-, енерго- і
матеріаломісткість продукції машинобудування; відсутність масштабних
інвестиційних проектів по оновленню виробництва; відсутність державної
підтримки галузі, а також джерел фінансування; нераціональне використанням
наявних виробничих потужностей; низькі темпи розробки, освоєння і випуску
нової продукції.
Основні завдання, що постають перед сучасними машинобудівними
підприємствами полягають у збереженні своїх ринкових позицій, підвищенні
рівня конкурентоспроможності та стабілізації фінансового стану за кризових
умов розвитку економіки. Зростаючий рівень банкрутства підприємств
спонукає до пошуку шляхів ідентифікації появи кризових явищ, що
визначаються через погіршення тенденцій показників, які характеризують
фінансовий стан: платоспроможність, ліквідність, ділову активність,
рентабельність.
Для успішного функціонування всі суб’єкти господарювання повинні
враховувати можливі та наявні фактори дестабілізації їх діяльності, які
можливо попередньо визначити за допомогою проведення діагностики
діяльності підприємства.
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У перекладі з грецької «діагностика» трактується як розпізнавання,
визначення. Загалом, діагностика являє собою систему, що складається з
комплексу дослідницьких процедур для визначення стану об’єкта чи явища та
виявлення в них «вузьких» місць. Тому, за сучасних нестабільних умов
господарювання для підприємств дуже важливо вчасно виявити «хворобу»,
установити правильний діагноз, зрозуміти причини негараздів та їх можливі
наслідки. Саме діагностика може точно вказати чи зможе підприємство
розрахуватися у встановлений термін за своїми зобов’язаннями, викрити
причини наявного стану, розробити та реалізувати заходи з питань виходу
підприємства з кризи. Під діагностикою банкрутства розуміють своєчасне
розпізнавання симптомів фінансової кризи на підприємстві [1, с.201].
Діагностика
кризи
розвитку
підприємства
–
це
система
ретроспективного, оперативного і перспективного цільового аналізу,
спрямованого на виявлення ознак кризового стану підприємства, оцінку загрози
банкрутства та подолання кризи.
Діагностика кризи визначається одним з необхідних етапів процесу
антикризового управління, оскільки саме її результати дають змогу визначити
ступінь розвитку кризи, її масштаби, реальність та очікуваний час виникнення
ситуації банкрутства, обґрунтувати заходи, необхідні для її подолання, оцінити
можливості підприємства щодо подолання кризи та прогнозування наслідків
подальшого розвитку ситуації [1, с.166].
Діагностика банкрутства підприємства залежно від цілей і методів
здійснення підрозділяється на дві основні системи:
1) система експрес-діагностики банкрутства;
2) система фундаментальної діагностики банкрутства.
Експрес-діагностика являє собою миттєвий погляд на господарську
ситуацію, коротке дослідження різних аспектів діяльності підприємства з
метою виявлення проблемних сфер в управлінні і отримання попередніх оцінок
поточного стану [3, с.182]. Система експрес-діагностики забезпечує раннє
виявлення ознак кризового розвитку підприємства і дозволяє вчасно прийняти
оперативні заходи з їх нейтралізації.
При глибокій фінансовій кризі або фінансовій катастрофі система
експрес-діагностики повинна доповнюватися системою фундаментальної
діагностики так як саме на основі її результатів проводиться активне
антикризове управління. Внаслідок проведення такої діагностики банкрутства
відбувається: поглиблення результатів проведеної оцінки кризових параметрів
фінансового розвитку підприємства, підтвердження отриманої попередньої
оцінки масштабів кризового фінансового стану підприємства, прогнозування
можливих негативних наслідків та оцінка здатності підприємства
нейтралізувати загрозу банкрутства за рахунок власного ресурсного потенціалу.
Отже, фундаментальна діагностика банкрутства дозволяє обрати ефективні
методи майбутнього фінансового оздоровлення підприємства [2, с.49].
Крім того, фундаментальна діагностика дає змогу визначити поточний
стан справ і оцінити інноваційний потенціал підприємства, детально вивчити
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проблеми, окреслені на етапі експрес-діагностики, і виявити причини їхнього
виникнення [3, с.183].
Кожна із запропонованих методик є ефективною та використовується
залежно від цілей та завдань, що на неї покладаються: експрес-діагностика –
коротке і швидке дослідження найбільш інформативних показників діяльності
підприємства; фундаментальна діагностика – повна і глибока діагностика
діяльності підприємства.
На нашу думку, для отримання достовірної оцінки результатів діяльності
машинобудівного підприємства, визначення його поточного стану та
подальшого розвитку доцільним є проведення комплексної діагностики, яка в
свою чергу включатиме поєднання двох вищезгаданих підсистем.
Крім того, для об’єктивності оцінки пропонується для проведення
діагностики кризового стану підприємства залучення одразу двох фахівців,
один з яких буде проводити експрес-діагностику, інший – фундаментальну.
Після проведення діагностики двома експертами варто детально дослідити
отримані результати та звернути увагу на можливі розбіжності і з’ясувати в
першу чергу їх причину. До прикладу, причинами розбіжностей в результатах
діагностики експертами можуть слугувати: похибки, помилки в розрахунках,
недостовірність даних, використовуваних експертом або не врахування, певних
чинників, факторів, показників. Перевагою проведення діагностики означеним
способом є по-перше, самоперевірка (в разі підтвердження результатів), подруге, виявлення додаткових відхилень виявлених лише одним експертом (або
за рахунок ширшого поля дослідження – якщо це фундаментальна діагностика,
або за рахунок не врахування одним з експертів певних показників).
Процес діагностики банкрутства підприємства можна умовно поділити на
певні послідовні етапи її проведення. Більш детальне дослідження питання
проблеми діагностики діяльності підприємства дало змогу розробити та
сформувати механізм проведення діагностики кризового стану та визначення
загрози банкрутства для машинобудівного підприємства, що представлений на
рис.1.
Діагностика стану банкрутства підприємства здійснюється за допомогою
проведення комплексного аналізу його фінансово-господарської діяльності.
Адже фінансовий стан є найважливішою характеристикою фінансової
діяльності підприємства. Він визначає конкурентоздатність підприємства та
його потенціал у діловому співробітництві, є гарантом ефективної реалізації
економічних інтересів усіх учасників фінансових відношень: як самого
підприємства, так і його партнерів [5, с.119].
В Україні розроблено методику проведення поглибленого аналізу
фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств і організацій,
затверджену Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств і
організацій (у новій редакції від 26.10.2010 №1361) [4].
Методичні рекомендації розроблено з метою визначення однозначних
підходів під час аналізу фінансово-господарського стану підприємств на
предмет виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та дій з
приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до
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▪ фінансові результати
▪ ділова активність
▪ рентабельність
▪ прибутковість

- можливість
залучення зовнішніх
джерел фінансування

2. Дискримінантний аналіз

- формування звіту
за результатами
діагностики

- формування
антикризової
програми

Узагальнення результатів
діагностики

▪ моделі Альтмана, Спрінгейта, Ліса,
Конана і Гольдера, Бівера, Таффлера і
Тішоу, Фулмера, Іркутська модель
▪ універсальна модель Терещенка

3. Порівняльні рейтингові оцінки

Розробка та застосування
шляхів виходу з кризи,
подолання негативних
тенденцій розвитку і
запобігання банкрутству
підприємства

▪ скорингові моделі
▪ багатовимірний рейтинговий
аналіз (метод еталонного
підприємства, метод суми різниць)

Рис.1. Механізм проведення діагностики кризового стану та визначення загрози банкрутства
машинобудівного підприємства [авторська розробка]

Стабілізація діяльності підприємства – досягнення докризового рівня господарювання

- мобілізація наявних
власних ресурсів для
подолання кризи

Дослідження та оцінка потенціалу
виживання підприємства

▪ майновий стан
▪ ліквідність
▪ платоспроможність
(фінансова стійкість)

Попередня оцінка
масштабів кризового
фінансового стану
підприємства

Фундаментальна діагностика

Аналіз фінансово-господарського стану підприємства:

Аналіз ранніх ознак
кризового стану
підприємства

Етапи діагностики

Комплексна діагностика

Визначення та
систематизація зовнішніх
та внутрішніх факторів
дестабілізації діяльності

1. Система показників та коефіцієнтів

Створення
інформаційної бази
дослідження

Експрес-діагностика

ДІАГНОСТИКА КРИЗОВОГО СТАНУ ТА ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Внутрішнє середовище

банкрутства; своєчасного виявлення формування незадовільної структури
балансу для вжиття заходів щодо запобігання банкрутству підприємств, а також
виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та відновлення
платоспроможності підприємств шляхом їх санації.
Відповідно до наведених рекомендацій діагностика банкрутства
передбачає своєчасне виявлення неплатоспроможності, збитковості, фінансової
залежності від зовнішніх джерел фінансування, низької ділової активності. У
зв’язку з цим в класичних моделях діагностики банкрутства використовують
показники прибутковості, фінансової стійкості, ліквідності, ділової активності,
рентабельності.
Схема послідовності проведення аналізу фінансово-господарського стану
підприємства у відповідності до методичних рекомендацій наведена на рис.2.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Інформаційна база

Етапи проведення
аналізу

Результати аналізу
(звіт)

- фінансова звітність за останні два календарні
роки та останній звітний період
(основні форми – ф.1, ф.2, ф.5)
- оцінка майнового стану підприємства та
динаміка його зміни;
- аналіз фінансових результатів діяльності
підприємства;
- аналіз ліквідності;
- аналіз ділової активності;
- аналіз платоспроможності (фінансової
стійкості);
- аналіз рентабельності.

- стан фінансово-господарської діяльності
підприємства, структури його балансу
(задовільна чи незадовільна) та обґрунтування
визнання підприємства неплатоспроможним;
- тенденції динаміки основних показників
ефективності діяльності підприємства;
- можливості використання санаційних
процедур для поліпшення фінансовогосподарського стану підприємства та виведення
його з неплатоспроможного стану;
- наявність економічних ознак дій з
приховування банкрутства, фіктивного
банкрутства чи доведення до банкрутства.

Рис. 2. Схема проведення аналізу фінансового стану підприємства
Cформовано автором на основі джерела [4]
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Таблиця 2
Система показників оцінки фінансово-господарського стану підприємства*
№
п/п

Показник

Нормативне
значення

Формула розрахунку

1. Аналіз майнового стану підприємства.
1.1

Коефіцієнт зносу основних засобів

зменш.

ф.1 р.032/ф.1 р.031

1.2

Коефіцієнт оновлення

збільш.

ф.5р.260(гр.5)/ф.1р.031(гр.4)

Коефіцієнт вибуття

> к-т 1.2

ф.5р.260(гр.8)/ф.1р.031(гр.3)

1.3

2. Аналіз ліквідності підприємства.
2.1

Коефіцієнт покриття

2.2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

2.3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

2.4

Чистий оборотний капітал (тис.грн.)

3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

>1

ф.1 р.260/ ф.1р.620

0,6-0,8

ф.1(р.260-Σ(р.100-140))/ ф.1р.620

>0, збільш.

ф.1(р.220+230+240)/ ф.1р.620

>0, збільш.
3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства.

ф.1 (р.260 - р.620)

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)
Коефіцієнт фінансування
Коефіцієнт забезпеченості власними
оборотними засобами
Коефіцієнт маневреності власного
капіталу
4. Аналіз ділової активності підприємства.
Коефіцієнт оборотності активів
Коефіцієнт оборотності кредиторської
заборгованості
Коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості
Строк погашення дебіторської
заборгованості (днів)
Строк погашення кредиторської
заборгованості (днів)
Коефіцієнт оборотності матеріальних
запасів
Коефіцієнт оборотності основних засобів
(фондовіддача)
Коефіцієнт оборотності власного капіталу

>0,5

ф.1р.380/ ф.1р.640

<1, зменш.

ф.1(р.430+480+620+630)/ф.1р.380

>0,1

ф.1 (р.260 - р.620)/ф.1р.620

>0, збільш.

ф.1 (р.260 - р.620)/ф.1р.380

збільш.

ф.2р.035/ ф.1(р.280(гр.3)+р.280(гр.4))/2
ф.2р.035/ ф.1(Σ(р.520-р.600)гр.3+
+Σ(р.520-р.600)гр.4)/2
ф.2р.035/ ф.1(Σ(р.150-р.210)гр.3+
+Σ(р.150-р.210)гр.4)/2

збільш.
збільш.
зменш.
зменш.
збільш.
збільш.
збільш.

трив.періоду/ к-т 4.3
трив.періоду/ к-т 4.2
ф.2р.040/ ф.1(Σ(р.100-р.140)гр.3+
+Σ(р.100-р.140)гр.4)/2
ф.2р.035/ ф.1(р.031(гр.3)+
+(р.031(гр.4))/2
ф.2р.035/ ф.1(р.380(гр.3)+
+(р.380(гр.4))/2

5. Аналіз рентабельності підприємства.
5.1

Коефіцієнт рентабельності активів

5.2
5.3

Коефіцієнт рентабельності власного
капіталу
Коефіцієнт рентабельності діяльності

5.4

Коефіцієнт рентабельності продукції

>0, збільш.
>0, збільш.
>0, збільш.
>0, збільш.

ф.2р.220 або р.225/
ф.1(р.280(гр.3)+р.280(гр.4))/2
ф.2р.220 або р.225/
ф.1(р.380(гр.3)+р.380(гр.4))/2
ф.2р.220 або р.225/ ф.2 р.035
ф.2 (р.100 (або р.105)+090-060)/ ф.2
(р.040+070+080)

6. Аналіз прибутковості.
6.1
Коефіцієнт прибутковості акцій
ф.2р.320/рин.вартість 1 акції
6.2
Коефіцієнт дивідендного доходу
ф.2р.340/рин.вартість 1 акції
6.3
Коефіцієнт виплати дивідендів
ф.2р.340/ ф.2 р.320
Примітки: ф.1 – «Баланс», ф.2 – «Звіт про фінансові результати», ф.5 – «Примітки до річної фінансової звітності»
* Cформовано автором на основі джерела [4]
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Загалом кожному етапу проведення аналізу відповідає певна група
показників (коефіцієнтів), що характеризують результати діяльності
підприємства.
В табл. 2 наведена система показників для проведення аналізу та оцінки
фінансово-господарського стану підприємства. На основі відхилень означених
показників від нормативних значень та тенденцій їх зміни протягом останніх
трьох років робляться відповідні висновки щодо фінансового стану
підприємства та розробляються рекомендації для покращення його діяльності.
Варто відзначити, що ефективність, результативність та практична
значущість наведеної в табл. 2 методики оцінки фінансово-господарського
стану підприємства була підтверджена та апробована при проведенні аналізу і
оцінки фінансового стану 10 машинобудівних підприємств Хмельниччини за
період 2007-2011 роки.
Діагностика
діяльності
машинобудівних
підприємств
повинна
здійснюватись комплексно та систематично для завчасного виявлення та
попередження кризових явищ та процесів.
Для комплексного проведення діагностики діяльності машинобудівних
підприємств пропонуємо застосовувати наступні методики:
1. Систематичний моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища
підприємства для визначення всіх можливих та наявних загроз і ризиків;
здійснення їх оцінки, групування та розробки основних шляхів нейтралізації.
2. Визначення фінансового стану підприємства за допомогою аналізу
його фінансової звітності та основних показників фінансово-господарської
діяльності (рекомендується проводити згідно законодавчо визначених
Методичних рекомендацій з врахуванням нормативних значень).
3. Використання зарубіжних та вітчизняних багатофакторних
дискримінантних моделей визначення та прогнозування ймовірності
банкрутства підприємства (рекомендується для порівняння і підвищення
точності результатів використання декількох різних моделей).
4. Проведення порівняльної рейтингової оцінки підприємства з іншими
машинобудівними підприємствами для визначення місця та рейтингу в галузі.
Своєчасне виявлення фінансової кризи на підприємстві дозволить
підприємству не тільки продовжити свою діяльність, але і дозволить виявити
його слабкі сторони, ліквідація яких призведе до підвищення ефективності і
прибутковості діяльності підприємства. Несвоєчасне ж виявлення фінансової
кризи на підприємстві та його поглиблення може призвести до банкрутства. У
зв’язку з цим, пропонуємо ряд рекомендацій щодо попередження і подолання
фінансової кризи на підприємстві. Отже, на нашу думку, дуже важливими для
ефективної роботи підприємства є:
1. Постійне планування, аналіз і перевірка результатів його діяльності, що
забезпечить попереднє виявлення та недопущення фінансової кризи на
підприємстві.
2. Своєчасна фінансова діагностика діяльності підприємства з
використанням сучасних методик (вітчизняних і зарубіжних).
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3. Організація та використання на підприємстві системи раннього
попередження та реагування.
4. Впровадження системи контролінгу на підприємстві для запобігання
кризовим явищам.
5. Визначення виду, фази, стадії фінансової кризи на підприємстві на
основі яких будуть використовуватися ті чи інші антикризові заходи.
6. Миттєве реагування на фінансову кризу, застосування всіх необхідних
антикризових заходів і недопущення поглиблення кризи, яка може призвести до
банкрутства.
Отже, превентивні заходи можуть убезпечити підприємство від
банкрутства шляхом попереднього виявлення кризових умов розвитку та
застосування всіх необхідних контрзаходів для стабілізації його стану і
поліпшення умов подальшого розвитку.
Таким чином, підсумовуючи, можемо зробити наступні висновки щодо
доцільності та необхідності проведення діагностики банкрутства підприємства:
1. Діагностика ймовірності банкрутства передбачає поглиблений аналіз
діяльності підприємства з метою виявлення кризових тенденцій розвитку, їх
нейтралізації та стабілізації діяльності для подальшого розвитку підприємства.
2. Безсумнівною перевагою застосування діагностики є не лише
виявлення кризових умов розвитку підприємства, а й визначення можливостей
їх подолання. Тобто, діагностика являє собою глибоке дослідження діяльності
суб’єкта господарювання з подальшою розробкою заходів нейтралізації
кризових явищ.
3. Діагностика є базою для впровадження антикризових заходів. Оскільки
діагностика, відстежуючи і оцінюючи ключові сфери діяльності підприємства –
аналізуючи тим самим його фінансовий стан, беззбитковість, матеріальні і
фінансові потоки оцінює ризик виникнення банкрутства й можливості його
подолання.
Отже, в результаті проведеного дослідження можемо зробити висновок,
що на даний момент не існує єдиного та універсального методичного підходу
щодо визначення ймовірності банкрутства для машинобудівних підприємств.
Однак варіативність методик дає змогу оцінити назріваючі проблеми з різних
сторін: визначити фінансовий стан підприємства, виявити проблемні сторони у
діяльності на основі оцінки зміни тенденцій динаміки основних фінансових
показників (ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість), попередньо
визначити загрозу ймовірності банкрутства за декілька років до його настання
(1-5 років), визначити місце підприємства в загальному рейтингу галузі.
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3.28. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Тяжкороб І.В.
канд. екон. наук, доцент
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Інститут хімічних технологій, Луганська обл., м. Рубіжне

Децентралізація системи управління економікою країни, зміщення
економічних пріоритетів у бік мікрорівня, посилення комерційної таємниці
призвели до практично повної відсутності досліджень у сфері галузевого
аналізу. Багато з розроблених сучасних методик комплексного аналізу
господарської діяльності підприємств мають універсальний характер та частіше
за все не враховують специфіку окремих галузей, що може спотворити
правильність аналітичних висновків. Тому для підвищення обґрунтованості
економічної політики, яка проводиться в країні, необхідним є розвиток даного
виду економічного аналізу.
Великий інтерес в цьому напрямі представляє економічний аналіз діяльності
підприємств хімічної промисловості, особливості якого, з одного боку, обумовлені
техніко-економічними особливостями галузі, а з іншого – тенденціями та
характером змін, що відбуваються в економіці хімічних підприємств в сучасних
умовах господарювання. Так, в спеціальній літературі визначено, що технікоекономічними особливостями хімічної промисловості є: особливості хімічних
продуктів (виробляються в результаті багатостадійної й складної взаємодії двох
та більше реагуючих речовин декількома способами; мають газоподібний,
рідкий або твердий вигляд; потребують наявності у складі підприємства
ремонтно-механічного цеху, енергослужби та служби з охорони навколишнього
середовища; взаємозв’язок хімічних виробництв здійснюється за допомогою
систем трубопроводів, газопроводів, транспортерів, ліній електропередач;
визначають особливості складування хімпродукції); особливості хімікотехнологічних процесів (відрізняються за характером протікання, агрегатним
станом взаємодіючих речовин, технологічним змістом; виробництво хімічного
продукту може включати декілька різних процесів); багатоваріантність
виробництва та споживання хімічних продуктів; багатоваріантність
використання вихідної сировини для виробництва хімічних продуктів;
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особливості засобів праці (апаратурні процеси характеризуються одночасним
використанням декількох одиниць обладнання по всьому технологічному
ланцюжку, яке має конструктивні особливості та певну спеціалізацію в
залежності від технологічного процесу); особливості праці (необхідність
наявності кваліфікованого персоналу – інженерно-технічних робітників та
робочих з високим виробничим розрядом для обслуговування складних
апаратурних виробництв) [4, с. 77-84].
Що ж стосується тенденцій розвитку хімічної промисловості, то, як свідчать
результати досліджень, опублікованих у [1-11 та ін.], хімічні підприємства
переживають серйозні труднощі, пов’язані з нестабільністю забезпечення
якісною й недорогою сировиною, можливістю збільшення ціни на неї,
застарілою технічною й технологічною базою підприємств, неефективною
збутовою політикою, низькою інвестиційною активністю й низькою питомою
вагою кваліфікованих кадрів. Ці проблеми негативно впливають не тільки на
цінову та товарну конкурентоспроможність хімічної продукції, довгостроковий
ефективний розвиток галузі, а й на міжнародну конкурентоспроможність
національної економіки, її зростання на інноваційних принципах.
Створення сучасного високоефективного хімічного комплексу на засадах
енергозбереження, конкурентоспроможності та екологічної безпеки пов’язано з
удосконаленням системи управління хімічним виробництвом, важливим
елементом якого є аналіз господарської діяльності хімічних підприємств.
Вітчизняними та зарубіжними вченими вже зроблено перші спроби
удосконалення інструментарію економічного аналізу, який, в залежності від
наукових інтересів дослідників, застосовано або з метою комплексного аналізу,
або для аналізу окремих аспектів діяльності підприємств (виробничої,
інвестиційної, інноваційної, фінансової, маркетингової, природоохоронної й ін.)
різних підгалузей хімічної промисловості (лакофарбової, фармацевтичної,
коксохімічної, азотної, виробництва гумових і пластмасових виробів й ін.).
Так, О. Шубін, досліджуючи перспективи розвитку хімічної
промисловості України [1], обґрунтовує необхідність застосування концепції
маркетингу та інструментів екологічного менеджменту для удосконалення
господарського механізму управління хімічним комплексом. Вчений провів
аналіз рівня застосування потенціалу маркетингового інструментарію на основі
результатів польового маркетингового дослідження 11 хімічних підприємств,
який показав, що вітчизняні промислові підприємства мають значні резерви
щодо використання сучасних економічних підходів у практиці планування й
організації маркетингової діяльності. Потребувала удосконалення й
інтерпретація оцінки рівня несприятливого впливу підприємств на навколишнє
природне середовище. В роботі доведено, що більш точно визначити ступінь
несприятливого впливу можна на основі оцінок за 6-бальною шкалою та
характеристик показника замкнутості, коефіцієнта небезпеки та коефіцієнта
утилізації. Дослідником також розглянуто процес прийняття рішень у хімічній
промисловості щодо вибору привабливого варіанта інвестиційного проекту та
визначення параметрів бізнес-проектів на основі створення моделей дискретних
керованих систем.
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О. Паршина зазначає, що для підвищення ефективності функціонування
хімічних та нафтохімічних підприємств велике значення має наукове
обґрунтування доцільності впровадження інноваційно-інвестиційних рішень у
виробництво [3]. Вчена пропонує для порівняння різних виробництв,
прогнозування змін при впровадженні інновацій та обґрунтуванні інвестицій
методику розрахунку узагальненої (інтегральної) оцінки, яка складається з
часткових коефіцієнтів, що характеризують ступінь реалізації принципів
ефективного функціонування та забезпечення конкурентоспроможності
підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості (пропорційність та
безперервність використання ресурсів, паралельність виконання робіт по всіх
стадіях виробництва, ритмічність та прямострумінність виробництва, ступінь
наукового
обґрунтування
інноваційно-інвестиційних
рішень,
рівень
ефективності використання обмежених ресурсів та визначених резервів,
кількісна оцінка якості промислової продукції). Крім того, враховуючи
залежність підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості від сировини
(газу), дослідник доводить необхідність застосування методів економікоматематичного моделювання та сучасних інформаційних технологій, за
допомогою яких можна визначити умови оптимального використання
енергетичних та інших видів ресурсів при забезпеченні відповідного рівня
якості та конкурентоспроможності продукції.
Розробці науково-методичних положень щодо організаційного
забезпечення змін у хімічному комплексі регіону, спрямованих на посилення
його конкурентоспроможності, присвячено наступну наукову працю [2]. В ній
автором при оцінці стану хімічного комплексу регіону застосовано підхід,
заснований на поелементній інтерпретації темпів змін структурно-динамічних
показників, що дозволило кількісно визначити рівень розвитку підприємств
контуру базової хімії та підприємств контуру переробки у часовому й
просторовому вимірі. Зіставлення значень результативних показників активної
складової (темпів зростання обсягів виробництва продукції та фінансового
результату від звичайної діяльності до оподаткування) та пасивної складової
(інвестиції в основний капітал) інвестиційного забезпечення показало на
обмеженість інвестиційних ресурсів для здійснення організаційних змін у
хімічному комплексі регіону та необхідність виділення таких галузей, у яких
можливе найбільш ефективне їх використання (наприклад, лакофарбова). У
монографії також проведено кореляційний аналіз впливу макроекономічних
факторів на динаміку обсягів виробництва лакофарбової галузі, результати
якого засвідчили, що найбільш значимими макроекономічними факторами, які
впливають на обсяги виробництва підприємств лакофарбової галузі, є
інвестиційна активність та інвестиційна привабливість хімічного комплексу
регіону, діяльність банківської системи України, а також економічний розвиток
галузей – споживачів лакофарбових матеріалів.
Комплексну методику оцінки потенціалу конкурентоспроможності
підприємств хімічної промисловості розроблено Н. Ісаєвою [5]. Запропонована
методика передбачає розрахунок інтегрального показника, який включає
систему показників та значення вагових коефіцієнтів, що враховують
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особливості хімічної галузі. Зокрема, на відміну від інших методик, які містять
показники, що характеризують маркетингові, виробничо-фінансові, інноваційні
та трудові можливості, у зазначеній методиці є показники, які відображають
екологічну,
мотиваційну
та
комунікаційну
складові
потенціалу
конкурентоспроможності хімічного підприємства.
Дещо відрізняється від вище наведеної методика, запропонована
М. Касаткіною [6, с. 162-164]. Вченою для оцінки конкурентоспроможності
підприємств хімічної промисловості сформована трьохрівнева піраміда
характеристик, обумовлена сучасним станом азотної підгалузі. На першому
рівні характеристик автором підкреслено значущість витратного чинника та
включено такі показники, як питомі витрати природного газу, ціна природного
газу та доступ підприємства до дешевих природно-сировинних ресурсів.
Показники другого рівня об’єднано за ознакою – особливості виробничої та
комерційної діяльності, до яких віднесено якість продукції, ступінь залежності
від кон’юнктури ринку, характеристика цінової політики, структура
виробництва продукції, прибуток та рентабельність виробництва продукції,
форми і методи державної підтримки сільгоспвиробників. Третій рівень
показників характеризує резерви, які дозволять підприємствам лавірувати в
нестійких умовах внутрішнього та зовнішнього середовища, – це виробничі
потужності та технічні можливості їх збільшення, наявність матеріальних
запасів готової продукції, умови їх зберігання та наявність власної
дистриб’юторської мережі. Отже, дослідником сформована система якісних та
кількісних показників для розрахунку інтегрального показника, що дозволить
отримати об’єктивну оцінку рівня конкурентоспроможності хімічного
підприємства та розробити систему заходів для її підвищення.
Метод ранжування застосовано й Г. Карчевською [7]. Вченою проведено
діагностику інноваційно-інвестиційної складової соціально-економічного
розвитку 11 коксохімічних підприємств на основі показника розміру освоєних
капітальних інвестицій. Це дозволило їй обґрунтувати взаємозв’язок між
високим рівнем зносу основних засобів та недостатньою активністю
інноваційно-інвестиційної діяльності коксохімічних підприємств України, яка
повинна бути спрямована на впровадження ресурсозберігаючих технологій та
оновлення застарілих основних фондів.
Інший метод математичної статистики (стохастичного моделювання) для
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів (робіт, послуг) та
забезпечення сталого розвитку хімічних підприємств використовують
О. Маслак та В. Бала [8]. Вчені, відводячи значну роль в цьому процесі
інвестуванню, пропонують при оцінюванні результативності інвестиційних
проектів проводити перевірку інвестиційної стратегії підприємства із
застосуванням кореляційно-регресійної моделі – моделі рентабельності
інвестицій. Вони дійшли висновку, що для підприємств хімічної промисловості
найбільш значними факторами, які впливають на рентабельність інвестицій, є
рентабельність активів, коефіцієнт швидкої ліквідності та коефіцієнт
абсолютної ліквідності. Виведене рівняння регресії показало, що при зростанні
рентабельності активів на 1%, рентабельність інвестицій збільшиться на 1,4%,
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тобто зазначене збільшення сприятиме підвищенню інвестиційної
привабливості підприємств хімічної промисловості.
Д. Александрова пов’язує економічний розвиток та фінансову стійкість
підприємств хімічної промисловості з ефективним управлінням фінансовими
ресурсами з урахуванням специфіки галузі та економічних умов
функціонування підприємств [9]. Дослідником для оцінки ефективності
управління фінансовими ресурсами 18 підприємств хіміко-фармацевтичної
галузі застосовано методику кластерного аналізу на основі обґрунтованого
вибору таких фінансових показників, як рентабельність власного капіталу,
оборотність оборотних активів, коефіцієнт автономії та коефіцієнт поточної
ліквідності. Кластеризація підприємств хіміко-фармацевтичної галузі дозволила
виділити п’ять кластерів, надати для кожного кластера рекомендації щодо
раціонального розподілу доходів та організації взаємодії з кредитно-грошовими
й комерційними організаціями, а також сформувати конкретну стратегію
розвитку.
В останні роки традиційною проблемою для хімічних підприємств є
істотний диспаритет між рівнем цін на кінцеву продукцію та первинну
сировину. Це вимагає від вітчизняних товаровиробників постійного аналізу
поелементного структурування собівартості виробництва кожного виду
хімічної продукції. Цій проблемі присвячено дослідження М. Кулинич [10]. В
ньому обґрунтовано необхідність удосконалення обліку і аналізу собівартості
продукції з урахуванням впливу організаційно-технологічних особливостей
хімічних підприємств. Вченою розроблено економіко-математичну модель
оптимальної виробничої програми при мінімальних витратах і максимальних
прибутках в умовах асортиментності продукції на підприємствах підгалузі з
виробництва гумових і пластмасових виробів, що сприятиме їх ефективному
розвитку та економічному зростанню.
Питання еколого-економічної оцінки впливу підприємств хімічного
комплексу України та її регіонів на довкілля розглянуто С. Цимбалюк [11]. За
результатами проведеного дослідження вченою розроблено економікоматематичну модель інтегральної оцінки частки підприємств хімічної і
нафтохімічної промисловості у викидах шкідливих речовин промисловістю
Київського регіону, що дозволило більш повно враховувати адитивні та
синергічні впливи цієї групи підприємств на суміжні галузі та навколишнє
середовище. Крім того, автором оцінено відносне зниження шкідливих викидів
при інноваційному розвитку промисловості шляхом адаптації кореляційнорегресійного методу моделювання до визначення кількісних характеристик
взаємозв`язку між структурними змінами у хімічній і нафтохімічній
промисловості Київського регіону та динамікою шкідливих викидів, а також
здійснено прогнозні розрахунки розвитку хімічної та нафтохімічної
промисловості Київського регіону на основі удосконаленого методу економікоматематичного прогнозування (авторегресійної інтегральної моделі ковзної
середньої – ARIMA).
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Отже, огляд літературних джерел дозволяє систематизувати удосконалені
методи економічного аналізу у відповідності з напрямками економічного
аналізу діяльності підприємств хімічної промисловості (рис. 1).
Техніко-економічні
особливості хімічної
промисловості

Особливості аналізу діяльності підприємств
хімічної промисловості
напрямки
удосконалені методи
економічного аналізу
економічного аналізу
- операційний аналіз

- особливості
хімічних продуктів та
хіміко-технологічних
процесів;
- багатоваріантність
виробництва та
споживання хімічних
продуктів;
- багатоваріантність
використання
вихідної сировини
для виробництва
хімічних продуктів;
- особливості
засобів праці та
праці.

- інноваційноінвестиційний аналіз

- фінансовоекономічний аналіз
- маркетинговий
аналіз
- еколого-економічний
аналіз

- комплексний аналіз

кореляційний аналіз [2],
метод лінійного
програмування [3; 10]
імітаційне моделювання
[1],
метод зіставлення [2],
метод комплексної
рейтингової оцінки [3; 7],
кореляційно-регресійний
аналіз [8]
кластерний аналіз [9]
евристичний метод [1]
евристичний метод [1],
кореляційно-регресійний
аналіз [11],
економіко-математичне
прогнозування [11]

економіко-математичне
моделювання [1],
сучасний багатовимірний
факторний аналіз [5; 6]

Рис. 1. Особливості аналізу діяльності підприємств хімічної промисловості
Таким чином, обмеженість ресурсів, дефіцит джерел фінансування,
висока конкуренція в хімічній промисловості, характерні для сучасного стану
української економіки періодичні фінансові кризи потребували уточнення,
доповнення та адаптації до нових умов господарювання розроблених в
попередні роки методик аналізу використання економічного потенціалу
підприємств, виробництва продукції, її собівартості, прибутку, фінансового
стану підприємств. Сучасні тенденції аналізу діяльності підприємств хімічної
промисловості характеризуються тим, що поряд із традиційними способами
обробки інформації та способами детермінованого факторного аналізу,
широкого розповсюдження набули способи стохастичного факторного аналізу,
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серед яких кореляційно-регресійний, кластерний та сучасний багатовимірний
факторний аналіз, а також способи оптимізації показників, зокрема методи
лінійного програмування, імітаційного моделювання та економіко-математичного
прогнозування. Використання цього інструментарію робить аналіз більш
глибоким, точним та сприяє підвищенню ефективності аналітичної роботи на
підприємствах хімічної промисловості.
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3.29. СТАН КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ГАЛУЗЕЙ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ, ЩО ОФОРМЛЮЮТЬСЯ НА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ МИТНИЦІ)
Чорна О.О., к.е.н.,
Синяк Ю.В., курсант; Литвиненко Ю.В., студент
Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Стабільний розвиток регіональної економіки в умовах ринку стає
реальним за наявності надійних конкурентних позицій. Принцип економічної
самостійності регіональних суб’єктів країни вносить істотні корективи в їхнє
фінансово - економічне становище. Стабільність розвитку регіональної
економіки безпосередньо залежить від наявності відповідного соціально
економічного, науково-технічного та кадрового потенціалу. Ці чинники
визначають привабливість регіону для розміщення нових, реконструкції
існуючих виробництв і тим самим для створення нових робочих місць. Процес
реалізації зовнішньоекономічних зв’язків забезпечується за допомогою
визначених економічних методів регулювання, представлених у системі
тарифного (митний тариф, ставки митного тарифу) і нетарифного регулювання
(платежі і збори, до яких відносяться податок на додаткову вартість, акцизний
збір, митні збори, антидемпінгові та компенсаційні мита на товари).
У порівнянні з минулим роком українські регіони розташувались
відносно рівномірно в рейтингу. Провідне місце в рейтингу, як і в минулі роки,
посідає місто Київ, що має 4,21 бали. У міжнародному рейтингу місто посідає
59 – е місце поряд з такими країнами як Угорщина і Панама. За Києвом з
незначним відставанням іде Дніпропетровська область, яка набрала 4,12 балів.
Далі йдуть дві пари областей: Закарпатська і Львівська області (67 – е і 69 – е
місця в глобальному рейтингу на рівні з Уругваєм і Румунією) і АР Крим з
Донецькою областю (72 – е і 73 – є місця, між Казахстаном і Латвією). Замикає
умовну групу лідерів Харківська область, яка набрала 4,04 бали і посідає 76 – е
місце між Колумбією і Єгиптом.
До другої групи можна віднести області, значення індексу
конкурентоспроможності яких дорівнює або є трохи меншим за середній бал
двадцяти областей (3,97). Так, Полтавська, Черкаська і Хмельницька області
йдуть одна за одною, посівши 87 – е, 88 – е і 89 – е місця в глобальному
рейтингу конкурентоспроможності. Запорізька, Одеська, Луганська і
Херсонська області також ідуть щільною групою, набравши бали від 3,90 до
3,95. Херсонська область посіла 100 – е місце в міжнародному рейтингу поряд
із Лівією і Аргентиною.
У третій групі представлені шість областей, які отримали найнижчі бали.
Волинська, Рівненська та Івано – Франківська області посіли 102 – 104 місця
поряд с Аргентиною і Гондурасом. Сумська, Житомирська і Вінницька області
замикають регіональний рейтинг, при цьому Вінницька область посіла 111 – е
місце між Сенегалом і Сербією.
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У 2010 році розрив в міжнародному рейтингу між регіонами з найкращим
і найгіршим рейтингом склав 52 – і позиції, що менше, ніж у 2009 році (70
позицій).
Найвище
і
найнижче
значення
регіонального
індексу
конкурентоспроможності відрізняються від середнього у вибірці на 6,0% і 5,0%
відповідно.
У 2009 – 2010 рр. Дніпропетровська область посіла 2 – е місце після
Києва в рейтингу конкурентоспроможності регіонів України та 65 – е місце в
рейтингу Індексу міжнародної конкурентоспроможності, розмістившись між
Російською Федерацією та Румунією.
Незважаючи на кризу, 2010 року Дніпропетровській області вдалося
піднятися на 10 позицій у міжнародному рейтингу і стати лідером серед
областей України. Цього року регіон посів провідну позицію за показником
відношення валового регіонального продукту на душу населення з результатом,
що перевищує середнє значення по Україні майже вдвічі. Дніпропетровська
область випередила чотири країни – члена ЄС - Румунію, Латвію, Грецію,
Болгарію й одну країну – учасницю СНД Казахстан. Однак залишилася позаду
найбільш конкурентоспроможних країн СНД - Російської Федерації й
Азербайджану.
Дніпропетровська область має ряд конкурентних переваг порівняно з
іншими областями. За першим субіндексом конкурентоспроможності «базові
вимоги» Дніпропетровська область посідає четверте місце у регіональному
рейтингу. З інших двох субіндексів «фактори підвищення ефективності» та
«фактори інновацій та розвитку бізнесу» відповідно вона посідає другу
позицію.
За рівнем розвитку інфраструктури Дніпропетровська область посідає
друге місце серед інших регіонів. Проблемною сферою є тільки якість доріг
(17-е місце серед регіонів України). Розвиток загальної інфраструктури,
залізничного та водного сполучень, повітряного транспорту, постачання
електроенергії та телефонні лінії оцінюються у рейтингу позитивно.
Дніпропетровська область знаходиться на третьому місці в Україні за
параметром
«інновації»
(64-е
місце
у
глобальному
рейтингу
конкурентоспроможності, на рівні Литви). Це пояснюється високим рівнем
якості досліджень, співпрацею між університетами та бізнесом. Оцінка знижена
через невисокий рівень державних закупівель у сфері передових технологічних
продуктів.
Проблемними аспектами в розвитку Дніпропетровської області є охорона
здоров'я й початкова освіта (11-е місце). Так, у регіоні відзначено високий
рівень захворюваності туберкульозом, висока дитяча смертність, низька
тривалість життя та низький рівень початкової освіти.
Нестабільність політики та податкова політика фактори, що найчастіше
зазначалися керівниками місцевих компаній, у відповідях на питання про
проблеми ведення бізнесу в Дніпропетровській області (22% та 21%
відповідно). Окрім того, проблемними факторами ведення бізнесу в регіоні
виступають податкові ставки (10%) та корупція (8%). Таким чином, основні
проблеми бізнесу в Дніпропетровській області збігаються із проблемами
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України загалом (нестабільність політики – 17%, податкова політика – 14%,
інфляція та корупція -10%). Проблема податкових ставок в області є дещо
вищою, ніж в усій країні (в Україні – 8%) [1, c. 36 – 37]..
Найбільш пріоритетними питаннями для регіону є розвиток
металургійної, хімічної, машинобудівної галузей, сільського господарства,
будівництво житла та інфраструктури.
Продукція підприємств регіону експортується у 157 країн світу.
Найбільші обсяги зовнішньоторговельних операцій здійснювалися з країнами
Європи (29,6% в загальному обсязі зовнішньо - торговельного обороту області),
Азії (28,4%), СНД (25,6%).
Металургійний комплекс є базовою галуззю національного економіки
України, що дає змогу виконати важливі народногосподарські плани. Саме ця
галузь донедавна забезпечувала 50 відсотків валютних надходжень в Україну,
задоволення потреби всіх галузей народного господарства України в
металопродукції як основному конструкційному матеріалі, зайнятість
населення. Тому досить актуальною в наш час постає проблема модернізації та
реструктуризації цієї галузі економіки, і, відповідно збільшення
конкурентоспроможності металургійної продукції на зовнішньому ринку [2].
За індексом порівняльних переваг металургійної галузі у 2008 році
Україна займала перше місце серед провідних країн світу на міжнародному
ринку металопродукції, бо обсяг експорту (25466 млрд. дол. США) майже у 7
раз перевищував обсяг імпорту (3529 млрд. дол. США). Але таке значення
цього показника не є позитивним моментом, так як обсяг експорту є дуже
залежним від світової кон’юктури, що і відчула Україна в цей же рік під час
загострення світової фінансової кризи.
На
підприємствах
гірничо
–
металургійного
комплексу
Дніропетровського регіону виробляється 100% марганцевої товарної руди,
приблизно 80% залізної руди, 75% труб, 35% прокату, 37% чавуну, 32% сталі,
28% коксу від загального обсягу, виробленого в цілому в Україні. Велика
частина цієї продукції сертифікована і відповідає світовому рівню якості.
Найбільш привабливий асортимент металопродукції виробляється на КДГМК
"Криворіжсталь", ВАТ"ДМЗ ім. Петровського", ВАТ "ДМК ім.Дзержинського",
ВАТ "Комінмет", ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод", ВАТ
"Дніпропетровський трубний завод", ВАТ "Новомосковський трубний завод",
ВАТ "Нікопольський Південно-трубний завод", Вільногірському гірничо –
металургійному комбінаті, ВАТ "Нікопольський завод феросплавів".
Світова фінансова криза не є першою для металургійної галузі України як
незалежної держави. У її розвитку можна виділити кілька циклічних етапів.
Період кризи (1992 – 1995 рр.), коли виробництво скоротилося понад два рази,
мінімум обсягів виробництва (40 % від 1990 року) спостерігався в 1995 році:
період стабілізації (1996-1999 рр.), який характеризувався адаптацією
підприємств до нових ринкових умов; період відновлення (2000-2007 рр.), під
час якого відбулося стрімке зростання обсягів ринку металопродукції, період
спаду (2008 – 2009 рр.), коли в наслідок системної світової фінансово279

економічної кризи надмірно розігрітий, а потім різко охолоджений ринок
металопродукції відчув найбільший за останні 60 років спад виробництва.
У 2008 році вперше за останні 10 років світове виробництво сталі
продемонструвало негативну динаміку.
Металургійна галузь України суттєво постраждала від світової фінансової
кризи. На кінець 2008 року падіння попиту та цін на металопродукцію призвело
до різкого зниження завантаження агрегатів на металургійних підприємствах та
складало 32% від потужності до кінця року з 41 доменної печі в Україні
працювало 25, з 42 мартенівських печей – 14, а з 21 конвертера – 12. Лише
завдяки девальвації гривні, а також орієнтації на виробництво конструкційної
сталі, попит на яку виглядає більш перспективним, ніж на листову, Україна
зуміла побороти низхідну динаміку та наростити у 2009 році випуск металу на
15 – 20 % порівняно з жовтнем -груднем 2008 року. Проте і перше півріччя
національні металурги закінчили з негативними показниками рентабельності і з
рівнем завантаження потужностей не більше 60 - 65 % [3, c. 165].
Через розвиток виробництва металу в Китаї та Індії у світовій металургії
загострилась проблема наявності величезних зайвих потужностей. Україна за
наявними металургійними потужностями знаходиться на п’ятому місці у світі
після Японії, США, Китаю та Росії та займає 8 – ме місце серед країн –
виробників сталі з часткою близько 3% світового ринку. Сучасний стан чорної
металургії України характеризується структурною недосконалістю та
технологічним відставанням від розвинутих країн.
Забезпечення виробництва новими високоякісними матеріалами є не
тільки способом прямого підвищення конкурентних властивостей виробів у
порівнянні з аналогами виробників з інших країн. Поява таких матеріалів
викликає потребу щодо розробки та впровадження нових приладів для їх
обробки, отже, є каталізатором подальшого розвитку високотехнологічного
сектору.
Ще однією пріоритетною і конкурентоспроможною галуззю української
економіки, а особливо Дніпропетровського регіону являється хімічна
промисловість. На рисунку 1 продемонстровано ексмпорто-імпортний
потенціал хімічної промисловості. У хімічній та нафтохімічній промисловості
регіону темп виробництва за перше півріччя 2010 року становив 108,3%. В
області зріс випуск фарб та лаків на основі полімерів на 3,5%, засобів миючих
та для чищення – на 16,5%, добрив азотних мінеральних чи хімічних – на
26,1%, кислоти сірчаної – у 2 рази. При цьому скоротилось виробництво
пластмас у первинних формах на 0,8% [4]. Хімічна і нафтохімічна
промисловість займає важливе місце в сучасному промисловому потенціалі
України. Її частка в ВВП складає 5,5%, в загальному товарообігу промислової
продукції – 6,4%, експорті промислової продукції – 12,5%. Хімічна
промисловість протягом останніх 10 років знизила частку проміжного
споживання на 5,5%, машинобудування - на 7,3%, легка промисловість – на
4,5%, вся промисловість – на 8%, що свідчить про посилення ролі
непромислового споживання з одночасним послабленням ролі пріоритетних
галузей-споживачів, зокрема, легкої промисловості і машинобудування.
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Рис. 1. Показники експорту та імпорту продукція хімічної промисловості,
тис. дол., за 2006-2009 роки
Примітка: Графік розроблено автором на основі даних Держкомстату

Проблема підвищення конкурентоспроможності є однією з найбільш
гострих та актуальних для аграрного сектора економіки України. Про
позитивну динаміку та зростаючий конкурентний потенціал аграрного сектора
України свідчать і зростаючі обсяги виробництва основних видів
сільськогосподарської продукції–зерна, соняшника, м’яса. Так, виробництво
зернових у 2009 році склало 46028,3 тис.т, що на 88,2% більше, ніж у 2000 році,
виробництво м’яса збільшилося порівняно з 2000 роком на 15,3%, виробництво
соняшника–на 84%.
Економічні та інвестиційні умови, в яких працюють українські
сільськогосподарські товаровиробники не можна порівняти з умовами, що
створюються для фермерів у розвинутих країнах. Так, середня ставка по
кредитах для сільськогосподарських товаровиробників складає у Франції 6,6%,
в США – 4,6 %, в Китаї – 5,3 % , а в Україні – 18 – 20 %.
Поточний стан конкурентоспроможності аграрних товаровиробників
знаходить свій прояв у структурі та динаміці експорту – імпорту. За останні
роки спостерігається стале зростання обсягів експорту сільськогосподарської
продукції з 2 млрд. дол. США у 2001 році до 9,8 млрд. дол. США у 2009 році [5,
c. 91].
Україна залишається важливим світовим експортером багатьох видів
сільськогосподарської продукції, займаючи перше місце по експорту насіння
соняшнику, олії та ячменю, друге по експорту рапса та п’яте по експорту зерна.
За останні роки, особливо після вступу України до СОТ, спостерігається
тенденція диверсифікації зовнішніх ринків, здебільшого, за рахунок зменшення
постачання товарів на традиційні ринки збуту (СНД та ЄС) та суттєвого
зростання частки експорту до Азійських країн (25,6 % від загального експорту
сільськогосподарської продукції у 2008 році та 34,3% за 2009 рік), що свідчить
про значну фінансову спроможність цього ринку та конкурентоспроможність
української продукції. Але водночас з приєднанням до СОТ рівень тарифного
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захисту знизився, що сприяло більшому проникненню на вітчизняний ринок
іноземних товарів, а розмір прямої внутрішньої підтримки аграрного сектора
став обмеженим.
Що стосується тенденцій розвитку аграрного сектору Дніпропетровської
області,
то
загальний
обсяг
реалізованої
сільськогосподарськими
підприємствами власно виробленої продукції за січень – жовтень 2010р.
порівняно з відповідним періодом 2009р. збільшився на 1,3%, у тому числі
продукції тваринництва – на 3,2%, продукції рослинництва зменшився на 6,2%.
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими
підприємствами за всіма напрямками у січні – жовтні 2010р. порівняно з
відповідним періодом 2009р. збільшилися на 11,7%, зокрема на продукцію
рослинництва – на 29,7%, на продукцію тваринництва – на 7,7% [4].
В процесі дослідження було виявлено сильні та слабкі сторони
конкурентоспроможності сільського господарства України (табл. 1. ).
Як показали проведені дослідження, Україна має найвищі порівняльні
переваги на зовнішньому ринку по таких „традиційних” товарних групах, як
чорні метали (величина індексу виявлених конкурентних переваг (RCA)
дорівнює 140,6) та зернові культури (відповідно 27,04). У цьому контексті
необхідно наголосити, що це є продукція сировинних галузей економіки,
експорт якої не є характерним для країн з розвинутою ринковою економікою.
Таблиця 1
Аналізу конкурентоспроможності сільського господарства України

Високий рівень конкурентних переваг на зовнішньому ринку є
характерним для такої групи, як одяг та предмети одягу текстильні (величина
індексу RCA становить 10,38), що свідчить про відносно високий рівень
спеціалізації України за цією товарною групою на ринках зарубіжних країн.
Серед інших сировинних товарних груп, значення індексу RCA для яких
перевищуєщує 1, доцільно виокремити вироби з чорних металів, продукти
неорганічної хімії, добрива, алюміній та вироби з нього, деревину та вироби з
неї, мідь і вироби з неї, руди, шлаки і золу, а також широкий перелік продукції
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АПК (жири і масла тваринного та рослинного походження, м’ясо та
субпродукти харчові, молоко і молочні продукти, яйця, шкіряна сировина).
Найнижчий рівень конкурентоспроможності на зовнішньому ринку
мають такі вітчизняні товари, як продукція паливно – енергетичного комплексу
(нафта, газ) та вироби високотехнологічних галузей та з високим рівнен доданої
вартості (засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини та
устаткування, фармацевтична на продукція, включаючи медикаменти,
електричні машини, прилади тощо).
На сьогоднішній день вже багато підприємств різних галузей
зарекомендували себе конкурентоспроможними суб'єктами зовнішнього ринку,
але їх позиції там поки що не досить стійкі через внутрішні проблеми і
коливання кон'юнктури на світовому ринку.
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3.30. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОСТКРИЗИСНОГО
РЕФОРМИРОВАНИЯ ФИСКАЛЬНЫХ СИСТЕМ И
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ НАД ИХ СОСТОЯНИЕМ
Чорная О.Е.
к.э.н., доцент, с.н.с. отдела экономической теории
Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, г. Киев

Финансовый кризис, охвативший Европейский союз, явился следствием,
в том числе, и экспансивной финансовой политики, проводимой странами в
предшествующих периодах. К негативным факторам развития необходимо
добавить высокий уровень государственного долга в странах ЕС, что
существенно снизило их кредитоспособность. Хотя, по мнению большинства
экономистов, доверие рынков можно восстановить посредством существенных
реформ в государственном секторе, продолжительность которых будет в
большей степени зависеть от государственной фискальной политики каждой
отдельно взятой страны. Несмотря на эффективность фискальных правил при
регулировании тенденций к возникновению излишнего дефицита, их введение
не является достаточным для выполнения ими корректирующих функций.
Фискальные правила должны охватывать весь сектор государственных
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финансов, быть относительно простыми и эластичными, и содержать
определенные оговорки, а также механизмы мониторинга и процедуры
исполнения. Также, эффективность правил увеличивается, если они
формализованы и прописаны законодательно.
Фискальные нормы основываются на долгосрочном ограничении
принимаемых решений в проводимой фискальной политике, и выражаются при
помощи количественных лимитов, накладываемых на фискальные агрегаты [1].
Согласно научным исследованиям ведущих мировых экономистов [2,3,4,5,6,7],
фискальные
нормы,
корректно
разработанные
и
эффективно
имплементируемые, способствуют ограничению склонности власти к
формированию чрезмерных дефицитов. Данная склонность хоть и выявлена, но
причины ее возникновения остаются в процессе исследований, согласно
которым существует пять основных гипотез возникновения чрезмерных
дефицитов (deficit bias). Так, например, В. Нордоуз [8] в своих исследованиях
объясняет возникновение чрезмерных дефицитов, политическим циклом, в
соответствии с которым политики, повышают свои шансы на перевыборы,
увеличивая лояльность электората, посредством увеличения государственных
расходов либо снижения налогов. Согласно «фискальной иллюзии» Р.Вагнера
[9] общество переоценивает увеличение текущих расходов государства, но при
этом существенно недооценивает увеличение будущей налоговой нагрузки,
которая возникнет в результате, проводимой правительством в текущем
периоде политики. Третья гипотеза, предложенная Н. Рубини и Дж. Сатс [10] в
1988 году, основывается на долгосрочной стратегии политических сил,
находящихся у власти. Правительство, будучи неуверенным в перевыборах,
проводит свою фискальную политику таким образом, чтобы усложнить или
ограничить возможности последующих правительств. Г. Табеллини [11] же
считает, что чрезмерный дефицит возникает в результате натуральной
склонности людей в переносе расходов на будущие поколения. Пятая гипотеза,
предложенная Дж. фон Хаген [12], основана на проблеме общего фонда
(common pool problem17), согласно которой, правительство концентрирует
расходы бюджета на определенных группах населения или регионах, а
средства, необходимые для финансирования этих расходов, раскладываются на
всех налогоплательщиков.
Популярность фискальных норм за последнее время существенно
выросла, в связи с их способностью консолидации принимаемых
17
Сommon pool problem – Проблема общего фонда [пула] (при попытке реструктуризации компании:
проблема, связанная с тем, что даже в том случае, когда стоимость предприятия как действующей
хозяйственной единицы больше его стоимости как совокупности активов, найдутся кредиторы, которые будут
стремиться воспользоваться своим правом реализации заложенных активов (так как это позволит им
немедленно и в полном объеме получить причитающиеся им суммы), а использование отдельными
кредиторами своего права на отчуждение активов начнет снижать стоимость фирмы в целом и уменьшать
шансы других кредиторов получить даже часть причитающихся им сумм, поэтому и другие кредиторы
(понимающие, что стоимость действующего предприятия была бы выше) будут вынуждены последовать
примеру кредиторов, отчуждающих имущество; в результате выработать план реструктуризации не удастся, а
некоторые кредиторы не смогут получить причитающиеся им суммы; в американском законодательстве для
защиты от подобных ситуаций используется положение, запрещающее отдельным кредиторам после начала
официальной процедуры банкротства подавать дополнительные индивидуальные иски и в индивидуальном
порядке отчуждать часть имущества банкрота)
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правительством мер и усилению фискальной политики. Так, в 1990 году
фискальные нормы использовало лишь 7 стран, а в 2009 году уже 80 стран [13].
Фискальные нормы можно разделить на 4 основные категории, при этом
их влияние на макроэкономическую ситуацию и цели их использования могут
быть противоположными (см. табл.1).
Таблица 1
Эффективность фискальных норм при достижении определенных целей18
Цель

Нормы равновесного бюджета
 Общее сальдо19
 Первоначальное сальдо20
 Циклично приспособленное
сальдо21 или структурное
сальдо22
 Цикличное сальдо23
Нормы долга
Нормы расходов
Нормы доходов:
 Максимальный
уровень
доходов
 Минимальный
уровень
доходов
 Норма, ограничивающая
безаппеляционность по отношению к
сверхплановым доходам

Приведение
долга к
равновесному
состоянию

Экономическая
стабильность

Ограничение
вмешательства
государства в
экономику

++
+
++

++

0
0
0

++
+++
+

+++
++

0
++

-

-

++

+

+

-

+

++

++

+ позитивное влияние; - негативное влияние; 0 - отсутствие влияния.
Эффективность тех или иных фискальных норм зависит не только от
исходных условий, экономической, политической, социальной ситуации в
стране, уровня развития и доступности финансовых ресурсов, но также и от
комбинации самих фискальных норм. При этом введение или ужесточение
фискальных норм не предопределяет уровень их эффективности. Одним из
основополагающих элементов эффективности фискальных норм, является
фискальный мониторинг, не позволяющий власти манипулировать
показателями, используя внебюджетные расчеты и «креативный учет» [14].
18

Источник: [13]
Общее сальдо учитывает разницу между номинальной величиной доходов и расходов.
Первоначальное сальдо не принимает во внимание расходов на обслуживание долга.
21
Циклично приспособленное сальдо это сальдо очищенное от влияния конъюнктурного цикла.
22
Структурное сальдо очищено от влияния конъюнктурного цикла, а также от одноразовых
неарбитражных факторов, приводящих к изменению доходной, либо расходной частей и не связанных с
влиянием конъюнктурного цикла.
23
Цикличное сальдо, в сравнении нормами равновесного бюджета, которые основаны на циклично
приспособленном сальдо, содержит цели для всего конъюнктурного цикла.
19
20
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В табл. 2 представлена информация относительно фискальных норм,
применяемых в разных странах, их сфера распространения и юридический
статус.
Таблица 2
Фискальные нормы и их характеристики в странах ОЕСD24
Страна

Виды фискальных норм

Австралия

Норма равновесного бюджета,
норма долга, норма доходов

Чили

Норма равновесного бюджета
(структурное сальдо)

Дания

Норма равновесного бюджета,
норма долга, норма доходов,
норма расходов

Эстония

Норма равновесного бюджета
(циклически подобранное сальдо)

Финляндия

Норма расходов

Голландия

Норма расходов, норма доходов

Израиль

Норма расходов, норма долга

Польша

Норма долга

Словакия

Норма долга

Швеция
Швейцария

Норма расходов, норма
чрезмерного бюджета (цикличное
сальдо)
Норма равновесного бюджета
(цикличное сальдо)

Сектор государственных Юридический
финансов
статус
Весь сектор
государственных
Закон
финансов
Политическое
Центральный сектор
соглашение
Закон
Весь сектор
Политическое
государственных
соглашение
финансов
Весь сектор
Политическое
государственных
соглашение
финансов
Политическое
Центральный сектор
соглашение
Весь сектор
Политическое
государственных
соглашение
финансов
Центральный сектор
Закон
Весь сектор
государственных
Конституция
финансов
Весь сектор
государственных
Закон
финансов
Весь сектор
Политическое
государственных
соглашение
финансов
Центральный сектор

Центральный сектор

Конституция

Несмотря на то, что в ряде стран фискальные нормы не имеют твердой
юридической основы, а их действие закреплено исключительно политическими
соглашениями, их эффективность все-таки высока. В большей степени это
связано с осуществляемым фискальным мониторингом со стороны фискальных
советов и общественных аудиторских агентств [17; 18].
Согласно проведенным эмпирическим исследованиям усиление
общегосударственных фискальных норм практически во всех случаях
приводило к улучшению состояния государственных финансов. Согласно
исследованиям, проводимым Дж.Айюзо-и-Касалс [19] усиление индекса
фискальных норм (Fiscal Rule Index), содержащего информацию относительно
24

Источник: [15; 16]
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секторов влияния (весь сектор государственных финансов, либо его
подсектора) и берущего под внимание его качественные переменные
Таблица 3
Фискальные критерии в Европейском Союзе25
Процедура
ликвидации
чрезмерного
Группа
дефицита
Страна
*
Срок
Статус
коррек**
тировки
Австрия
ЕА
EDP
2013
Бельгия
ЕА
EDP
2012
Болгария
D
EDP
2011
Кипр
EA
EDP
2012
Чехия
D
EDP
2013
ERM
Дания
EDP
2013
II/O
Эстония
EA
Финлянди
EA
я
Франция
EA
EDP
2013
Греция
EA
EDP
2014
Испания
EA
EDP
2013
Голландия EA
EDP
2013
Ирландия EA
EDP
2014
ERM
Литва
EDP
2012
II/D
Люксембур
EA
г
ERM
Латвия
EDP
2012
II/D
Мальта
EA
EDP
2011
Германия EA
EDP
2013
Польша
D
EDP
2012
Португали
EA
EDP
2013
я
Румыния
D
EDP
2012
Словакия EA
EDP
2013
Словения EA
EDP
2013
Швеция
D
Венгрия
D
EDP
2011
ВеликоO
EDP 2014/15
британия
Италия
EA
EDP
2012

Дефицит
общегосударственного
сектора, % ВВП

Долг
общегосударственного
сектора, % ВВП

2009 2010 2011

2012 2013
2012 2013
2009 2010 2011
*** ***
*** ***

-4,1
-5,8
-4,3
-6,1
-5,8

-3,1
-2,9
-1,7
-2,7
-3,8

-4,4
-4,1
-3,1
-5,3
-4,8

-3,4
-4,1
-2,5
-6,7
-4,1

-2,9
-2,8
-1,3
-1,8
-4,0

69,5
95,9
14,6
58,5
34,4

71,8
96,2
16,3
61,5
37,6

72,2
97,2
17,5
64,9
39,9

73,3
99,2
18,3
68,4
41,9

73,7
100,3
18,5
70,9
44,0

-2,7 -2,6 -4,0 -4,5 -2,1 41,8 43,7 44,1 44,6 44,8
-2,0

0,2

0,8

-1,8 -0,8

7,2

6,7

5,8

6,0

6,1

-2,5 -2,5 -1,0 -0,7 -0,7 43,3 48,3 49,1 51,8 53,5
-7,5
-15,8
-11,2
-5,6
-14,2

-7,1
-10,6
-9,3
-5,1
-31,3

-5,8
-8,9
-6,6
-4,3
-10,3

-5,3
-7,0
-5,9
-3,1
-8,6

-5,1
-6,8
-5,3
-2,7
-7,8

79,0 82,3 85,4 89,2 91,7
129,3 144,9 162,8 198,3 198,5
53,8 61,0 69,6 73,8 78,0
60,8 62,9 64,2 64,9 66,0
65,2 92,5 108,1 117,5 121,1

-9,5 -7,0 -5,0 -3,0 -3,4 29,4 38,0 37,7 38,5 39,4

-0,9 -1,1 -0,6 -1,1 -0,9 14,8 19,1 19,5 20,2 20,3
-9,7 -8,3 -4,2 -3,3 -3,2 36,7 44,7 44,8 45,1 47,1
-3,7 -3,6 -3,0 -2,6 -2,9 67,8 69,0 69,6 70,8 71,5
-3,2 -4,3 -1,3 -1,0 -0,7 74,4 83,2 81,7 81,2 79,9
-7,3 -7,8 -5,6 -3,3 -2,6 50,9 54,9 56,7 57,1 57,5
-10,1 -9,8 -5,8 -4,5 -3,2 83,0 93,3 101,6 111,0 112,1
-9,0
-8,0
-6,1
-0,7
-4,6

-6,9 -4,9 -3,7 -2,9 23,6 31,0
-7,7 -5,8 -4,9 -5,0 35,5 41,0
-5,8 -5,7 -5,3 -5,7 35,3 38,8
0,2 0,9 0,7 0,9 42,7 39,7
-4,2 3,5 -2,8 -3,3 79,7 81,3

34,0
44,5
45,5
36,3
75,9

35,8
47,5
50,1
34,6
76,5

35,9
51,1
54,6
32,4
76,7

-11,5 -10,3 -9,4 -7,8 -5,8 69,6 79,9 84,0 88,8 85,9
-5,4 -4,6 -4,0 -2,3 -1,2 115,5 118,4 120,5 120,5 118,7

* ЕА – члены зоны евро; ERM II – члены ERM II, D – страны с дерогацией, О – страны с оговоркой opt-out
** EDP – рекомендации Совета европейских министров финансов (Ecofin)
*** Прогноз
25
Рассчитано на основе данных [22]; дополнительно по дефициту для Бельгии, Кипра, Мальты,
Польши и Венгрии данные на основе [23]
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(юридические основы нормы, возможность изменения целей нормы,
характеристика органа, отвечающего за мониторинг и оценку, механизмы
оценки и распространение информации) в странах Европейского Союза на одно
стандартное отклонение позволяет увеличить первоначальное, учитывающее
цикличность, сальдо на около 0,3 % от ВВП.
Исследования, относительно эффективности норм расходов, основанные
на моделировании макроэкономических процессов, проводимые профессором
С. Хауптмеер [20] в 1999-2009 гг. показали, что нормы расходов снижали в
среднем на 2-3,5 процентных пункта расходы по отношении в ВВП в странах
зоны евро. При этом, в Греции и Португалии уровень снижения расходов
достигал 10% ВВП по сравнению с 2009 г. Исследования В.Гремби, Т.
Нанничини и У. Трояно [21], основанные на квази-эксперементе, доказали
эффективность норм равновесного бюджета в итальянской системе
самоуправления. Согласно этому эксперименту органы самоуправления, для
которых была отменено требование выполнения нормы расходов, достаточно
быстро перешли к дефицитной фискальной политике (до 2% их бюджета), в
отличие от тех органов самоуправления, которые постоянно подвергались
контролю выполнения нормы расходов.
В таблице 3 представлены фактические и прогнозные данные фискальных
критериев в странах Европейского Союза, а также дана информация
относительно процедуры и периода ликвидации чрезмерных дефицитов (deficit
bias). Жирным шрифтом выделены показатели, превышающие нормативные
значения.
Основные шаги, направленные на снижение излишнего дефицита
бюджета, согласно рекомендациям Совета европейских министров финансов
(Ecofin):
IV 2012 – предоставление фискальной отчетности (предварительные
данные за 2011г.).
IV 2012 – одобрение обновленной Программы Конвергенции (АРК) 2012
Советом Министров и передача Европейской Комиссии.
V 2012 – весенние прогнозы, предоставляемые Европейской Комиссией
на 2012-2013 гг.
VI 2012 – мнение Совета Европейских министров финансов (Ecofin) о
Программе Конвергенции (АРК) 2012.
IX 2012 – прогноз Европейской Комиссии (Interim Forecasts)
IX 2012 – предоставление внутренним законодательным органам страны
проекта бюджета на 2013г.
IX 2012 – предоставление фискальной отчетности (частичные данные за
2012г.).
X 2012 – публикация фискальной отчетности, переданное Европейской
Комиссии в IX 2012.
XI 2012 – осенние прогнозы, предоставляемые Европейской Комиссией
на 2012-2014 гг.
I 2013 – последний срок утверждения бюджета на 2013 г.
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II 2013 - прогноз Европейской Комиссии (Interim Forecasts).
IV 2013 – фискальная отчетность – предварительные данные за 2012 г.,
согласно с рекомендациями Совета Европейских министров финансов (Ecofin).
V 2013 - весенние прогнозы, предоставляемые Европейской Комиссией
на 2013-2014 гг.
2Q 2013 - предоставление рекомендаций Совета Европейских министров
финансов (Ecofin) государству, в соответствии с предоставленной отчетностью
и прогнозами.
Таблица 4
Критерии стабильности цен26 для стран ЕС-27 (данные за февраль 2012 г.)27
Страна

Группа*

Австрия
Бельгия
Болгария
Кипр
Чехия
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Греция
Испания
Голландия
Ирландия
Литва
Люксембург
Латвия
Мальта
Германия
Польша
Португалия
Румыния
Словакия
Словения
Швеция
Венгрия
Великобрита
ния
Италия
Зона евро
ЕС-27

ЕА
ЕА
D
EA
D
ERM II/O
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
ERM II/D
EA
ERM II/D
EA
EA
D
EA
D
EA
EA
D
D

Разница по
Средняя
Разница
Текущее
скользящая отношению к
за месяц
значение
за 12 мес. критерию**
2,6
3,5
0,4
0,5
3,3
3,4
0,3
0,3
2,0
3,0
-0,1
0,1
3,1
3,5
0,4
0,4
4,0
2,5
-0,6
-0,8
2,7
2,7
-0,4
-0,4
4,4
5,0
1,9
1,9
3,0
3,3
0,2
0,2
2,5
2,4
-0,7
-0,8
1,7
2,7
-0,4
-0,2
1,9
2,8
-0,3
-0,1
2,9
2,6
-0,5
-0,5
1,6
1,3
-1,8
-1,8
3,7
4,2
1,1
1,1
3,3
3,7
0,6
0,6
3,3
4,2
1,1
1,1
2,4
2,3
-0,8
-0,8
2,5
2,5
-0,6
-0,6
4,4
4,0
0,9
0,8
3,6
3,5
0,4
0,4
2,7
5,1
2,0
2,4
4,0
4,2
1,1
1,0
2,8
2,1
-1,0
-1,0
1,0
1,3
-1,8
-1,8
5,8
4,2
1,1
1,0

Разница
за 12
месяцев
-0,3
0,5
1,2
0,3
-0,8
0,0
1,4
-0,3
-0,5
2,7
0,2
-1,1
-3,4
-0,5
0,7
-2,3
0,1
-0,9
0,3
-0,3
4,2
-1,0
-0,1
-0,6
2,1

O

3,4

4,4

1,3

1,3

1,1

EA
-

3,4
2,7
2,9

3,1
2,8
3,1

0,0
-0,3
0,0

-0,1
-0,4
0,0

-0,5
-0,4
0,0

* ЕА – члены зоны евро; ERM II – члены ERM II, D – страны с дерогацией, О – страны с оговоркой opt-out
** Согласно расчетам Совета Европейских министров финансов (Ecofin), рекомендованное значение для
критерия стабильности цен в феврале 2012 г. принято на уровне 3%.
26
Гармонизированный [согласованный] индекс потребительских цен (индекс потребительских цен,
пересчитываемый для каждой страны в зоне обращения евро так, чтобы их можно было сопоставлять на единой
базе)
27
Источник: [24].
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В табл. 4 и 5 представлены критерии стабильности цен и ставок для стран
ЕС-27. Жирным шрифтом выделены показатели, превышающие нормативные
значения.
Таблица 5
Критерии стабильности долгосрочных процентных ставок для стран ЕС-27
(данные за февраль 2012 г.)28
Страна

Группа*

Текущее
значение

Средняя
скользящая
за 12 мес.
3,2
4,2
5,3
6,2
3,6
2,5
2,8
3,3
18,4
5,4
2,8
9,3
5,2
2,7
5,9
4,4
2,4
5,8
11,3
7,3
4,6
5,3
2,3
7,9

Разница по
Разница
отношению к
за месяц
критерию**
-4,4
-4,4
-3,4
-3,5
-2,3
-2,4
-1,4
-1,7
-4,0
-4,0
-5,1
-5,1
-4,8
-4,8
-4,3
-4,4
10,8
9,2
-2,2
-2,3
-4,8
-4,8
1,7
1,8
-2,4
-2,5
-4,9
-4,9
-1,7
-1,8
-3,2
-3,2
-5,2
-5,2
-1,8
-1,8
3,7
3,1
-0,3
-0,4
-3,0
-3,2
-2,3
-2,5
-5,3
-5,2
0,3
0,1

Разница за
12
месяцев
-4,1
-3,8
-1,4
-2,7
-3,5
-4,4
-4,3
-4,2
2,7
-2,8
-4,3
-0,9
-2,1
-4,2
1,7
-3,1
-4,6
-1,5
-1,4
-0,2
-3,4
-3,4
-4,4
0,0

Австрия
ЕА
3,0
Бельгия
ЕА
3,7
Болгария
D
5,3
Кипр
EA
7,0
Чехия
D
3,1
Дания
ERM II/O
1,8
Эстония
EA
Финляндия
EA
2,3
Франция
EA
3,0
Греция
EA
29,2
Испания
EA
5,1
Голландия
EA
2,2
Ирландия
EA
7,0
Литва
ERM II/D
5,2
Люксембург
EA
2,0
Латвия
ERM II/D
5,5
Мальта
EA
4,2
Германия
EA
1,9
Польша
D
5,5
Португалия
EA
12,8
Румыния
D
7,0
Словакия
EA
5,0
Словения
EA
5,7
Швеция
D
1,9
Венгрия
D
8,6
Великобрита
O
1,5
2,6
-5,0
-4,8
-4,0
ния
Италия
EA
5,6
5,6
-2,0
-2,1
-3,2
Зона евро
4,5
2,7
-4,9
-5,0
-4,3
ЕС-27
4,1
5,1
-2,5
-2,7
-3,2
* ЕА – члены зоны евро; ERM II – члены ERM II, D – страны с дерогацией, О – страны с
оговоркой opt-out
** Согласно расчетам Совета Европейских министров финансов (Ecofin), рекомендованное
значение для критерия стабильности процентных ставок в феврале 2012 г. принято на уровне
7,6%.

В табл. 6 представлены прогнозные данные разницы по отношению к
рекомендованным значениям на основе прогнозов Европейской Комиссии на
2012 и 2013 года. Красным цветом выделены показатели, превышающие
рекомендованные значения.
28

Источник: [24].
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Таблица 6
Критерии стабильности цен в странах ЕС-27 и прогнозируемая инфляция
Страна
Австрия
Бельгия
Болгария
Кипр
Чехия
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Греция
Испания
Голландия
Ирландия
Литва
Люксембург
Латвия
Мальта
Германия
Польша
Португалия
Румыния
Словакия
Словения
Швеция
Венгрия
Великобрита
ния
Италия
Критерий

Разницы по отношению к рекомендованным значениям на основе
прогнозов Европейской Комиссии (февраль 2012)29
2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4
-0,1
-0,4
-0,5
0,0
-0,3
-0,4
0,5
0,3
-0,2
-0,5
-0,1
-0,5
-0,6
0,4
0,4
0,1
0,0
0,0
0,0
0,2
0,3
0,8
0,6
0,5
-0,3
0,0
-0,2
-0,2
0,6
0,6
0,4
0,0
-0,5
0,0
-0,1
0,0
-0,6
-0,9
0,2
0,2
-0,5
-0,8
-0,9
-1,1
-1,0
-0,4
-0,6
-0,6
1,9
1,5
0,8
0,3
-0,2
0,1
0,1
0,4
-0,3
-0,6
1,1
0,8
0,5
0,2
0,0
0,3
-0,6
-0,9
-0,5
-0,9
-1,1
1,4
0,8
0,1
-7,2
-5,6
-4,5
-3,3
-3,4
-2,6
-2,1
-1,7
3,0
1,5
0,1
-1,5
-1,5
-1,0
-1,2
-1,1
-0,4
-0,5
-0,7
-0,8
-1,0
-0,6
-1,0
-1,2
-1,8
-1,7
-1,5
-1,2
-1,2
-0,7
-1,1
-1,5
-0,2
-0,3
1,1
0,6
0,1
0,3
0,2
0,4
-0,1
-0,2
0,5
0,3
0,1
0,3
0,1
0,1
-0,4
-0,6
-0,1
-0,4
-0,5
1,0
0,6
0,1
-0,9
-0,9
-0,1
-0,8
-0,6
0,0
-0,2
-0,2
-0,5
-0,6
-0,7
-0,9
-1,0
-0,5
-0,7
-0,6
1,0
1,0
0,9
0,7
0,4
0,8
0,5
0,5
-0,5
-0,9
0,6
0,6
0,7
0,6
0,1
0,2
1,5
0,1
0,1
0,2
0,6
1,4
1,0
0,9
-0,3
-0,9
-0,8
-0,1
-0,3
-0,3
0,6
0,1
-1,0
-0,9
-0,9
-1,2
-1,4
-0,9
-1,2
-1,3
-1,8
-1,9
-2,0
-1,9
-1,6
-0,9
-1,0
-0,9
1,3
1,7
2,0
2,3
2,1
2,4
1,9
1,7
1,2

1,0

0,4

-0,1

-0,4

0,0

-0,3

-0,4

0,1
3,0

0,2
2,9

0,2
2,9

0,1
2,8

-0,2
2,8

0,1
2,2

-0,2
2,4

-0,5
2,4

На рис. 1 схематически представлены критерии номинальной
конвергенции для стран Европейского Союза, согласно рекомендованным
значениям на февраль 2012 года.
Табл. 7 содержит сравнительные данные по развитым странам,
быстроразвивающимся странам, а также по странам с низким уровнем дохода.
Согласно представленным фискальным критериям, наблюдалось
существенное изменение в 2009 году (более чем в 2 раза) с последующим
восстановлением в 2010 году практически по всем группам стран и по всем
критериям. Несмотря на прогнозируемое сокращение уровня бюджетного
дефицита в развитых странах на 0,75% в 2012 и на 1% в 2013, возникает
необходимость решения дополнительных проблем связанных разделением
полученного эффекта между восстановлением фискальной устойчивости и
поддержанием экономического роста.
29

Источник:[24].
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Рис. 1. Критерии номинальной конвергенции для стран Европейского Союза
на февраль 2012 г.
Таблица 7
Фискальные критерии, 2008-2013 гг.

2008 2009 2010 2011* 2012** 2013**
Активный фискальный баланс (overall fiscal balance)
Развитые экономики
-3,5
-8,8
-7,6
-6,5
-5,8
-4,7
США
-6,7 -13,0 -10,5 -9,6
-8,2
-6,8
Европейский валютный союз
-2,1
-6,4
-6,2
-4,1
-3,2
-2,5
Франция
-3,3
-7,6
-7,1
-5,2
-4,5
-3,9
Германия
-0,1
-3,2
-4,3
-1,0
-0,7
-0,4
Греция
-12,2 -15,6 -10,5 -9,2
-7,0
-2,7
Ирландия
-7,3 -14,0 -31,2 -13,1
-8,3
-7,5
Италия
-2,7
-5,4
-4,5
-3,9
-2,6
-1,5
Португалия
-3,7 -10,2 -9,8
-4,2
-4,5
-3,0
Испания
-4,5 -11,2 -9,3
-8,9
-7,0
-5,9
Япония
-4,1 -10,4 -9,4 -10,1
-9,9
-8,6
Великобритания
-5,0 -10,4 -9,9
-8,6
-8,1
-7,1
Канада
-0,1
-4,9
-5,6
-4,4
-3,8
-2,9
Быстроразвивающиеся страны
0,2
-4,5
-3,3
-1,7
-1,9
-2,0
Китай
-0,4
-3,1
-2,3
-1,2
-1,3
-1,0
Индия
-8,8
-9,7
-9,4
-8,9
-8,9
-8,8
Россия
4,9
-6,3
-3,5
1,6
0,1
-0,7
Турция
-2,4
-5,6
-2,7
-0,3
-1,7
-2,0
Бразилия
-1,3
-3,0
-2,7
-2,6
-1,9
-2,1
Мексика
-1,1
-4,7
-4,3
-3,4
-2,4
-2,2
Южная Африка
-0,5
-5,3
-4,8
-4,5
-4,4
-3,8
Страны с низким уровнем дохода
-1,0
-4,0
-2,7
-2,4
-3,0
-2,5
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Продовження табл. 7
Общий государственный циклический установленный баланс (General Government Cyclically
Adjusted Balance) (процент от потенциального ВВП)

2008
-3,8
-5,5
-3,1
-3,1
-1,3
-16,4
-11,9
-3,3
-3,6
-5,6
-3,5
-7,2
-0,6
-1,5
0,0
-8,8
3,9
-3,2
-2,1
-1,3
-2,3

Развитые экономики
США
Европейский валютный союз
Франция
Германия
Греция
Ирландия
Италия
Португалия
Испания
Япония
Великобритания
Канада
Быстроразвивающиеся страны
Китай
Индия
Россия
Турция
Бразилия
Мексика
Южная Африка

2009
-6,0
-7,9
-4,5
-5,1
-1,3
-18,5
-10,6
-3,0
-8,8
-9,7
-7,4
-9,7
-2,6
-3,6
-2,4
-9,8
-3,3
-4,7
-2,2
-3,8
-5,1

2010
-6,1
-8,1
-4,6
-5,1
-3,4
-12,5
-9,8
-3,1
-9,1
-7,6
-7,9
-8,4
-4,1
-3,1
-1,5
-9,6
-2,2
-3,4
-3,2
-3,9
-4,5

2011* 2012** 2013**
-5,4
-4,7
-3,6
-7,5
-6,3
-5,0
-3,3
-2,0
-1,4
-3,8
-3,1
-2,6
-1,2
-0,6
-0,4
-9,0
-4,5
0,2
-7,7
-6,0
-5,6
-2,7
-0,5
0,7
-2,9
-2,1
-0,9
-7,3
-5,0
-3,9
-8,2
-8,8
-7,9
-6,6
-5,5
-4,2
-3,4
-3,0
-2,2
-1,9
-1,7
-1,7
0,0
0,0
0,2
-9,1
-9,0
-8,7
1,7
-0,2
-1,1
-1,8
-2,8
-2,8
-2,8
-1,5
-2,0
-3,2
-2,4
-2,2
-4,1
-3,7
-3,3

Общий государственный совокупный долг (General government gross debt)

Развитые экономики
США
Европейский валютный союз
Франция
Германия
Греция
Ирландия
Италия
Португалия
Испания
Япония
Великобритания
Канада
Быстроразвивающиеся страны
Китай
Индия
Россия
Турция
Бразилия
Мексика
Южная Африка
Страны с низким уровнем дохода
Уровень экономического роста мировой
экономики, %

81,6 95,4 101,5
76,1 89,9 98,4
70,2 80,0 85,8
68,3 79,2 82,4
66,9 74,7 83,5
112,6 129,0 144,5
44,2 65,1 92,5
105,8 116,1 118,7
71,6 83,1 93,3
40,2 53,9 61,2
191,8 210,2 215,3
52,5 68,4 75,1
71,1 83,6 85,1
33,3 35,4 40,1
17,0 17,7 33,5
75,2 72,2 67,7
7,9
11,3 11,8
40,0 46,1 42,2
63,5 66,9 65,2
43,1 44,5 42,9
27,4 31,5 35,3
40,8 42,5 40,2
2,8

* расчетное значение; ** прогноз
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-,06

5,3

105,6
102,8
88,1
86,1
81,2
165,4
108,2
120,1
107,8
68,5
229,9
82,3
84,7
36,4
25,8
67,1
12,0
39,4
64,9
43,8
38,7
39,3

110,0
106,7
91,4
88,2
82,2
162,6
117,6
125,8
114,4
90,3
234,5
88,6
85,4
34,2
22,0
68,0
11,5
36,0
64,2
42,7
40,2
41,6

112,2
110,7
92,4
90,1
80,1
171,0
121,2
126,4
118,6
96,5
240,0
92,7
82,7
32,7
19,4
68,6
11,3
34,6
61,7
42,9
41,3
39,7

3,9

3,5

3,9

При этом, страны, уделяя огромное внимание проблемам бюджетного
дефицита, подвергаются рискам, связанным с чрезмерными сокращениями
бюджетных расходов, и это в условиях снижающегося экономического роста.
Также немаловажным аспектом стабильности глобальной экономической
системы является фискальная политика США, называемая экономистами в
настоящее время «фискальным обрывом», в связи с тем, что по большей части,
основными ее результатами являются резкие и существенные сокращения во
всех областях. Относительно развивающихся стран, мнения экономистов
едины в том, что меры предпринимаемые правительствами планируют
оставаться неизменными в 2012-2013 гг., что предполагает формирование
общей сильной фискальной позиции и снижение глобальных экономических
рисков. Хотя, для некоторых развивающихся стран необходимы более
существенные меры, направленные на снижение уровня чувствительности.
Как описывалось ранее, основные проблемы чрезмерного дефицита
(deficit bias) исследовались достаточно глубоко, а решение данной проблемы в
основном концентрировалось на разработке бюджетных правил и фискальных
индикаторов (см. работы Л. Калмфорс [25], Р.Моррис, Х. Онгена, Л. Шукнеч
[26]). Аналогичные тенденции были характерны для 1980-х и 1990-х годов,
когда исследовалась эффективность монетарных институтов, включая нормы
монетарной политики и уровень независимости центральных банков (см.
работы Ч. Выплош [27]). Основной проблемой, с которой столкнулось
современное общество в связи с глобальным финансовым кризисом, является
поиск эффективных рычагов, позволяющих избегать отклонения от
оптимальной денежно-кредитной и фискальной политики, определенной
государством. Ч. Выплош в своих исследованиях пришел к выводу, что именно
независимые институты, осуществляющие фискальный мониторинг, могут
сыграть решающую роль в поддержании стабильности финансовых систем и
преодолении кризиса. Аналогичные результаты представлены в работах К.
Дебрун, Д. Хаунер, С. Кумар [28]. Несмотря на общую поддержку, скептики
высказывают сомнения, что создание дополнительных институтов и
инструментов контроля позволит изменить поведение политиков, а не породит
дополнительные проблемы, связанные с кризисом доверия на фоне
дополнительных расходов, направляемых на функционирование этих
институтов [29]. С другой стороны, сочетание высокого уровня прозрачности
бюджетной политики и законодательно установленной системы подотчетности
позволит установить высокий уровень доверия к деятельности подобных
институтов, и соответственно уменьшит вероятность возникновения
чрезмерных дефицитов. Похожей точки зрения придерживается А.Позен [30],
который в своих исследованиях делает упор на то, что деятельность подобных
институтов может оказывать влияние на фискальную политику и служить
мощным рычагом фискального мониторинга только, если институты будут
отражать социальные предпочтения и иметь постоянные политические
установки.
Фискальные Советы:
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1. Австралия. В 2012 году в соответствии с рекомендациями Совместного
выборочного комитета (Joint Select Committee) [31] было создано
Парламентское бюджетное управление (Parliamentary Budget Office) [32], в
функции которого входит оказание помощи парламенту при осуществлении
фискального и бюджетного мониторинга. На его создание правительством было
выделено 24,9 млн. дол, а на продолжение его деятельности - 6 млн. дол. в год.
Основное направление его деятельности сконцентрировано на оценке
стоимости проектов, реализуемых государством, но, также, Управление может
принимать участие в принятии решений относительно бюджетной политики.
Правительство законодательно закрепило за Парламентским бюджетным
Управлением право на доступ к информации, используемой государственными
учреждениями.
2. Австрия. В 1997 году был создан Общественный долговой комитет
(Public Debt Committee) [33], состоящий из 14 членов и получающий
финансовую поддержку со стороны Австрийского центрального банка, но
функционирующий независимо. В его функции входит предоставление
рекомендаций относительно координации и модернизации фискальной
политики государства, на основе проводимого фискального мониторинга.
3. Бельгия. Федеральное бюро планирования (Federal Planning Bureau) [34]
было создано в 1994 году по аналогии с Центральным бюро планирования
(Central Planning Bureau) в Голландии. На ряду с ним, функционирует
Отделение потребности государственного сектора в заемных средствах при
Высшем финансовом совете (Public Sector Borrowing Requirement Section of the
High Council of Finance) [35]. Сам Высший финансовый совет был создан еще в
1936 году во главе с Министерством финансов, а Отделение было
реформировано лишь в 1989 г., как отдельное независимое подразделение. К
функциям Отделения относится координация региональной и национальной
фискальной политики. Высший совет финансов устанавливает долго и
среднесрочные цели в рамках региональных и национальной бюджетной
политики, а также разрабатывает ежегодные целевые показатели, являющиеся
основой для разработки плановых государственных макроэкономических
показателей. Совет возглавляет министр финансов Бельгии, но в его состав
также входят представители правительства и неправительственных
организаций, которые избираются на основе рекомендаций Министра
финансов, главы Национального банка и местных органов самоуправления. При
этом, Совет формально не наделен властью, но оказывает существенное
влияние на финансовую политику страны.
4. Канада. Парламентское бюджетное управление (Parliamentary Budget
Office) [36] созданное в 2008 году, состоящие из 14 членов, обеспечивает
независимый анализ состояния государственных финансов, оценку
деятельности правительства, анализ тенденций развития канадской экономики,
а также проводит оценку финансовых государственных расходов и
разрабатывает рекомендации и предложения для повышения эффективности
фискальной политики государства.
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5. Дания. В 1962 году был создан Экономический совет (Economic Council)
[37] занимающийся подготовкой экономических отчетов и прогнозов по
различным направлениям экономической политики, включая анализ налоговой
системы, занятости, охраны окружающей среды, а также по всем вопросам
касающимся фискального мониторинга. Формально Экономический совет
Дании состоит из 26 официальных членов представляющих интересы
профсоюзов, работодателей, центрального банка и правительства, но
фактически за деятельность Совета отвечает 4 независимых представителя.
6. Германия. Совет экономических экспертов (Council of Economic Experts)
[38] функционирует еще с 1963 года, в соответствии с закрепленными за ним
функциями он проводит консультации по ряду вопросов связанных с
экономической политикой государства, включая фискальную политику.
Влияние совета настолько велико, что Федеральное правительство обязано
публиковать свои комментарии относительно доклада, который ежегодно
готовит Совет.
7. Венгрия. Фискальный совет (Fiscal Council) [39] был создан в 2008 году
как независимый государственный институт, целью которого является
обеспечение контроля над управлением государственными ресурсами. Также в
его функции входит подготовка макроэкономических прогнозов, являющихся
основой, принимаемых бюджетных решений, предоставление рекомендаций и
комментарий относительно финансового планирования и осуществление
фискального мониторинга. Эффективность функционирования этого совета
подверглась существенной критике, как со стороны венгерского правительства,
так и со стороны руководства других европейских фискальных советов [39], что
вызвало смену трех его официальных членов.
8. Ирландия. План создания Ирландского фискального консультативного
совета (Irish Fiscal Advisory Council) [40] был представлен в 2011 году, и
предполагал, что данный совет будет формально заседать 3 раза в год и
состоять из пяти членов совета и секретариата из трех человек.
9. Голландия. Голландское Бюро анализа экономической политики
(Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis) [41] было основано в 1945
году, а начало функционировать в 1947 году. Бюро представляет собой
независимый научно-исследовательский институт, имеющий собственный
независимый внешний консультативный орган, управляемый советом
директоров (генеральным директором и двумя заместителями). В сферу
деятельности Бюро входит широкий круг вопросов. Бюро предоставляет
экономические и финансовые прогнозы, являющиеся основой процесса
планирования бюджета, осуществляет оценку предвыборных программ
правительства и оппозиционных партий, выполняет экономические экспертизы
по широкому кругу вопросов, начиная от реформ рынка труда, налоговой
системы, занятости, регуляторной политики, фискального мониторинга, и
заканчивая оценкой проблем истощения природных ресурсов и вопросов
борьбы с финансовым кризисом.
10.
Португалия. Португальский государственный финансовый совет
(Portuguese Public Finance Council (Conselho das Finanças Públicas, CFP)) [42]
296

был создан в 2011 году, но вступление в должность его официальных членов
было в феврале 2012г. Основной целью деятельности Совета является
проведение независимой оценки согласованности, соответствия и устойчивости
фискальной политики государства, посредством повышения прозрачности и
информационной доступности относительно всех вопросов принимаемых
экономических решений, а также повышение уровня демократии и доверия к
государству. Основные доклады Совета, представлены по темам: система
курсовой устойчивости в рамках европейской нормативной базы, Пакт
стабильности и роста, многолетние рамки бюджетного планирования, проект
государственного бюджета, устойчивость государственных финансов.
11.
Словакия. В июне 2012 года словацкий парламент избрал трех
членов вновь созданного Совета по бюджетной ответственности (Council for
Budget Responsibility) [43]. Начало его деятельности намечено на конец 2012
года.
12.
Словения. Фискальный совет (Fiscal Council) [44] был создан в 2010
году, как орган осуществляющий анализ и независимую оценку тенденций
развития экономики. Также в его функции входит оценка качества
экономических прогнозов, используемых для подготовки государственного
бюджета, а также анализ адекватности фискальных нормативов средне и
долгосрочным целям фискальной политики. К тому же, Совет обязан проводить
оценку эффективности реализации структурной политики, направленной на
обеспечение
долгосрочной
экономической
устойчивости
сектора
государственных финансов, экономического роста и занятости. С состав Совета
входит семь официальных членов, избираемых правительством, на основе
предложений самого Совета. Члены Совета не могут быть повторно выбраны
на последующий срок, но могут быть назначены позже (через срок).
13.
Южная Корея. Бюджетный офис Национального собрания (National
Assembly Budget Оffice) [45] был создан в 2003 году с целью поддержки
законодательной деятельности Национальной Ассамблеи Кореи. Являясь
независимым финансовым институтом, он выполняет функции органа,
проводящего независимые исследования и анализ касающихся процедур
разработки, принятия и выполнения государственного бюджета. Также
обеспечивает оценку макроэкономической политики государства и
разрабатывает прогнозы развития экономики в целом.
Швеция. Шведский фискальный совет (Swedish Fiscal Council) [46]
14.
был создан в 2007 году, как орган, предоставляющий независимую оценку
фискальной политике, проводимой шведским правительством. В функции
Совета не входит самостоятельная разработка макроэкономических прогнозов и
моделей, а лишь оценка их качества и эффективности. Также, Совет
предоставляет практические рекомендации, но основе которых, в последствие,
разрабатываются цели и задачи национальной экономической политики. В
состав Совета входит 8 официальных членов, которые в начале деятельности
Совета выбирались на трехлетний период, но в последующем, период избрания
был сокращен до одного года. Шведский фискальный совет функционирует
независимо от правительства, а его взаимодействие с государственными
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органами управления осуществляется посредством двусторонних встреч с
Министерством финансов и другими представителями правительства, о
деятельности которых Совет готовит отчеты.
15.
Великобритания. Секретариат бюджетной ответственности (Office
of Budget Responsibility) [47] был создан в 2010 году, на основе предложений
Консервативной партии связанных с усовершенствованием
бюджетной
политики. Основными направлениями деятельности Секретариата является
подготовка экономических прогнозов и бюджетных предложений, а также
фискальный мониторинг. Частичная независимость Секретариата связана с
тем, что его деятельность обеспечивается персоналом Казначейства, и
физически, Секретариат размещается в здании Казначейства. Также, Премьерминистр может подавать запросы на подготовку отчетов по определенным
вопросам, но Секретариат вправе принимать решение о необходимости
подготовки того или иного отчета, его содержании и источниках. Секретариат
может, но не обязан консультироваться с Премьер-министром по всем
вопросам, связанным с подготовкой официальных документов.
16.
США. В 1974 году согласно Закону о государственном бюджете
было создано Бюджетное управление Конгресса (Congressional Budget Office)
[48], как вспомогательный орган Конгресса США. К его основным функциям
относится предоставление Конгрессу информации и аналитических данных по
финансово-бюджетным вопросам. Управление функционирует независимо от
исполнительной ветви власти и Административно-бюджетного управления, и
осуществляет объективную и беспристрастную оценку предложений, вносимых
политическими партиями. Также, Управление осуществляет общую оценку
уровня
государственного
дефицита
и
долга,
предоставляет
макроэкономические прогнозы и разрабатывает планы развития экономики
США, а также осуществляет фискальный мониторинг. К дополнительным
функциям Управления относится разработка отчетов по смежным вопросам,
касающимся развития рынка труда, политики занятости, вопросам, связанным с
изменением климата. В состав Управления входит более 250 человек во главе с
директором Управления.
В табл. 8 представлена сравнительная
информация относительно
функционирования Фискальных советов в разных странах мира. В столбце 1
дано название и дата начала функционирования Фискальных советов, а в
столбцах 2-10 представлены основные направления их деятельности. В табл. 9
дана информация относительно организационной структуры, уровня
зависимости и источников финансирования Фискальных советов.
В настоящее время страны Европейского валютного союза столкнулись с
тремя тесно связанными между собой сильнейшими кризисами: долговым,
банковским и макроэкономическим. Опасность данной ситуации заключается в
том, что эти кризисы взаимно дополняют друг друга, вызывая рост недоверия к
самому валютному союзу. На рисунке 2 представлена структура и причины
возникновения кризиса. В первой половине 2012 года подверженность
суверенным рискам, банковских системы стран, переживающих кризис,
существенно выросла. Это хорошо заметно на примере итальянских и
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1
Австрия (Government Debt
Committee 1997)
Австралия (Joint Select Committee
2012)
Бельгия (Public Sector Borrowing
Requirement Section of the High
Council of
Finance 1989)
Канада (Parliamentary Budget
Office 2008)
Дания (Economic Council 1962)
Германия (Council of Economic
Experts 1963)
Венгрия (Fiscal Council 2008)
Голландия (Central Planning
Bureau 1947)
Португалия (Portuguese Public
Finance Council 2011)
Словения (Fiscal Council 2010)
Южная Корея (National Assembly
Budget Оffice 2003)
Швеция (Fiscal Policy Council
2007)
Великобритания (Office for Budget
Responsibility 2010)
США (Congressional Budget Office
1974)
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Оценка
Оценка
Фискальный
Фискальный
Дополнение
Оценка
Анализ
Разработка стоимости
фискальной
Нормативные
мониторинг
мониторинг
фискальных фискальной
граничных
прогнозов правительствен транспаренрекомендации
(постфактум) (предварительный)
норм
устойчивости
вопросов
ных инициатив
тности
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Основные задачи Фискальных Советов

300

3

37

Венгрия

1 (3)

5

20

Германия

Голландия > 170

4

35

1

14

Канада

Дания

12

14

14

Количество
Персоофициальных
нал
членов

Бельгия

Австрия

Страна

Принципал
(заказчик)

Ученые – 1 (2 1/2)
Правительственные эксперты
– 0 (1/2)

Ученые – 1 2/3
Правительственные эксперты
– 2/3
Финансовые аналитики – 2/3

Ученые – 5

Ученые – 4

Правитель
ство

Парламент

Правитель
ство

Правитель
ство

Парламент

Ученые – 3
Правительственные эксперты Правитель
– 9 1/2
ство
Финансовые аналитики – 1 1/2
Ученые – 3 5/6
Правительственные эксперты
Правитель
–5
ство
Финансовые аналитики – 1 5/6
Бывшие политики – 1 1/3
Правительственные эксперты
–1

Структура

Правительство, после
представления трех
кандидатов комиссией под
председательством Главы
правительства Палаты
Общин
Правительство после
предложения самого
Совета
Президент, по
представлению
Правительства
Парламент, по
представлению
президента, Главы
Центрального бака и Гавы
национальной
аудиторской палаты
Министр экономических
отношений

Правительство – 6
Торговая палата – 3
Федеральная палата труда
–3
Правительство
(королевский указ)

Избирающий орган

9

5

3

5

5

4

Период
избран
ия

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Возможность
повторного
избрания

СРВ формально является
подразделением
государственной
гражданской службы
Министерства
экономических отношений.
Осуществляется
формальная встреча с

Не зависит

Не зависит

Не зависит

Отношения с
Министерством финансов
и Центральным банком
Персонал и
финансирование
предоставляется
центральным банком
Персонал предоставляется
Министерством финансов.
Министр финансов
возглавляет Высший
финансовый совет.
Не зависит

Таблица 9
Организационная структура, уровень зависимости и источники финансирования Фискальных советов
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США

250

1

3

8

4

Швеция

Великобри
тания

7

0

Словения

Правитель
ство

Правитель
ство

Правительство по
представлению Министра
финансов

Правительство после
предложения самого
Совета
Ученые – 2
Правительств Премьер министр, право
Правительственные эксперты
вето – Специальный
о, но под
парламентски комитет Парламента
–1
м надзором
Ученые – ½
Спикер Палаты
Правительственные эксперты
представителей и
– 1/2
временно председатель
Конгресс
Сената, после
рекомендации двух
бюджетных комитетов
Конгресса

Ученые – 6
Бывшие политики – 2

Ученые – 4
Правительственные эксперты
–1
Финансовые аналитики – 2

4

5

3 (1)

5

Да

Да

Да

Нет

Не зависит

Частично не зависит

Правительством перед
публикацией годовых
отчетов относительно
фискальной политики
Операционные,
административные и
технические задачи
выполняются Генеральным
секретариатом
Не зависит

испанских банков, которые использовали предоставляемые Европейским
центральным банком средства на приобретение государственных облигаций,
что соответственно вызывало рост государственного долга.
Другая сторона кризиса проявляется во взаимоотношении государства и
экономических субъектов. С целью сокращения государственных расходов,
правительства сокращают финансирование программ поддержки бизнеса и
домохозяйств, что соответственно приводит снижению деловой активности,
росту безработицы и сокращению поступлений в бюджет.
Одной из основных проблем стран еврозоны является невозможность
изменить внутреннею денежно-кредитную политику и поддержать отраслевую
реструктуризацию посредством девальвации национальной валюты.

Дефолты по
государственным
облигациям
ослабляли
состояние
банковских
балансов и
уровень
капитала

Банковский
кризис

Долговой
кризис
Банки
заручились
финансовой
поддержкой
правительства,
ослабляя
государственный
бюджет

Сокращение
налоговых
поступлений и рост
трансфертных
платежей
оказывают
негативное влияние
на домохозяйства

Экономический спад ведет
невыполнению долговых обязательств
Кредитное сжатие уменьшает
инвестиции

Неотвратимая
государственная
консолидация
ослабляет
внутренний
спрос

Макроэкономический
кризис

а. Кредитное сжатие (Credit crunch) – ситуация в экономике, характеризующаяся высоким уровнем процентных
ставок и трудностями с получением кредитов.

Рис. 2. Порочный круг банковского, долгового и макроэкономического
кризисов [49]
Еще одной проблемной зоной является взаимосвязь банковского и
макроэкономического кризисов. С одной стороны, экономический спад, рост
безработицы и кризис рынка недвижимости, вызвавший существенное падение
цен на жилье, привели к ухудшению банковских кредитных портфелей. С
другой, усиление государственного регулирования банковской деятельности и
требований к капиталу, требуют от банков изменений в структуре активов,
которое связано с сокращением доли заемных средств, что соответственно
вызывает сокращение объемов кредитования.
Несмотря на существенные проблемы в финансовом секторе большинства
стран, правительствам удалось предпринять успешные шаги, направленные на
консолидацию государственных финансов укрепив Пакт стабильности и роста
(Stability and Growth Pact) [50] Фискальным Пактом (Fiscal Pact), в котором
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были ужесточены требования и санкции относительно обязательных лимитов
структурных дефицитов на национальном уровне.
Согласно выводам, сделанным на Саммите Еврозоны 28-29 июня 2012
года (Euro Area Summit), относительно преодоления долгового кризиса,
решения должны отвечать следующим стандартам:
1. Меры, направленные на поддержку финансового сектора и спасение
финансовых институтов, не должны приводить к рискам,
автоматически переносимым на всех участников ЕВС, а должны
способствовать стабилизации финансовой системы ЕВС и
соответствовать требованиям Маастрихтского договора. Хотя, данный
стандарт также предполагает возможность временного увеличения
гарантий.
2. Для преодоления кризиса необходимо разделение монетарной и
фискальной политики, проводимой ЕЦБ, т.к. именно квазифискальные
перечисления привели к увеличению рисков.
3. Решения должны способствовать снижению системного кризиса
доверия.
4. Решения
должны
приниматься
в
рамках
европейского
конституционного права.
В табл. 10 представлена информация относительно изменения
фискальных норм и правил в послекризисный период.
Рекомендации Европейского совета, подписанные 25 членами, отражены
в Договоре о стабильности, координации и управлении в экономическом и
валютном союзе [51]:
1.
Национальные структурные правила сбалансированности бюджета.
Основным требованием является принятие в национальном законодательстве
норм, ограничивающих годовой структурный дефицит на уровне 0,5% от ВВП,
а для стран с уровнем долга ниже 60% от ВВП и демонстрирующих высокую
устойчивость к рискам, на уровне 1% к ВВП.
2.
Усиление соблюдение национальных норм фискальной политики.
Корректировка механизмов контроля на национальном уровне посредством
создания или повышения эффективности деятельности уже созданных
независимых организаций, осуществляющих фискальный мониторинг, таких
как независимые Фискальные советы. При несоблюдении правил
сбалансированности бюджета и отклонения от фискальных норм Фискальные
советы должны передавать информацию контролирующим органам при
Европейской комиссии.
Введение новых норм долга на наднациональном уровне. Рекомендуется
обязательное снижение уровня государственного долга к ВВП до 60%, а также
ежегодное сокращение государственного долга не менее чем на 1/20 от разницы
текущего значения и требуемого уровня. Это обеспечит асимптотическую
сходимость к требуемому пороговому значению в 60% .
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Таблица 10
Новые фискальные правила принятые начиная с 2010 г.
Страна
Австрия
Колумбия

Эквадор

Израиль
Япония
Намибия
Польша
Португалия
Румыния

Сербия

Словакия

Испания

Великобритания

США

Фискальные правила
7.12.2011 Парламент Австрии принял поправки к федеральному закону о бюджете,
предусматривающие сокращение структурного дефицита федерального бюджета с
2017 года до 0,35% от ВВП (с учетом расходов на социальное страхование).
Структурные правила бюджета центрального правительства были приняты в июле
2011 и предполагают ограничение уровня дефицита к 2014 году до 2,3% от ВВП, а к
2022 – 1% от ВВП.
Новые правила относительно уровня расходов были приняты в 2010 и вступили в
силу в 2011 году. Они предполагают, что текущие расходы не могут превышать
постоянный доход (с учетом доходов от продажи нефти). Внешние финансирование и
доходы от продажи нефти могут использоваться только для финансирования
государственных инвестиций.
Норма соотношения долга к ВВП на уровне 60% была введена в 2010, нормы
расходов должны подчиняться и способствовать достижению этой цели.
Фискальная стратегия управления, основанная на норме «pay-as-you-go»,
предполагает, что государственные расходы, осуществляются по мере получения
текущих доходов, без заимствования средств в расчете на будущие доходы, была
принята в 2010 году.
Нормы расходов, предполагающий уровень в 30% к ВВП вступили в силу в 2010
году.
Новые нормы расходов принятые в 2011 году ограничивают рост расходов
центрального правительства до 1% в реальном выражении с учетом индекса
инфляции, начиная с формирования бюджета на 2011 год).
Начиная с мая 2011 года бюджетный рамочный закон утвердил нормы
государственного структурного баланса на уровне, предложенном в Пакте
стабильности и роста
Согласно принятым в 2010 году нормам, общий рост государственных расходов не
должен превышать прогнозируемый номинальный рост ВВП в течение трех лет, при
условии, если наблюдается дефицит бюджета.
В октябре 2010 года нормы фискальной ответственности в системе бюджетного
права. Фискальные нормы приняты фискальным советом и представляют собой
правило сбалансированности бюджета, которое позволяет корректировать
отклонения бюджетного дефицита. Нормы долга ограничивают размер общего
государственного долга на уровне 45% от ВВП.
В декабре 2011 года была принята норма государственного долга с пороговым
значением в 60% от ВВП. Данный законопроект вступил в силу 1.04.2012. Также в
нем содержится рекомендации относительно создания независимого фискального
совета, который будет осуществлять мониторинг и оценку бюджетных показателей.
Конституционный поправки от 2011 года и закон от 2012 года устанавливают
пределы уровня дефицита в соответствии с требованиями Европейского Союза.
Нормы вступят в силу с 2020 года. Закон также регламентирует верхний предел
расходов и сдерживает их рост на всех уровнях власти.
Новые циклические нормы регулирования сбалансированности бюджета, вступившие
в силу с 2010 года, направлены на достижение циклически скорректированного
текущего баланса к концу расчетного пятилетнего периода (2016-2017 гг.). Также
нормы нацелены на снижение уровня государственного долга к ВВП.
В феврале 2010 года были приняты нормы «pay-as-you-go», предполагающие, что
государственные расходы, осуществляются по мере получения текущих доходов, без
заимствования средств в расчете на будущие доходы, но с возможностью
возникновения чрезвычайных расходов. В августе 2011 года Конгресс принял
ограничения по расходам с расчетом на совокупную экономию в размере 900 млрд.
дол. за следующие 10 лет. Также планируется дополнительное сокращение расходов
с января 2013 года, что совокупно вызовет экономию в размере 1,2 трлн. дол. в
течении 10 лет. Сокращения, в основном, затронут расходы на оборону и внутренние
программы, без урезания расходов на социальное обеспечение и здравоохранение.
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3.
Расширение критериев и автоматизация процесса управления
процедурами чрезмерного дефицита (excessive deficit procedure, EDP).
Выполнение норм не должно вызывать снижение темпов экономического
роста. При возникновении противоречий предпочтение отдается повышению
темпов экономического роста.
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РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
4.1. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Винниченко Н.В.
кандидат економічних наук
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

В сучасних умовах господарювання діяльність вітчизняних підприємств
пов’язана з впливом значної кількості політичних і економічних чинників, а
отже, зі значною кількістю проблем, серед яких особливе місце займають
питання зниження впливу ризиків на діяльність підприємства, захисту інтересів
підприємства у вирішенні господарських і адміністративних спорів, створення
ефективної системи управління діяльністю, формування ефективного обліковоінформаційного забезпечення, збереження фінансових і матеріальних ресурсів
тощо. За таких умов особливого значення набуває необхідність пошуку
раціональних шляхів вирішення таких проблем та формування нових
інструментів і механізмів управління. Найкращим інструментом підвищення
ефективності управління діяльністю та засобом забезпечення збереження
ресурсів підприємства є створення ефективної системи внутрішнього
контролю. В умовах господарської самостійності, підприємства самостійно, на
власний розсуд, здійснюють формування системи внутрішнього контролю.
Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»
визначено, що підприємство самостійно розробляє систему
і
форми
внутрішньогосподарського управлінського) обліку, звітності і контролю
господарських операцій,
визначає права працівників на підписання
бухгалтерських документів [1]. Така самостійність зумовлює неоднозначність у
підходах до формування системи внутрішнього контролю та виникнення
значної кількості публікацій в економічній літературі.
Останнім часом, питання формування ефективної системи внутрішнього
контролю та особливостей її функціонування є об’єктом дослідження таких
вітчизняних науковців, як: В. Пантелєєв, Л. Нападовська, М. Корінько, І.
Белобжецький, Б. Валуєв, В. Максімова, Б. Соколов, В. Шевчук, В. Бєлік та
таких закордонних вчених як: Д. Фредерік, А. Фернхам, Ф. Дефліз, Е. Аренс, Д.
Тейлор, Дж. Лоббек та ін.
Проте формування ефективної системи
внутрішнього контролю не можливе без уточнення всіх ключових моментів
теоретичного і практичного характеру. Так? проблеми теоретичного характеру
знайшли своє відображення в роботах О. Бабич, У. Марчук, А. Ярова, Л.
Гуцаленко, Н. Верхоглядова та багатьох інших, в свою чергу, практичним
аспектам приділялася увага в своїх роботах, такими науковцями, як: В.
Гогіцвілі, В. Максімова, Б. Жарілгасова, Х. Муллахметов, А. Гуришев та ін.
Більшість цих публікацій щодо впровадження внутрішнього контролю в
практику діяльності вітчизняних підприємств пов’язана з трудомісткістю цього
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процесу та недостатнім рівнем його автоматизації, а отже і зі значними
витратами та необхідністю формування системних та комплексних підходів до
його впровадження та розробки і обґрунтування нових концепцій.
Використання закордонних концепцій формування системи внутрішнього
контролю в вітчизняній практиці не можливе в чистому вигляді, оскільки
потребує адаптації і узгодження з національними законодавчими,
організаційними,
методологічними та іншими особливостями, проте
відмовлятися, на нашу думку, від напрацьованого досвіду також не варто.
Якщо проаналізувати досвід формування системи внутрішнього контролю
закордоном, то варто відмітити високий рівень її організації, проте і її
ефективною назвати не можна. Так, зокрема, як зазначає М. Джетвей, партнер
відділу аудиторських послуг фірми PricewaterhouseCoopers, сьогодні більшість
керівників західних компаній мають сумніви щодо ефективності формування
системи внутрішнього контролю на своїх підприємствах, які виникли в
наслідок значної кількості скандалів пов’язаних з такими компаніями як
Mettalgesellshaft AG, Prudential Insurance Company, Barings, Peabody, Daiwa
Bank та ін. Значні недоліки в організації системи внутрішнього контролю
коштували значним втратам для цих компаній. Так, наприклад, компанія
Mettalgesellshaft, яка займається продажем нафтогазової продукції, отримала
збитки в результаті значних недоліків в організації внутрішнього контролю за
торговою діяльністю. Банк Barings рухнув за одну ніч в результаті того, що
один із торгівців-шахраїв обійшов його систему внутрішнього контролю. Такі
випадки не тільки наносять прямі збитки компаніям, а і погіршують їх ділову
репутацію, що в свою чергу зменшує рівень їх доходів [3].
На відміну від західних країн, досить цікавим є і досвід організації
системи внутрішнього контролю в Російській Федерації, починаючи з 1 січня
2013 року відповідно до ст. 19 Федерального Закону «Про бухгалтерський
облік» всі економічні суб’єкти РФ, які підлягають обов’язковому аудиту
повинні здійснювати внутрішній контроль фактів господарського життя, а
також ведення бухгалтерського обліку і складання бухгалтерської звітності (за
виключенням випадків коли керівник прийняв обов’язки ведення
бухгалтерського обліку на себе). За російським законодавством ведення
бухгалтерського обліку керівником може здійснюватися тільки на суб’єктах
малого бізнесу. Не зважаючи на досягнутий рівень розвитку внутрішнього
контролю в Російській федерації, Міністерство фінансів не розробило
рекомендацій для господарюючих суб’єктів щодо організації та здійсненню
ними внутрішнього контролю ведення бухгалтерського обліку і складання
звітності і пропонує керуватися досвідом організації внутрішнього контролю,
який накопичений раніше в російській практиці або закордоном [5]. У
вітчизняній практиці організація ефективної системи внутрішнього контролю
господарюючими суб’єктами продовжує рухатися в напрямку підвищення її
ефективності.
Роль формування ефективної системи внутрішнього контролю, як
складової системи управління підприємством, набуває особливої актуальності
та потребує врахування всіх ключових проблем, що знижують ефективність
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цього процесу, та не дозволяють підприємствам досягнути поставлених
управлінських цілей. Розглядати систему внутрішнього контролю окремо від
системи управління господарською діяльністю на всіх етапах управлінського
процесу досить важко, адже контроль на всіх етапах управлінського процесу є
глибоко інтегрованим, а тому його місце в процесі прийняття управлінських
рішень та здійснення господарської діяльності можна представити у вигляді
рис. 1. Як бачимо, контроль супроводжує всі стадії реалізації рішень та
узагальнюється до загального внутрішнього контролю за результатами
діяльності підприємства.

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ
РІШЕНЬ ТА НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ

Рис. 1. Місце контролю в процесі прийняття управлінських рішень
(авторська розробка)
Узагальнивши всі елементи контролю на підприємстві, можна
представити їх у вигляді цілісної системи, складові якої – як єдиний
комплексний процес, а тому вони мають бути розглянуті системно з
урахуванням саме властивостей внутрішнього контролю, визначаючи їх
взаємозв’язки, вивчаючи завдання, принципи і етапи організації системи
внутрішнього контролю, усвідомлюючи всі наслідки її формування на
вітчизняних підприємствах.
Якщо раніше окремі елементи системи внутрішнього контроль
розглядалися національними нормативами аудиту, то сьогодні в національній
практиці відмовилися від їх використання та почали використовувати
Міжнародні стандарти аудиту (МСА). Відповідно до МСА 315 «Розуміння
суб’єкта господарювання та його середовища та оцінка ризиків суттєвих
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викривлень» система внутрішнього контролю складається з таких складових
як: середовище контролю, процес оцінки ризиків суб’єкта господарювання;
інформаційні системи, в тому числі пов’язані з ними відповідні бізнес процеси,
що стосуються фінансової звітності, та обмін інформацією; процедури
контрою та моніторинг заходів контролю. В сучасній теорії запропоновані і
інші підходи до визначення сутності системи внутрішнього контролю та її
складових, зокрема виділення в її структурі системи фінансового обліку,
контрольного середовища та окремих елементів контролю. Система
внутрішнього контролю є системою обліку, що формує повну, своєчасну і
достовірну інформацію про фінансово-господарську діяльність, забезпечує
контроль за наявністю і рухом майна, а в загальному вигляді, вона представляє
собою повну політику і процедури (засоби контролю), прийняті системою
управління даним підприємством для досягнення цілей процесу управління, що
передбачають дотримання впорядкованого і ефективного ведення фінансовогосподарської діяльності, включаючи суворе дотримання політики управління,
виявлення та виправлення похибок у звітності та прийнятті рішень. Концепція
СOSO визначає систему внутрішнього контролю як організаційну структуру,
яка складається з операційних процедур, а також адміністративних методів, які
застосовуються на всіх рівнях керівництва з метою забезпечення ефективного
виконання програм адміністративних заходів [10].
Ефективність будь-якої системи визначається рядом вимог, яким вона має
відповідати та сукупністю принципів, відповідно до яких вона функціонує.
В вітчизняні літературі не склалося єдиної думки щодо вимог, яким має
відповідати ефективна система внутрішнього контролю, на відміну від
закордонної практики, де з прийняттям закону Sarbanes-Oxley
було
встановлено вимоги, які пред’являються до системи внутрішнього контролю, та
визначається відповідальність за ефективність її формування. Відсутність
визначених вимог до системи внутрішнього контролю на законодавчому рівні
зумовили наявність значної кількості підходів до визначення їх переліку. Так
наприклад на думку Бутинця Ф.Ф. система внутрішнього контролю вважається
ефективною, якщо вона попереджає виникнення недостовірної інформації та
ефективно виявляє недостовірність в межах обмеженого часу, з моменту коли
така інформація виникла [1]. На думку В.Бурцева, ефективною є така система
внутрішнього контролю, яка гарантує успішну діяльність підприємства. При
цьому вона має орієнтуватися на стійке становище підприємства на ринках;
визнання підприємства суб’єктами ринку і суспільством; своєчасну адаптацію
систем виробництва і управління підприємства до динамічного зовнішнього
середовища [2]. Корінько М. зазначає, що ефективність системи внутрішнього
контролю буде залежати від цілей, які буде переслідувати власник при її
створенні, але більшість підприємств керується основними вимогами, серед
яких:
1. Повинна існувати чітко визначена організаційна структура, яка
відображає, хто і за що конкретно відповідає.
2. Необхідно створення ради директорів, яка включає до свого складу як
виконавчих директорів з великим досвідом роботи, так і інших директорів для
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запобігання виникнення імовірної ситуації, коли при виконанні функцій
контролю може бути проігнорований будь-хто з адміністрації вищого рангу.
3. Необхідне створення на рівні підприємства аудиторського комітету для
проведення аналізу діяльності адміністрації, внутрішніх і зовнішніх аудиторів.
4. Повинен існувати незалежний відділ внутрішнього аудиту що допомагає
адміністрації в організації контролю за діяльністю підприємства та досягнення
його загальних цілей.
5. Слід створити інформаційні системи управління та своєчасно
забезпечувати управління необхідною точною інформацією. Ця система
повинна включати ефективні можливості щодо складання внутрішньої
звітності, калькуляції витрат на виробництво, контролю за виконанням планів,
аналізу альтернативних рішень і прогнозування.
6. Необхідні повні описи робіт з деталізацією обов’язків і відповідальності
кожного працівника, службовця і обслуговуючого персоналу. І працівник і
керівник повинні бути ознайомлені з такими описами.
7. Повинні існувати ліміти повноважень, особливо при замовленні товарів і
послуг, підписанні чеків, збереженні грошей, прийомі на роботу і т.д.
8. Необхідні описи систем будь-яких виробничих, адміністративних або
обслуговуючих підрозділів організації, виконані стандартним чином (часто такі
описи представляються у формі опису функцій управління або його схеми).
9. Повинні розроблятися програми навчання персоналу, які б забезпечили
обізнаність працівників, щодо їх посадових обов’язків, способи застосування
на практиці отриманих знань, наявних навичок, а також програми підвищення
кваліфікації.
10. Не повинно бути жодної особи, яка б поєднувала три основні функції
внутрішнього контролю: санкціонування, облік, збереження (принцип поділу
обов’язків).
11. З метою уникання зловживань, необхідно проводити періодичний
перерозподіл обов’язків, навчати та заохочувати працівників, які мають
необхідну кваліфікацію та допуск до визначених видів робіт (принцип ротації
обов’язків).
12. Слід проводити внутрішні перевірки, так щоб робота одного працівника
контролювалася іншими.
13. Повинен здійснюватися контроль за схоронністю майна, заснований
основним чином на «системі доступу», щ перешкоджає не санкціонованому
проникненню в приміщення де знаходиться товар, переміщенню товарів з місць
збереження, доступу до секретної інформації (яка наявна в комп’ютерній
системі або в паперовому вигляді).
14. Необхідно здійснювати контроль за повнотою і точністю первинних
документів, що забезпечує виконання тільки санкціонованих операцій, їх
правильне відображення і виправлення в облікових регістрах. Контроль за
повнотою відображення передбачає послідовну нумерацію документів і
позначок на них, які показують, що документи складені на підставі відповідних
розпоряджень. Як у ручній, так і комп’ютеризованій системах
використовується пакетна обробка, тобто обробка попередньо накопичених
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документів. Контроль за значними відхиленнями встановлюється перед
початком обробки даних (підраховується контрольна сума). Відхилення
підтверджуються після завершення введення даних у систему. Контроль за
точністю передбачає перевірку на наявність виправлень і регулярне звірення
фактичних показників із плановими.
15. Має бути організований нагляд за управлінською діяльністю та її аналіз.
Ці операції виконуються послідовно і регулярно працівниками, які здійснюють
контроль за діяльністю інших працівників. Цей вид контролю часто
здійснюється на основі «виключень» з перевіркою всіх помилок або за
допомогою порівняння фактичних та планових результатів [1].
В свою чергу, Рядська В. пропонує виділяти три групи вимог, які
забезпечують ефективність системи внутрішнього контролю. Перша група
представлена організаційно-управлінським блоком, до якого належать:
наявність організаційної структури з жорстким закріпленням повноважень та
обов’язків; присутність у вищих органах управління керівників –
«аутсайдерів», тобто таких, які безпосередньо не пов’язані з контролем
грошових потоків та інших ресурсів підприємства; створення відділу
внутрішнього аудиту з підпорядкуванням виключно власникам або загальним
зборам акціонерів; наявність ефективної інформаційної системи управління;
обмеження поєднання однією особою функцій санкціонування, обліку і
зберігання. Друга група вимог отримала назву функціональних, до якої
відносяться розробка програм навчання працівників спрямованих на розуміння
ними прав, обов’язків і обмежень вибраних управлінським потенціалом, для
ефективної роботи підприємства; наявність опису виконуваних робіт з
деталізацією обов’язків і відповідальності кожного працівника, робітника та
обслуговуючого персоналу; періодичний перерозподіл повноважень, створення
системи мотивації для якісного виконання обов’язків. Третя група вимог –
контрольні, які пов’язані з контролем повноти і точності первинних документів,
облікових регістрів, інформаційних систем обліку і управління, елементів
бюджетування та аналізу відхилень від прогнозованих значень; за збереженням
майна та бухгалтерських документів; проведення внутрішніх перевірок [8].
Існують і інші підходи до розуміння вимог яким має відповідати
ефективна система внутрішнього контролю. Так зокрема в роботі [3] з метою
формування ефективної системи внутрішнього контролю визначається, що поперше, потрібно оцінити якість структур і служб внутрішнього контролю на
предмет їх адекватності змінам, які відбуваються в більшості компаній з метою
підвищення їх ефективності і конкурентоспроможності в умовах динамічності
ринків. По-друге, керівництво компаній має переоцінити і переглянути
принципи на яких будується робота існуючих служб внутрішнього контролю,
та розробити нову методологію контролю, яка має базуватися на захисті від
ризиків та бути орієнтованою на процес [3].
Серед вимог, дотримання яких забезпечить ефективність системи
внутрішнього контролю на підприємстві В.Ф. Максімова виділяє:
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- Відповідальність керівництва підприємства за організацію системи
контролю – вплив керівника на незалежність системи внутрішнього контролю;
- Проблематичність доцільності використання складних контрольних
систем на невеликих підприємствах – зменшення достовірності і об’єктивності
контролю за умов виконання його керівництвом і посадовими особами
підприємства;
- Обмеження ефективності і дієвості контролю керівництвом
підприємства – тиск та вплив з боку керівництва знижують ефективність
системи внутрішнього контролю, особливо якщо з буку найвищого і вищого
управлінського персоналу здійснюються зловживання, махінації та шахрайства;
- Відмову від неадекватних засобів контролю – не варто використовувати
систему внутрішнього контролю, якщо вона не є ефективною і призводить до
зменшення економічних вигід суб’єкта господарювання;
- Ступінь довіри до внутрішньогосподарського поточного (оперативного)
контролю – постійно-діюча система поточного контролю, що супроводжується
використанням планових заходів при здійсненні перевірки на відповідність,
збільшує рівень довіри. Аналіз негативних результатів та недоліків потребує
визначення їх сутності та частоти, що, в свою чергу, вимагає незалежності,
професійної чесності, об’єктивності та високого рівня кваліфікації [1].
В роботі [7] зазначається, що система внутрішнього контролю в сучасних
умовах повинна повністю відповідати на запити управлінців і сприяти
досягненню основної мети, а саме – ефективному функціонуванню
підприємства,
постійному
зростанню
економічного
потенціалу
і
конкурентоспроможності на ринку. Шаровська Т. зазначає, що ефективна
система внутрішнього контролю дозволяє керівництву впевнитись, що
діяльність підприємства знаходиться у відповідності з вимогами чинного
законодавства, затвердженою політикою, та іншими директивно-нормативними
документами підприємства. При цьому оскільки саме керівники мають
здійснювати впровадження ефективної системи внутрішнього контролю і
забезпечувати її функціонування, а отже її створення пов’язане з певними
обмеженнями, то вона не може розглядатися як достатньо ефективна, якщо при
її створенні не було враховано умови її розробки і особливості майбутнього
функціонування [9].
Ефективність системи внутрішнього контролю досягається шляхом
врахування не тільки певних вимог, а і ще й дотриманням ряду принципів. Так,
зокрема, М. Кириченко, В. Бурцев
та інші виділяють такі принципи
результативності системи внутрішнього контролю:
1. Відповідальності – кожен суб’єкт внутрішнього контролю за неналежне
виконання контрольних функцій, пробачених посадовими обов’язками,
повинен нести економічну і (або) дисциплінарну відповідальність;
2. Збалансованості – суб’єкту внутрішнього контролю не можна доручати
виконання функцій, які не забезпечені відповідними організаційними
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(наказ, розпорядження) і технічними (програми) засобами для їх
належного виконання;
3. Своєчасного повідомлення про виявлені суттєві відхилення – інформація
про них має бути оперативно доведена до осіб, що безпосередньо
приймають рішення по даним відхиленням;
4. Відповідність контролюючої і підконтрольної систем – рівень складності
системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання повинен в
кожен конкретний момент часу відповідати рівню складності його
бізнесу;
5. Постійності – система внутрішнього контролю має діяти на постійній
основі що дозволить своєчасно виявити відхилення від планових завдань і
норм;
6. Комплексності – весь комплекс об’єктів внутрішнього контролю суб’єкта
господарювання в залежності від рівня ризику має бути охоплений його
різними формами;
7. Розподілу обов’язків – функції працівників апарату управління
розподіляються між ними таким чином, щоб виконувалися умови до
формування середовища контролю [2].
Підґрунтям для впровадження ефективної системи внутрішнього
контролю, як вважає М. Корінько, є управлінська філософія та стиль
керівництва; відповідність організаційної структури розмірові та складності
процесу диверсифікації діяльності суб’єктів господарювання; розподіл каналів
відповідальності та повноважень; завантаженість персоналу в системі
обліку;плинність кадрів в системі обліку; кваліфікація персоналу;
цілеспрямованість системи матеріального стимулювання; рівень використання
обчислювальної техніки; оптимальність каналів інформаційних зв’язків; вимоги
з боку внутрішніх користувачів інформації тощо [1].
Серед основних проблем, що сьогодні знижують ефективність системи
внутрішнього контрою є не тільки неоднозначність в теоретичних і практичних
підходах щодо визначення сутності системи внутрішнього контролю та її
складових, в цілому, та сутності внутрішнього контролю, зокрема, а також
вимог до ефективного її формування та недостатній рівень нормативного
регулювання питань організації і здійснення внутрішнього контролю;
необхідність його внутрішньої стандартизації; неоднозначність у визначенні
критеріїв ефективності системи внутрішнього контролю; недосконалість
методичного забезпечення системи внутрішнього контролю; не достатній
рівень динамічності внутрішнього контрою тощо.
Зокрема остання проблема досить чітко простежується виходячи з аналізу
досвіду західних підприємств, які стали учасниками скандалів пов’язаних з
недоліками організації системи внутрішнього контролю, що вже розглядалися
вище. Можна вважати, що в більшості випадків їх причиною були прорахунки
в структурі системи внутрішнього контролю та використання традиційних
механізмів контролю. М. Джетвей
вважає, що системи внутрішнього
контролю, які використовуються сьогодні, не спроможні ефективно виявляти,
відстежувати, всі фінансово-економічні ризики, особливо в умовах збільшення
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масштабів і динаміки ринків [3]. Вони мають бути логічно побудовані, з
чіткою структурою на всіх її рівнях та зумовлювати адаптацію методів до змін
зовнішнього і внутрішнього середовища, а також забезпечувати незалежність
системи внутрішнього контролю від керівництва. Якщо розглядати вітчизняний
досвід організації системи внутрішнього контролю, то він на підприємствах
існує, в тому чи іншому вигляді, давно, проте він не може відзначитися
високим рівнем організації. На думку більшості вітчизняних науковців процес
формування ефективної системи
внутрішнього контролю розпочався з
початком переходу до ринкової економіки, але значних обертів він набув
протягом останніх років, та до сьогодні ще не дійшов своєї логічної
завершеності. Це є наслідком значної кількості факторів,
оскільки
підприємства самостійно організовують систему внутрішнього контролю, то і
система внутрішнього контролю організовується по-різному. Наприклад на
малих підприємствах де контроль покладено на одну особу, або середніх – де
функції контролю виконує не значна кількість осіб побудова системи
внутрішнього контролю не потребує використання складних алгоритмів, проте
чітко здійснити розподіл обов’язків і забезпечити незалежність працівників та
уникнути домовленостей між ними важче. В свою чергу побудова ефективної
системи внутрішнього контролю на великих за розмірами підприємствах з
розвиненою структурою підрозділів потребує більших зусиль, витрат і
комбінацій, оскільки потрібно не тільки знайти оптимальну структуру
підрозділу внутрішнього контролю для побудови ефективної системи, а і
підібрати кваліфіковані кадри, забезпечити їх обізнаність в темпах розвитку
технологій, методик, адаптації до динаміки навколишнього середовища,
обізнаності у внутрішніх управлінських механізмах, узгодженості в
взаємовідносинах з іншими підрозділами тощо. При цьому найвище
керівництво таких підприємств, як правило, не здійснює поточний контроль
діяльності підприємства.

Рівень автоматизації
діяльності підприємства
(в.т.ч. і сфери контролю)
Обсяги і види
діяльності
підприємства
Мета, яку планується
досягнути в результаті
формування системи
внутрішнього контролю

Форма власності
підприємства

Види і якість інформації,
яку хоче отримувати
власник

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ
НА ВИБІР СУБЄКТА
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Суб’єктивна
думка власника
підприємства
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Організаційна
структура
підприємства

Рівень кваліфікації
працівників, що будуть
здійснювати контроль

Рис. 2. Фактори, що здійснюють вплив на вибір суб’єктів внутрішнього
(авторська розробка)
А. Шурміна, особливістю внутрішнього контролю як системи вважає те,
що основним системоутворюючим фактором в ній розглядається суб’єкт [10].
На сьогодні визначення суб’єктів, які будуть здійснюють внутрішній контроль
є прерогативою самих підприємств і залежить від значної кількості факторів,
які неодноразово виступали предметом дослідження в економічній літературі і
систематизовані в рис. 2, в тому числі і суб’єктивної думки власників.
Так до основних суб’єктів внутрішнього контролю можна віднести:
ревізійні комісії (управління), спеціальні відділи, служби, проведення засобами
ко-сорсингу, аутсорсингові компанії, контроль власника, структурнофункціональна
форма
внутрішнього
контролю,
яка
переважно
використовується на великих підприємствах тощо.
Не можна не погодитися з тим, що значний влив на формування системи
внутрішнього контролю здійснюють і питання організації контролюючого
персоналу при формуванні даної системи. Так, як і будь-які інші працівники,
працівники служби внутрішнього контролю мають керуватися нормами
Кодексу законів про працю та іншими чинними нормативними документами,
міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики, а також
посадовими інструкціями, які відповідно врегульовують їх функції, права і
обов’язки на конкретному підприємстві. Враховуючи відсутність в довіднику
кваліфікаційних характеристик працівників такої професії як внутрішній
аудитор, вважаємо за потрібне наголосити на тому, що при виборі працівників
одними із критеріїв, які мають пред’являтися до працівників контрольного
апарату є обов’язково відповідна освіта та досвід роботи в сфері контролю, а в
кращому випадку – наявність сертифікату аудитора. В таблиці 1 представлені
професії, кваліфікаційні вимоги до яких можуть використовуватися при
складанні підприємством посадової інструкції працівника, на якого будуть
покладені функції внутрішнього контрою, або професії, які передбачають
окремі функції внутрішнього контролю. Наявність посадових інструкцій на
підприємстві є невід’ємною складовою формування ефективної системи
внутрішнього контролю та невід’ємною складовою необхідного пакету
документів. Крім посадових інструкцій цей пакет має включати: Положення
про службу внутрішнього контролю, Положення про відповідальність
посадових осіб контролерів за перевищення повноважень та приховування
фактів виявлених порушень, Положення про економічну безпеку підприємства,
Положення про облікову політику, Інструкцію по проведенню ревізії,
Інструкція із застосування комп’ютерних технологій під час проведення
контрольних заходів, тощо.
Окрім питань кваліфікації працівників підвищений інтерес в економічній
літературі займають ще й питання зростання рівня їх відповідальності.
Оскільки працівники, які є суб’єктами контрольного процесу беруть
безпосередню участь в формуванні інформаційного забезпеченні управління
підприємством, то відповідно рівень їх відповідальності має бути достатньо
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високим. Окрім того інформація, отримана за результатами перевірки може
носити конфіденційний характер, порушення якого може призвести до суттєвих
збитків підприємства. Досить актуальним на сьогодні є питання визначення
ефективності діяльності контрольного апарату та визначення критеріїв, що
свідчать про таку ефективність.
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Інспектор з
контролю за
виконанням
доручень

Аудитор

Бухгалтерревізор

Професія

Провідний бухгалтер-ревізор: повна вища освіта
відповідного
напряму
підготовки
(магістр,
спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтераревізора I категорії – не менше 2 років. Бухгалтерревізор I категорії: повна освіта відповідного
напряму підготовки; для магістра – без вимог до
стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за
професією бухгалтера-ревізора II категорії – не
менше 2 років. Стаж роботи за професією
бухгалтера-ревізора – не менше 1 року. Бухгалтерревізор: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Вимоги до знань

Законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, керівні, методичні,
нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку та складання
звітності; форми і методи бухгалтерського обліку та аналізу господарської
діяльності на підприємстві; порядок проведення документальних ревізій і
перевірок щодо правильного ведення бухгалтерського обліку майна, зобов’язань
та господарських операцій; організацію документообігу і порядок
документального оформлення та відображення на рахунках бухгалтерського
обліку операцій, пов’язаних з рухом основних засобів, товарно-матеріальних
цінностей та коштів; план і кореспонденцію рахунків, фінансове і господарське
законодавство; економіку, організацію виробництва, праці та управління; ринкові
методи господарювання; правила експлуатації обчислювальної техніки; трудове
законодавство.
Законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали, які стосуються
виробничої і господарської діяльності підприємства, установи, організації;
ринкові методи господарювання, закономірності та особливості розвитку
економіки; трудове, фінансове, податкове і господарське законодавство; порядок
ведення бухгалтерського обліку і складання звітності; методи аналізу
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки
господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи, організації; правила
(магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи —
проведення перевірок і документальних ревізій; грошовий обіг, кредит, порядок
не менше 3 років.
ціноутворення; умови оподаткування юридичних і фізичних осіб; правила
організації та ведення бізнесу; етику ділового спілкування; економіку,
організацію виробництва, праці та управління; порядок оформлення фінансових
операцій і організацію документообігу; чинні форми обліку та звітності; правила
та норми охорони праці.
Старший інспектор з контролю за виконанням
доручень: базова або неповна вища освіта
Постанови, розпорядження, методичні і нормативні матеріали з організації
відповідного напряму підготовки (бакалавр або
діловодства на підприємстві; форми і методи контролю виконання документів;
молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією
організацію діловодства на підприємстві; форми і методи контролю виконання
інспектора з контролю за виконанням доручень —
документів; структуру підприємства і його підрозділів; стандарти уніфікованої
не менше 1 року. Інспектор з контролю за
системи організаційно-розпорядчої документації; основи організації праці;
виконанням доручень: базова або неповна вища
засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку; основи законодавства
освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр
про працю.
або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу
роботи.

Кваліфікаційні вимоги

Таблиця 1
Витяг з довідника кваліфікаційних характеристик працівників професій, близьких до сфери внутрішнього контролю [4]

320

Старший
ревізор:
повна
вища
освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за
професією ревізора — не менше 1 року. Ревізор:
повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації: для спеціаліста —
стаж роботи за професією не менше 2 років, для
бакалавра — не менше 3 років.

Ревізор
комерційний

Ревізор з
контролю
доходів і
витрат

Кваліфікаційні вимоги

Повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за
професією у сфері експлуатації флоту: для
спеціаліста — не менше 3 років, бакалавра — не
менше 5 років.

Професія

Продовження табл. 1
Вимоги до знань
Постанови, накази, розпорядження, інші керівні і нормативні документи,
що стосуються питань вантажної і комерційної роботи; правила і тарифні
керівництва щодо перевезення вантажів, пасажирів та багажу, діючі на
підприємствах водного транспорту та на суміжних видах транспорту;
економіку та організацію праці; правила перевезення та збереження
вантажів; організацію вантажних та складських робіт; діючі державні
стандарти і технічні умови на тару та упакування вантажів; правила та
норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
основи трудового законодавства.
Статут залізниць України ; Правила перевезень пасажирів, вантажу і
вантажобагажу; Інструкцію з контролю доходів на залізничному
транспорті; Інструкцію з ведення станційної комерційної звітності та інші
інструкції та вказівки з фінансової і комерційної діяльності; постанови,
розпорядження, вказівки органів вищого рівня, методичні, нормативні
матеріали
з
фінансово-господарської
діяльності
і
організації
бухгалтерського обліку, складання звітності; порядок проведення
документальних ревізій і перевірок; форми і методи бухгалтерського
обліку і аналізу господарської діяльності; основи організації
механізованого оброблення економічної інформації; фінансове і
господарське законодавство; основи економіки і організації управління
виробництвом; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи
трудового законодавства України; положення про робочий час і час
відпочинку працівників залізничного транспорту України; правила і
норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Серед таких критеріїв на сьогодні пропонують використовувати: кількість
порушень виявлених в процесі зовнішнього аудиту в умовах функціонування
внутрішнього контролю, сума штрафів, яка б могла бути нарахована, Кількість
виявлених порушень та очікувані від них збитки тощо.
Наступним фактором, що на сьогодні знижує ефективність системи
внутрішнього контролю є недостатнє методичне обґрунтування процесу
організації системи внутрішнього контролю для суб’єктів господарювання.
Тому з метою
формування оптимальної моделі процесу внутрішнього
контролю та удосконалення методики внутрішнього контролю можливе
використання частково елементів зовнішнього аудиту та формування на
кожному підприємстві власного методичного забезпечення: стандартів
внутрішнього контролю, положень щодо використання процедур контролю,
регламентів щодо отримання аудиторських доказів, положень по
інформаційному забезпеченню контрольного процесу, порядок складання і
надання звітності контролюючими особами, регламенти по реалізації
рекомендацій наданих за результатами внутрішнього контролю та порядок
усунення недоліків діяльності за підсумками звітів тощо.
Методичне
обґрунтування процесу внутрішнього контролю має базуватися на дослідженні
системи об’єктів контролю, розробці схеми і послідовності процесу
внутрішнього контролю. В процесі здійснення внутрішнього контролю різних
об’єктів контролюючі особи мають керуватися планами і програмами перевірок
та повинні складати робочі документи ( анкети по тестуванню, порівняльні
відомості, відомості відхилень, журнали реєстрації та контролю, звіти за
результатами перевірки тощо) форми яких розробляються ними самостійно і
затверджуються наказом керівника.
Одним із існуючих недоліків формування ефективної системи
внутрішнього контролю є своєчасне проведення контрольної діяльності та
рівень глибини контрольних заходів, які спрямовані на виявлення недоліків і
порушень в діяльності підприємства. В процесі здійснення контрольних заходів
можуть застосовуватися різні методи контролю та процедури, але отримані і
задокументовані результати перевірок, становлять невід’ємну складову
забезпечення процесу
контролю. Інформацію стосовно діяльності
підприємства, яка представлена в підсумкових документах внутрішнього
контролю потрібно надавати відповідно графіку документообігу з чітко
визначеною схемою руху і подання документів. В цілому методичні аспекти
внутрішнього контролю викладені в економічній літературі досить обмежено і
стисло, що в першу чергу пов’язане з не можливістю чіткої регламентації
проведення контролю, оскільки він є досить гнучким і не передбачає жорстких
обмежень.
Таким чином, формування ефективної системи внутрішнього контролю в
наш час супроводжується значною кількістю підходів, щодо уточнення її
теоретичних і практичних засад, але основним критерієм її ефективності
залишається перевищення вигід на витратами понесеними на її організацію.
Динамічність науки в сфері розвитку внутрішнього контролю та дослідження
його як системного об’єкту, дозволяє досягти підвищення рівня існуючих
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концепцій та розробки нових щодо формування системи внутрішнього
контролю. Як показує аналіз існуючих проблем формування системи
внутрішнього контролю, сьогодні потребують подальших досліджень питання
конкретизації вимог до функціонування ефективної системи внутрішнього
контролю, її кадрового забезпечення, методичного обґрунтування процесу
організації системи внутрішнього контролю тощо. Проте будь-які підходи не
дозволять отримати очікуваний результат без застосування комплексного
характеру
в
процесі
формування
ефективної
системи
внутрішньогосподарського контролю.
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1. Бєлік В.Д. Підходи до організації системи внутрішнього контролю [Електронний
ресурс] / В.Д. Білік. – Міжнародний збірник наукових праць. – Випуск 3(15). – Режим
доступу: http://ztu.edu.ua/science/publishing/wzbirnik/ econom/3_15/
2. Бурцев В.В. Организация системы внутреннего контроля комерчской организации
[Электронный
ресурс].
/
В.
В.
Бурцев.
–
Режим
доступа:
http://www.auditfin.com//fin/2004/1/fin_2004_11_rus_06_01_Burcev
3. Джетвэй М.А. Новая парадигма внутреннего контроля [Електронний ресурс]. – NG.
Politeconomia. – № 008. – Режим доступа: http://www.ebiblioteka.ru/util
4. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників : наказ Міністерства
праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336 [Електронний
ресурс] . – Режим доступу: http://www.sgbukr.com/dob_ zakon/17.doc
5. Кириченко М. Системы внутреннего контроля [Электронный ресурс] / М. Кириченко.
– Финансовая газета. – 2013. – № 1 1. – С. 8.
6. Коцупатрий М. Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та
класифікаційні ознаки [Текст] / М. Коцупатрий, У. Гуцаленко. – Економічний аналіз.
– 2010. – Випуск 6. – С. 433-436.
7. Рилєєв С. В. Аналіз в підсистемі внутрішньогосподарського контролю підприємств
[Електронний ресурс] / С. В. Рилєєв, А. Л. Романчук. – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2010_11_1/Releev.pdf
8. Рядська В.В. Аудит: навчальний посібник [Текст] / В. В. Рядська, Я. В. Петраков . –
К. : Центр учбової літератури, 2008. – 416 с.
9. Шаровська Т.С. Організація і методика контролю інвестиційної діяльності
підприємства [Текст] / Т.С. Шаровська. – Науково-технічний збірник. – № 89. –
Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/14131/1/
10. Шурміна А. Внутрішньогосподарський контроль доходу від операційної діяльності
[Текст] / А. Шурміна. – Економічний аналіз. – 2010. – Випуск 6. – С. 533-535.

4.2. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ БЕЗПЕКИ
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Жавнерчик О.В.
Одеський державний екологічний університет

Об’єктивною необхідністю забезпечення безпеки економіко-екологічної
трансформації системи земельних відносин виступає актуалізація ринкових
інструментів екологічного менеджменту, а саме екологічного аудиту як
функціонально відособленого напрямку еколого-економічної роботи на
підприємстві, пов’язаного з реалізацією контрольно-консалтингових функцій
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для прийняття виважених оперативних та стратегічних управлінських рішень
[2].
На думку вчених сучасний організаційно-економічний механізм
забезпечення безпеки землекористування має включати низку заходів, особливе
місце серед яких посідає екологічний аудит, особливостям проведення якого
присвячені роботи таких вітчизняних і зарубіжних вчених як: Т.П. Галушкіна,
Т.В. Гусєва, С.Ю. Дайман, У.Г. Іббатулін, Т.А. Іванова, А.М. Карелов, Н.Г.
Ковальова, С.В. Макаров, Л.І. Максимів, Й.Д. Маяков, В.М. Навроцький, С.В.
Нєженцев, І.М. Потравний, Ю.М. Саталкін, Г.П. Сєров, В.Л. Сидорчук, Ю.Ю.
Туниця, А.Е. Хачатуров, Є.В. Хлобистов, М.В. Хотулєва, Н.К. Чернов, В.Я.
Шевчук, О.В. Яценко та ін.
В умовах підвищеної нестабільності зовнішнього середовища і зниження
протягом останніх років агроекологічного потенціалу земель в Україні виникає
об’єктивна ринкова необхідність збільшення швидкості реакції на зміни
зовнішнього середовища для запобігання кризовим ситуаціям, адаптації до
змін, координації управлінських рішень для вирішення конфлікту економічних
і екологічних інтересів, гармонізації особистих і суспільних відносин в
землекористуванні.
Екологічний аудит земель – це організаційно-економічна система
незалежного контролю економіко-екологічної діяльності підприємств в тісному
взаємозв'язку з рівнем регулювання землекористування. Це потребує розробки
організаційного забезпечення, інформаційно-методичного забезпечення і
економічних важелів впливу на кінцеві результати фінансово-господарської
діяльності землекористувачів для системного забезпечення економікоекологічної безпеки.
У міру накопичення досвіду все більш затверджується комплексний
підхід до екологічного аудиту як засобу реалізації процесу безперервного
поліпшення якості екологічного менеджменту, набуває поширення аналіз всіх
сторін організаційного, виробничого процесу і руху продукту з погляду
концепції екологічного життєвого циклу, що створює передумови для
зміцнення і розширення екологічної відповідальності підприємства і
формування екологічно стійких підприємницьких одиниць [3].
Стратегічна мета організаційно-економічного механізму забезпечення
економіко-екологічної безпеки землекористування полягає в створенні
організаційних та економічних елементів впливу, за яких було б економічно
вигідно дотримуватись вимог раціонального використання й охорони землі і
знижувати обсяги забруднення.
Основними сферами застосування системної методології екологічного
аудиту безпеки землекористування є:
- визначення природоохоронної збалансованості соціальної, транспортної,
інженерної, господарської інфраструктур, комплексний аналіз їх навантаження
на земельні ресурси;
- оцінювання ефективності використання земельних ресурсів;
- оцінювання на системній основі екологічних, соціально-економічних
наслідків нераціонального землекористування;
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- пошук шляхів врегулювання екологічних проблем землекористування;
- розробка заходів щодо збалансованості та стійкості землекористування.
В сучасних економіко-екологічних умовах відбуваються трансформації
пов’язані зі зміною клімату, зменшенням балу бонітету, трансконтинентальним
забрудненням ґрунтів через атмосферні опади, приватизацією земель
сільськогосподарського призначення, що потребує науково-методичного
обґрунтування практичної реалізації через єдину систему кадастру і
законодавчо-нормативних документів принципів економіко-екологічної
безпеки землекористування.
Розроблення і використання: теоретичних, практичних положень із
обґрунтування доцільності екологічного аудиту безпеки землекористування
потребує вирішення завдань:
- обґрунтування раціонального використання земель на основі системного
підходу та процедури екологічного аудиту;
- оптимізації технологічних, еколого-економічних рішень з метою
отримання позитивних синергетичних ефектів в системі аграрного
землекористування;
- визначення оціночної вартості земель на основі нормативної та
експертної оцінок;
розроблення
показників
експертної
оцінки
вартості
сільськогосподарських земель із врахуванням вимог економіко-екологічної
безпеки і поточної екологічної ситуації;
- вибору способів оцінювання збитків внаслідок зменшення балу бонітету
ґрунтів і родючості та засобів і впливів щодо їх відшкодування.
Земельний аудит э елементом екологізації земельних відносин.
Екологізація земельних відносин означає включення у земельні відносини
природоохоронних вимог. Земельний Кодекс України [4] передбачає, що земля
є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною
держави. Відповідно до ч. 7 ст. 41 Конституції України у використання
власності не може погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі. Це
відображено у статті 1 Земельного Кодексу України. Засадами земельного
законодавства, відповідно до ст. 5 Земельного Кодексу України є поєднання
особливостей використання землі як територіального базису, природного
ресурсу і основного засобу виробництва, а також пріоритет вимог екологічної
безпеки (п. «д»). Таким чином, ст. 5 Земельного Кодексу України передбачає,
що земля є природним ресурсом.
Стаття 79 Земельного Кодексу України передбачає, що право власності
на земельну ділянку поширюється в її межах не тільки на поверхневий шар, але
також на водні об’єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться, а
також на простір над і під земельною ділянкою. Це визначає суть екологізації
земельних відносин законодавства.
Екологізація земельних відносин здійснюється у 3-х базових напрямках
(рис 1).
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Рис.1. Напрямки екологізації земельних відносин
Основними
складовими
елементами
організаційно-економічного
механізму екологічного аудиту безпеки землекористування виступають
нормативно-правове забезпечення, інституційна база і науково-інформаційне
забезпечення [14].
Нормативно-облікове забезпечення передбачає обов’язкову умову
проведення екологічної сертифікації сільськогосподарських земель з
використанням добровільної процедури екологічного аудиту, що потребує
узгодження нормативно-правових документів і облікових регістрів з існуючими
європейськими директивами та напрацюваннями фахівців в галузі екологічного
аудиту, стандартизації і сертифікації.
Розділ 6 Земельного Кодексу України визначає правові засади охорони
земель в Україні. Ст. 164 Земельного Кодексу України передбачає раціональне
використання земель, захист їх від ерозії, селів, підтоплення, заболочування,
вторинного засолення, пересушення, ущільнення, забруднення відходами
виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами тощо; збереження
природних водно-болотних угідь; запобігання погіршенню естетичного стану
та екологічної ролі антропогенних ландшафтів. Ст. 35 Закону України «Про
охорону земель» передбачає обов’язок землевласників і землекористувачів
своєчасно інформувати відповідні органи щодо стану деградації та забруднення
земельних ділянок, забезпечувати захист земель від ерозії, виснаження,
забруднення,
засмічення,
засолення,
солонцювання,
підкислення,
перезволоження, підтоплення, заростання бур’янами, уживати заходів щодо
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запобігання екологічно небезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації
його наслідків.
Екологізація охоплює стадії планування певної екологічно небезпечної
діяльності, надання земельної ділянки у користування, використання земельної
ділянки і переходу прав на земельні ділянки [1].
На стадії планування екологічно небезпечної діяльності здійснюється
екологічна експертиза. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 151 Земельного
Кодексу України особи, зацікавлені у вилучені (викупі) земельних ділянок,
зобов’язані до початку проектування погодити із власниками і
землекористувачами, радами, умови вилучення (викупу) з урахуванням вимог
щодо охорони довкілля. Ч. 7 ст. 151 Земельного Кодексу України передбачає
отримання висновків природоохоронних органів щодо клопотання про
вилучення (викуп) земельних ділянок.
При безоплатній приватизації земельних ділянок громадянами ч. 9 ст. 118
Земельного Кодексу України передбачає погодження проекту відведення
земельної ділянки з природоохоронними органами. При наданні земельної
ділянки у постійне користування правовим особам ч. 6 ст. 123 Земельного
Кодексу України передбачає погодження проекту відведення земельної ділянки
з природоохоронними органами. Аналогічна вимога ст. 124 Земельного
Кодексу України для передачі земельних ділянок в оренду. При погодженні
враховується рівень забруднення ґрунтів відповідно до ч. 4 ст. 167 Земельного
Кодексу України.
Питання контролю за ефективністю і безпекою землекористування
цілком закономірно пов’язане з удосконаленням обліку земельних ділянок для
адекватного відображення змін в земельних угіддях і відповідній статистичній
та бухгалтерській звітності [12].
Вирішенню цього завдання сприятиме удосконалення порядку
проведення інвентаризації землі, якщо перевірка фактичної наявності
земельних ділянок шляхом обміру їх площі та виявлення і дослідження
документів, що підтверджують законність права власності чи права
користування ними не викликає складнощів, то процедура перевірки грошової
оцінки землі, на яку впливає багато факторів: просторові, ринкові, правові,
кількісні, якісні та економіко-технологічні досить неоднозначна.
Згідно ст. 1 Закону України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 р. №
1378-IV, вартість земельної ділянки є еквівалентом цінності земельної ділянки,
вираженим у ймовірній сумі грошей, яку може отримати продавець [6], при
укладенні цивільно-правових угод проводиться експертна грошова оцінка на
основі капіталізації чистого операційного або рентного доходу з корегуванням
на величину витрат на земельні поліпшення та дані, отримані при зіставлення
цін продажу подібних земельних ділянок.
У відповідності п. п. 5.7 Методики експертної грошової оцінки земельних
ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002
року № 1531 [7], чистий операційний дохід визначається на основі аналізу
ринкових ставок орендної плати за землю та дорівнює різниці між доходом від
орендних платежів за землю та витратами на утримання земельної ділянки.
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В п. 24 Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. №
1442, зазначено, що при проведенні оцінки земельних ділянок, що
використовуються як сільськогосподарські угіддя, валовий дохід для
визначення рентного доходу розраховується на підставі аналізу динаміки
типового урожаю сільськогосподарських культур (відповідно до родючості
ґрунтів у межах земельної ділянки, урожайності культур у розрізі відповідних
агровиробничих груп ґрунтів) та цін його реалізації на ринку. Витрати, що
враховуються під час розрахунку рентного доходу, включають виробничі
витрати та прибуток виробника, що є типовими для регіонального ринку [9].
При
проведенні
інвентаризації
земельних
ділянок
в
сільськогосподарських підприємствах перевіряється:
- наявність і правильність оформлення документів, які підтверджують:
право власності на земельні ділянки (державні акти на право власності на
землю); право користування земельною ділянкою (держані акти на право
постійного користування землею); законність оренди землі (договори оренди
землі, земельного паю, виписки із земельно-кадастрової книги місцевих Рад
народних депутатів);
- правильність облікових даних щодо площі, розташування та стану
земельних ділянок;
- дотримання цільового призначення земельної ділянки.
Проте нагальною необхідністю сьогодення виступає саме виявлення
зміни якісних характеристик земель, оскільки саме врахування екологічного
стану сільськогосподарських земель використовується для розв'язування
народногосподарських завдань. Врахування таких показників як забрудненість
земель радіонуклідами, важкими металами, залишками хімічних добрив і
пестицидів, ступінь еродованості ґрунтового покриву, рівень ґрунтових вод,
наявні ризики щодо режимів водорегулювання, стан і способи осушення та
низки
інших
негативних
чинників
зумовлених
нераціональним
природокористуванням при корегуванні ціни земельної ділянки спричиняє
прямий вплив на економіко-екологічну оптимізацію її подальшого
використання.
Ярмолюк О.Ф. і Погосова А.В. [15] зазначають, що основним первинним
документом, яким користуються аграрні підприємства для оформлення
операцій з надходження власних та орендованих земельних ділянок, є «Акт
приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» ф. №
ОЗСГ-1, №ОЗ-1 проте представлені відомості не надають необхідну аналітичну
інформацію про землю, зокрема не передбачено розкриття деталізованої
інформації щодо конкретних характеристик окремих земельних ділянок:
відомостей про права користування ділянками (частками) – (власність, оренда
або суборенда) та вид правовстановлюючого документу, кількість угідь, їх
родючість, тип ділянки, місце розташування, конфігурацію, кадастровий номер,
наявність на ділянках певних забудов, додаткові дані про експлікацію, плани
меж, діючу систему сівозмін (останні 3-7 років). При використанні як власних
земельних ділянок, так і орендованих, що перебувають у постійному або
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тимчасовому користуванні авторами було запропоновано удосконалені
первинні документи, а саме „Інвентарна картка обліку земельних ділянок
(паїв)” для накопичення інформації про кількісні та якісні характеристики
ділянок, витрати підприємства і фактичні доходи від їх використання для
визначення величини економічного ефекту (ймовірного прибутку) від
залучення додаткових капітальних інвестицій, спрямованих на залучення
додаткових угідь.
Інституціональне забезпечення передбачає формування норм та правил
на основі принципів раціонального землекористування, що включає формальні
та неформальні інститути.
Формальні інститути забезпечення безпеки землекористування
включають закони, постанови, накази, інструкції та систему контролюючих
органів, серед яких: Міністерство екології та природних ресурсів; Державний
технологічний центр охорони родючості ґрунтів та Державні проектнотехнологічні центри охорони родючості ґрунтів і якості продукції
„Облдержродючість” (агрохімічні дослідження стану родючості ґрунтів за
основними параметрами родючості, ступенем забруднення з наступною
розробкою агрохімічних паспортів земельних ділянок, агрохімічних картограм,
рекомендацій щодо поліпшення якості ґрунтів); Департамент геодезії,
картографії та кадастру (картографування і корегування інформаційної бази);
Технічний комітет стандартизації ТК 142 „Ґрунтознавство”, Національний
науковий центр „Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського”
Української академії аграрних наук (розробка стандартів, нормативів і
впровадження наукових розробок), Міністерство аграрної політики, головне
управління АПК, державні дорадчі служби, громадські організації,
сертифікаційні компанії, лабораторії, науково-дослідні інституції, та ін.
Проте, особливістю інституціональної структури України є те, що вона
все ще включає інститути, характерні для планової економіки, тому різні
способи економічної координації часто вступають між собою в конфлікт.
Виникає парадокс: державне втручання здійснюється, тому що не працюють
ринкові механізми, а останні не можуть ефективно функціонувати через
відсутність необхідної інституціональної структури [13].
Формальні правила при проведенні екологічного аудиту земель зазначені
в Законі України «Про екологічний аудит» [5] і в розроблених стандартах
щодо добровільної сертифікації де зазначені загальні положення, основні
принципи, кваліфікаційні вимоги до аудиторів із сертифікації земель та
порядок їх атестації, порядок проведення реєстрації сертифікатів відповідності,
номенклатура показників; та ДСТУ ISO-14010-97 "Настанови щодо здійснення
екологічного аудиту. Загальні принципи"; ДСТУ ISO-14011-97 "Настанови
щодо здійснення екологічного аудиту. Процедури аудиту. Аудит систем
управління довкіллям"; ДСТУ ISO-14012-97 "Настанови щодо здійснення
екологічного аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології", що
регламентують вимоги безпеки, охорони і якості ґрунтів.
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Неформальні інститути – культура, цінності, освіченість населення,
екологічна свідомість громадян, виховання, правила поведінки та ставлення до
природи в нашій країні знаходяться в стадії перманентного становлення.
Науково-інформаційне забезпечення передбачає наявність ефективного
моніторингу стану земель шляхом прозорості даних земельного кадастру,
екологічного аудиту і результатів агрохімічної паспортизації земель
проведених технологічними центрами «Облдержродючість» на виконання
інформаційно-консультаційної
функції.
Інформаційним
забезпеченням
проведення екологічного аудиту виступають дані агрохімічної паспортизації
земель, на основі яких приймаються управлінські рішення стосовно поліпшення
екологічного стану конкретної земельної ділянки.
Застосування ГІС - технологій на базі цифрових картографічних та
географічних даних забезпечує системний підхід до відображення та аналізу
стану забруднення земель і наявність достовірної просторово-часової
інформації про стан об’єктів управління, явищ і процесів в системі
землекористування, які відбуваються в режимі реального часу, що має значення
для комплексного управління регіоном; управління земельними ресурсами;
державного контролю за використанням і охороною земель; розробки проектів
землеустрою; здійснення заходів з раціонального використання та охорони
земель; нормативної та експертної грошової оцінки земель; встановлення
розміру податків та орендної плати за землю; розробки кадастрів природних
ресурсів; формування інформаційної інфраструктури ринку землі; інтеграція
бази даних земельного кадастру в єдину систему Державного земельного
кадастру; можливість міжвідомчого використання баз даних земельного
кадастру України; можливість застосування державного земельного кадастру як
інформаційної основи для створення інших відомчих та галузевих кадастрів і
автоматизованих інформаційних систем, комплексу аналітичних даних
агрохімічної паспортизації сільськогосподарських земель, моніторингових
даних різних інстанцій, дистанційного зондування землі тощо [11].
Наукове обґрунтування та залучення геоінформаційних технологій і
дистанційного зондування землі (ГІС/ДЗЗ) сприятиме економіко-екологічної
оптимізації землекористування шляхом:
- агрохімічного обстеження ґрунтів, встановлення якісного стану
сільськогосподарських ґрунтів, розроблення і впровадження технологій
високоефективного застосування мінеральних добрив, оптимізації доз, строків
та способів їхнього внесення;
- визначення земельних ділянок для вирощування екологічно безпечної
продукції;
- визначення земельних ділянок для заліснення і рекреації;
- обґрунтування спеціалізації господарств, фермерів.
Використання ГІС-технологій при проведенні екологічного аудиту
забезпечить оперативність та багатофункціональність для вирішення широкого
спектру задач, що пов’язані з прогнозуванням змін еколого-агрохімічного стану
ґрунтів і забезпечить контроль рівня економіко-екологічної безпеки кожної
окремої земельної ділянки.
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На сьогодні стримуючими факторами поширення екологічного аудиту
безпеки землекористування виступають такі перешкоди як:
1) низький рівень фінансового забезпечення заходів щодо збереження
агроекологічного потенціалу ґрунтів і охорони земель;
2) відсутність необхідної кількості сертифікованих екоаудиторів;
3)
відсутність
необхідної
кількості
екоаудиторських
та
екоконсалтингових фірм;
4) низький рівень екологічної культури управлінського персоналу;
5) недостатня поінформованість стосовно переваг запровадження
екологічного аудиту у вигляді стабілізації фінансового стану, збереженні
конкурентних позицій на ринку, максимізації прибутку, зменшення
комерційного ризику тощо.
6) складність визначення прямого економічного ефекту від проведення
екологічного аудиту землекористування [8].
Ефективність проведення екологічного аудиту сільськогосподарського
землекористування можна визначити як економічну результативність заходів,
які запропоновані з метою подолання виявлених у процесі екоаудиту екологоекономічних проблем, що направлені на поліпшення якості земельних угідь
(оптимізації агроекосистеми) і підвищення продуктивності рослинних ресурсів,
тобто як зміну сукупної результативності процесу виробництва
сільськогосподарської продукції після проведення екоаудиту з урахуванням
зміни впливу на агроекологічний стан земельних ресурсів [10].
Оскільки висновки екологічного аудиту мають характер рекомендацій і
не є обов’язковими для керівництва підприємства, то ефективність його
проведення
залежить і від впливу опосередкованих факторів: глибини
зацікавленості керівництва та власників підприємства у проведенні аудиту;
повноти відкритості та сумлінності спеціалістів підприємства у аналізі всіх
екологічних аспектів; спільної, злагодженої роботи аудиторської команди і
спеціалістів підприємства.
Серед показників доцільності і ефективності проведення екологічного
аудиту аграрного землекористування можна визначити:
 підвищення цінності земельних угідь підприємства в результаті
поліпшення їх екологічної якості, родючості внаслідок проведення
екологічно спрямованих заходів запропонованих після проведення
екоаудиту;
 додаткові обсяги продукції, отримані при проведенні екологічно
спрямованих заходів після проведення екоаудиту;
 додатковий чистий прибуток від впровадження екологічно спрямованих
заходів;
 відвернутий економічний збиток в результаті проведення екологічного
аудиту.
Зазначимо, що комплексна характеристика ефективності використання
земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств базується на визначенні
основних абсолютних (динаміка та структура посівних площ тощо) і відносних
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(рівень
освоєння
сільськогосподарських
угідь;
рівень
розораності
сільськогосподарських угідь; рівень вмісту гумусу в ґрунті та ін.) показниках.
Формування системи економічних інструментів організаційноекономічного
механізму
екологічного
аудиту
в
сфері
безпеки
землекористування необхідно формувати в залежності від:
1) сфери дії: ринкові, адміністративні, фінансово-економічні;
2) типу зворотного зв’язку по впливу на економічні інтереси
землекористувачів, а саме позитивного характеру: стимули і переваги, і
негативного характеру: тиски, обмеження і стягнення;
3) характеру впливу: прямі і непрямі.
Таким чином, можна зробити висновок, що проведення екологічного
аудиту безпеки землекористування забезпечує низку переваг, а саме:
завдяки
зменшенню
екологічного
ризику
підвищується
інвестиційна привабливість об’єкту;
підвищується конкурентоспроможність кінцевого продукту завдяки
впровадженню екологічно чистих технологій і екологічного маркування;
врахування екологічних якостей адекватно корегує ринкову
вартість земельної ділянки;
достовірна інформація про природоохоронні заходи суб’єкта
господарювання обумовлює справедливість можливих пільг і субсидій;
попередження екологічних ризиків спричиняє економію коштів
внаслідок ліквідації забруднення, економію страхових відшкодувань і
компенсацій;
запровадження екологічної етики в землекористування формує
пріоритети до сумлінного дотримання екологічних вимог, норм і правил;
контроль якості земель сприяє їх економіко-екологічної
раціоналізації використання.
Екологічний аудит безпеки землекористування на основі гармонізації
єдиного кадастру всіх видів земельних ресурсів з агрохімічною паспортизацією
і нормативно-правової бази, що регулює систему відносин оренди, купівлі,
продажу, використання земельних ресурсів взагалі та сільськогосподарських
зокрема,
сприятиме
забезпеченню
безпеки
економіко-екологічної
трансформації системи земельних відносин.
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4.3. ПОДАТКОВИЙ АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКИХ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ГЕНЕЗА ТА ЕВОЛЮЦІЯ
Жадан І. В.
здобувач
Національний університет державної податкової служби України

Сучасні виклики ХХІ століття вимагають від держав усього світу
поглиблення взаємозв’язків на основі інтеграції та глобалізації їх економік.
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Україною в даному напрямку також зроблені відповідні кроки – з
Європейським Союзом укладено Угоду про партнерство та співробітництво.
Підписавши цей документ, наша держава взяла на себе зобов’язання щодо
реалізації стратегічних завдань у соціальній, економічній, правовій, політичній,
податковій та інших сферах, кінцевою метою яких стане вступ до
Європейського співтовариства.
Важливе місце у зазначених процесах відводиться реформуванню
системи оподаткування України, адже саме від ефективності дії її механізму
залежить фінансова спроможність держави з забезпечення реалізації усіх інших
реформ, виконання соціальних обов’язків перед населенням, економічна
безпека України як суверенної держави, її незалежність, стабільний розвиток і
місце серед інших країн світу.
На шляху до Євроінтеграції нашою країною вже зроблені відповідні
результативні кроки, які призвели до якісних радикальних перетворень у
податковій сфері – прийнято та введено в дію Податковий кодекс, завдяки
програмі «від фіскального органу до сервісної служби» кардинально змінено
напрямок розвитку податкової політики назустріч бізнесу, для великих
платників податків створено єдиний центр з обслуговування, значно скорочено
кількість податкових перевірок великого та середнього бізнесу, накладено
мораторій на перевірки малого бізнесу, шляхом реорганізації Державної митної
служби та Державної податкової служби утворено нове Міністерство доходів і
зборів України.
Вищезазначені зміни обумовили створення сприятливого для сумлінних
платників податків середовища, яке стимулює їх легальну діяльність та, як
результат, ефективне наповнення державного бюджету. Але, як показав
проведений автором аналіз правоохоронної практики у податковій сфері, і на
даний момент існують ризики умисного ухилення від сплати податків
недобросовісними суб’єктами господарювання. Результати свідчать про те, що
до використання незаконних схем умисного ухилення від сплати податків у
великих та особливо великих розмірах вдаються посадові особи – представники
саме великого бізнесу. Ними, згідно ст. 14 Податкового Кодексу України, є
юридичні особи, в яких обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири
послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 500 мільйонів гривень або
загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за
платежами, що контролюються органами податкової служби, за такий самий
період перевищує 12 мільйонів гривень [1]. При чому особливістю та
визначною рисою таких правопорушень є високопрофесійна організованість їх
злочинної діяльності, правова та фінансово-економічна обізнаність,
застосування сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій.
Крім того, великі платники податків виступають основними учасниками
державних закупівель (генеральні замовники, замовники, розпорядники
державних коштів, учасники процедури закупівлі, претенденти, переможці
тендеру, підрядники, субпідрядники). При умові наявності фактів злочинного
умислу та змови пов’язаних посадових осіб вищезазначених учасників
конкурсних закупівель, можливі випадки отримання ними незаконних доходів
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від так званих «відкатів» за проведені роботи, придбані товари, надані послуги
за державні кошти шляхом використання злочинних схем по ухиленню від
сплати податків. Так, за підрахунками податкової міліції, втрати державного
бюджету через непрозорі та нечесні тендери щорічно складають від 50 до 60
мільярдів гривень [8, с. 136].
До того ж, варто зазначити, що великі платники податків утворюють так
звані транснаціональні, національні та регіональні фінансово-промислові групи.
Ці інтегровані кластерні галузеві об’єднання суб’єктів господарювання та
юридичних осіб характеризуються централізованим способом регулювання
діяльності учасників через пов’язаних осіб єдиного органу управління,
фінансово залежні від одного або групи учасників, здійснюють трансфертне
ціноутворення в межах своєї групи. Як показує практичний досвід авторів, при
формуванні їх дохідної частини, а також спрямуванні фінансових потоків на
виконання робіт, придбання товарів, надання послуг, також має місце ухилення
від сплати податків шляхом співпраці з підприємствами, які мають ознаки
«фіктивності».
Враховуючи всі вищезазначені особливості категорії великих суб’єктів
господарювання, перед державною регуляторною політикою в сфері
оподаткування постає проблема у необхідності розробки та закріплення на
законодавчому рівні методик процедури виявлення фактів ухилення від сплати
податків у таких підприємств. Основою розробки таких методик, на думку
автора, є податковий аудит.
Як показують результати проведеного автором дослідження, не
дивлячись на існуючі науково-дослідні напрацювання, поняття податковий
аудит великих суб’єктів господарювання в системі державної регуляторної
політики для українського наукового середовища є досить новим.
Вагомий внесок у розвиток теорії та практики регуляторної політики
держави у сфері оподаткування зробили такі фахівці українського експертного
середовища, як: М. Азаров, В. Антипов, М. Брезвін, В. Білоус, П. Гайдуцький,
П. Мельник, В. Москаленко, С. Онишко, Л. Тарангул, М. Чумаченко,
Ф. Ярошенко та інші.
Дослідженням питань вдосконалення податкової системи та
реформування її контролюючих органів присвячено праці багатьох провідних
українських учених, зокрема: М. Азарова, В. Андрущенка, Т. Василькової,
Т. Єфименко, О. Лісового, І. Луніної, П. Мельника, В. Москаленко, В. Опаріна,
С. Ріппи, А. Соколовської, Л. Тарангул, Д. Тарангул, А. Чугаєва тощо.
Необхідність методологічного врегулювання основних аспектів
податкової контрольно-перевірочної діяльності підкреслювалась у роботах
Т. Бетіної, В. Бурцева, А. Дадашева, Ю. Кваші, Е. Поролло тощо.
Окремі питання організації і проведення податкового контролю у галузях
економіки, малого та середнього бізнесу були розглянуті у працях таких
провідних вчених-економістів, як П. Атамас, М. Білуха, Б. Бурлуцький,
Ф. Бутинець, О. Василик, Т. Василькова, О. Данілова, С. Дробязко,
Т. Єфименко, В. Загородній, С. Каламбет, М. Каленський, В. Мельник,
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В. Онищенко, М. Романів, А. Соколовська, В. Федосов, К. Хмільовська,
О. Чернявський, А. Чугаєв, В. Шевчук, Ф. Ярошенко та інші.
Дослідженням визначення сутності податкового аудиту займалися такі
науковці-теоретики та практики, як Т. Василькова, С. Голов, Н. Заяц,
Є. Кондукова, Т. Микитенко, Є. Мних, В. Мурашко, В. Онищенко, Л. Ревуцька,
С. Цимбалюк, А. Чугаєв та інші.
Проблеми виникнення, теорії і практики податкового аудиту, покращення
його законодавчого забезпечення розглядалися у наукових працях М. Білухи,
Ф. Бутинця, Т. Василькової, О. Василика, М. Войнаренка, О. Воронкової,
В. Гуреєва, А. Дадашева, О. Данілова,
Т. Єфименко, В. Загороднього,
Ю. Кваші, А. Козиріна, С. Орлова, С. Пепеляєва, М. Романіва, А. Соколовської,
В. Федосова, О. Чернявського, А. Чугаєва, С. Шохіна та інших.
Окремі питання проведення податкового контролю великих платників
податків, їх супроводження податковими органами та адміністрування податків
і платежів розглядались такими науковцями-практиками, як Т. Василькова,
І. Доник, Т. Єгорова, Л. Гончарова, М. Лаба, Н. Рубан, В. Савченко,
Л. Соловйова, О. Тімарцев, М. Чумаченко.
До того ж, варто зазначити, що окремі методики проведення податкового
аудиту великих суб’єктів господарювання постійно використовувалась на
практиці у роботі інспекційних органів податкової служби України. Але,
незважаючи на практичний аспект існування такого податкового аудиту,
теоретичні напрацювання науковців, проблеми трактування цього терміну, його
організаційні, методичні засади та класифікація, нормативно-правове
забезпечення на даний момент комплексно не вивчені та потребують
системного дослідження.
На думку автора, для досягнення вищезазначених цілей та встановлення
істини, насамперед необхідно дослідити ґенезу та еволюцію податкового аудиту
як явища взагалі та в системі державної регуляторної політики України зокрема.
Адже це, по-перше, дасть можливість визначити особливості податкового
аудиту, які стали йому притаманними в процесі свого становлення, і якісно
відрізняють від такого категоріального поняття як «податкова перевірка»,
«податковий контроль»; по-друге, дозволить на основі аналізу екстраполяцій
підходів різних науковців-практиків дати визначення терміну «податковий
аудит», що є відправним моментом на шляху до формування його теоретичних
та методичних основ і моделей; по-третє, в сучасних умовах розвитку
України, коли зростає роль держави в області економіки та аудиту, особлива
увага приділяється законодавчому забезпеченню ефективної реалізації
державної політики; по-четверте, розвиток системи вітчизняного податкового
аудиту та його наближення до стандартів Європейського Союзу є необхідним
процесом, який набуває великого значення для виконання стратегічного
завдання України щодо вступу у найближчий час у асоційовані члени
Європейського Співтовариства; по-п’яте, перенесення акцентів на підготовку
висококваліфікованих фахівців з податкового аудиту, є особливо важливим в
епоху глобалізації, стандартизації обліку та аудиту з урахуванням обліково335

контрольних традицій, набуття вітчизняного та зарубіжного досвіду, нашого
розуміння обліку та контролю, національних інтересів держави.
Досліджуючи ґенезу податкового аудиту автор вважає, що її розгляд
варто розпочати з розгляду виникнення та становлення аудиту (державного і
незалежного) взагалі. Необхідно відмітити, що за історіографічними джерелами
він має багатовіковий період розвитку, його походження бере початок ще з
часів існування стародавнього світу. Сам термін «аудит» походить від
латинського слова «audio», що буквально означає «він чує», «слухати»,
«слухач». Саме так у духовних навчальних закладах називали найкращого учня
(відмінника), якому вчитель доручав перевіряти інших учнів [7, с. 90].
До наших днів дійшли історичні свідчення активної діяльності аудиторів
у Середньовіччі. Перші згадки про них містяться в архівних даних
Казначейства Англії та Шотландії 1130 р. Також є дані про існування аудиту з
1299 по 1324 роки, коли королівським указом були призначені аудитори в
графствах Оксфорд, Беркшир, Південний Ельтон, Уїлтс, Самсет і Дорсет.
Після Хрестових походів, у часи Відродження аудиторська діяльність
набуває особливого розвитку у Європі, виникають передумови щодо
виникнення аудиту у сфері оподаткування: на державному рівні утворюються
спеціальні органи – рахункові управління. Вони здійснюють контроль за
збором податків і державними витратами, надають клієнтам різного роду
послуги з підготовки фінансових звітів [7, с. 90].
Доленосне значення в історії розвитку податкового аудиту великих
суб’єктів господарювання мала промислова революція XVII – XIX ст. Адже з
виникненням нових великих підприємств, корпорацій, акціонерних товариств,
зростанням їх потужності, збільшенням обсягу випуску продукції, вирішальну
роль у державному бюджеті починають виконувати податки. У країнах
швидкими темпами розвивається система оподаткування. Провівши
дослідження, автором встановлено, що податковий аудит в цей час починає
розвиватись як окремий напрямок державного податкового контролю. При
цьому, він виступає не як один з видів здійснення незалежного аудиту в
податковій сфері (комплексу дій цивільного аудитора з перевірки в
податковому аспекті даних бухгалтерського обліку та показників фінансової
звітності суб’єкта господарювання, з метою висловлення незалежної думки про
їх достовірність та відповідність вимогам законів України, положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень
підприємства), а як заснована на єдиних принципах методика дослідження
уповноваженими державою податковими органами задекларованих показників
фінансової діяльності підприємства, з метою виявлення можливих
правопорушень під час фінансово-господарських взаємовідносин з іншими
платниками податків та застосування до них у разі підтвердження інформації
визначених діючим законодавством засобів впливу щодо їх усунення або
відшкодування збитків. Автор вважає за доцільне розглянути цей період
докладніше на прикладі вітчизняної системи оподаткування.
На думку автора, першим етапом становлення вітчизняного податкового
аудиту стало створення в структурі Міністерства фінансів України Державної
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податкової служби (далі – ДПС), адже саме в цей період його окремі прийоми
вперше починають застосовуватись у практиці уповноважених органів
новоствореної служби.
У 2001 р., з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері
виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів,
вдосконалення роботи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних
злочинним шляхом у складі ДПА України утворено Департамент з питань
адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом
підакцизних товарів та Департамент боротьби з відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом. Для забезпечення ефективної контрольної
роботи вищезазначених новостворених податкових підрозділів у структурі
ДПА України засновано Департамент податкового аудиту та валютного
контролю. Як свідчить проведене автором дослідження, на цьому етапі
розвитку спостерігається тенденція з розділення податкового аудиту на
категорії в залежності від економічної галузі, де функціонує підприємство
(горілчано-тютюнова, харчова, легка промисловість, оборонно-промисловий
комплекс, сільське господарство та інші). Також податковий аудит набуває
нового значення для цілей боротьби з кримінальними правопорушеннями у
сфері оподаткування (висновки уповноважених податкових підрозділів по
боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом,
направляються до спеціального підрозділу ДПС України – податкової міліції
для розгляду за допомогою гласних та негласних методів з метою
підтвердження або спростування отриманої інформації, прийняття рішення
відповідно до діючого законодавства).
В 2009 р., держава, розуміючи стратегічну важливість діяльності великих
підприємств і значний обсяг щорічних податкових надходжень до Державного
бюджету від їх діяльності (за офіційними даними ДПС України – до 67 % від
усіх надходжень), для підвищення ефективності супроводження таких суб’єктів
господарювання у складі ДПА України утворює Департамент обслуговування
великих платників податків. Наступним кроком стало створення
спеціалізованих ДПІ по роботі з великими платниками податків у м.
Сімферополі, Дніпропетровську, Кривому Розі, Донецьку, Запоріжжі,
Луганську, Львові, Миколаєві, Одесі та Харкові, які пізніше згідно Наказу ДПС
України від 15.05.2012 р. № 409 «Про організацію функціонування окружної
ДПС – Центрального офісу з обслуговування великих платників податків»,
були підпорядковані новоствореному Центральному офісу.
Так з’являється податковий аудит великих суб’єктів господарювання,
який знаходить своє відображення у такому сервісі податкової служби, як
горизонтальний моніторинг (методика виявлення податкових ризиків
запланованих або здійснених фінансово-господарських операцій підприємства,
визначення податкових наслідків встановлених податкових ризиків, причин
виникнення цих ризиків та спільних заходів щодо їх усунення). Також на його
основі введена нова система відбору платників податків для включення їх до
Плану-графіку податкових перевірок – ризикоорієнтована.
337

Визначною подією для вітчизняної податкової служби стало прийняття та
введено в дію Податковий кодекс України. Вперше за всю історію існування
незалежної України з’явився єдиний кодифікований нормативно-правовий акт,
який містив у собі базові норми системи оподаткування та адміністрування
обов’язкових до сплати податків і зборів.
На виконання Указу Президента України від 09.12.2010 р. № 1085 «Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», відповідно до
євроінтеграційних напрямків розвитку економіки України, розпочато
реорганізацію ДПА України у ДПС України. Указом Президента України №
726/2012 від 24.12.2012 р. «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних
органів виконавчої влади» шляхом реорганізації Державної митної служби та
Державної податкової служби утворено Міністерство доходів і зборів України.
Підводячи підсумки дослідження ґенези та еволюції податкового аудиту
великих суб’єктів господарювання у державній регуляторній політиці, варто
зазначити, що з початку створення податкової служби на кожному етапі її
існування при проведенні контрольних заходів уповноваженими органами
відносно великих суб’єктів господарювання був присутній податковий аудит.
Законодавче відображення він отримав у Наказі ДПА України від 25.11.2002 р.
№ 567 «Щодо затвердження Методичних рекомендацій з організації
кабінетного аудиту (для юридичних осіб)», Наказі ДПА України від 12.08.2004
р. № 471 «Про затвердження Порядку розподілу платників податків за
категоріями уваги та їх супроводження», Постанові Кабінету Міністрів України
від 21.03.2007 р. № 517 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та
здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних парків», Наказі від
16.07.2007 р. № 432 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
організації проведення перевірок підприємств, які входять до складу фінансовопромислових груп, інших об’єднань та великих платників податків», Наказі
ДПА України від 28.03.2008 р. № 201 «Про затвердження нової редакції
Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіка проведення планових
виїзних перевірок суб'єктів господарювання», Листі ДПА України від
03.02.2009 р. № 2012/7/10-1017 «Про затвердження Методичних рекомендацій
(орієнтовний алгоритм дій) органів державної податкової служби по
руйнуванню схем ухилення від оподаткування та формуванню доказової бази у
справах про стягнення коштів, отриманих за нікчемними угодами», Наказі ДПС
України від 01.04.2011 р. № 190 «Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо складання плану-графіка проведення документальних планових перевірок
суб’єктів господарювання». На даний момент, розуміючи всю важливість
використання податкового аудиту великих суб’єктів господарювання у
діяльності податкових органів, керівництвом новоствореної структури було
прийнято рішення про впровадження системи «Податковий блок», яка
передбачає планування податкового аудиту. Також Міністерством доходів і
зборів розроблений проект Постанови Кабінету Міністрів України, на основі
якого планується протягом 2013-2014 років на базі Окружної ДПС –
Центрального офісу з обслуговування великих платників податків провести
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експеримент із запровадження горизонтального моніторингу та за його
результатами вирішити питання про обов’язковість проведення таких процедур.
Отже, аналізуючи практичний бік ґенези та еволюції податкового аудиту
великих суб’єктів господарювання в системі державної регуляторної політики,
можна зробити висновок, що він постійно застосовувався податковими
органами у своїй контрольно-перевірочній діяльності та, на жаль, стійкого
законодавчого підґрунтя не отримав, хоча повсякчас з боку держави
здійснювались відповідні кроки щодо досягнення цієї мети.
Досліджуючи теоретичний аспект становлення податкового аудиту
великих платників податків, автором встановлено, що провідними науковцямиекономістами, які розуміли важливість методичної розробки даного поняття,
здійснювались спроби по встановленню сутності цього терміну.
Так, деякими дослідниками-теоретиками у наукових працях поняття
«податковий аудит» застосовувалось як синонім до понять «податковий
контроль», «податкова перевірка» та інші. На думку автора, таке припущення є
невірним. Адже податковий контроль згідно ст. 61 Податкового кодексу
України являє собою систему заходів, що вживаються контролюючими
органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності
сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань
регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій,
патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням
якого покладено на контролюючі органи [1].
Згідно зі ст. 75 Податкового кодексу України, органи податкової служби
в рамках здійснення податкового контролю мають право проводити камеральні,
документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні
перевірки [1]. При цьому, у вищезазначеній статті наведені поняття перевірок.
Так, камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу
податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових
деклараціях (розрахунках) платника податків [1].
Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є
своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених
Податковим кодексом України податків та зборів, а також дотримання
валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено
на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо
укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками
(найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій
(розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів
податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом,
первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та
податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів,
виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого
покладено на органи податкової служби, а також отриманих в установленому
законодавством порядку органом податкової служби документів та податкової
інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків
[1].
339

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плануграфіку перевірок [1].
Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи
органу податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин,
визначених Податковим кодексом України [1].
Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка
проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування
об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка [1].
Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка
проводиться в приміщенні органу податкової служби [1].
Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного
провадження платником податків діяльності, розташування господарських або
інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється
органом податкової служби щодо дотримання норм законодавства з питань
регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків
розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій,
патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів,
дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору,
оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) [1].
На думку автора, заміна поняття «податковий контроль» чи «податкова
перевірка» поняттям «податковий аудит» відображає розвиток уявлень про
перевірочні функції податкової служби України. Якщо термін «перевірка» має
відносно вузьке значення і характеризує сукупність дій податківців,
спрямованих на встановлення повноти і достовірності податкової звітності за
певний період безпосередньо на підприємстві, то податковий аудит включає
вибір платників податків, його доперевірочний аналіз, узагальнення
методичних надбань, отриманих у процесі перевірки для подальшої роботи і т.
п. У деяких випадках йдеться і про постійний моніторинг діяльності платників
податків, спрямований на попередження правопорушень, встановлення
атмосфери конструктивної співпраці і максимізацію податкових надходжень.
Автор, розглядаючи екстраполяцію підходів вітчизняних науковців на
поняття «податковий аудит» взагалі та податковий аудит великих суб’єктів
господарювання зокрема, визначає цей процес як комплекс заходів, який
здійснюється уповноваженими органами податкової служби, щодо обробки та
аналізу даних податкової, фінансової звітності та іншої інформації, отриманої
податковими органами в установленому діючим законодавством порядку із
зовнішніх і внутрішніх джерел, щодо фінансово-господарської діяльності
підприємства. Податковий аудит підприємств здійснюється з метою виявлення
та упередження на якомога ранній стадії можливих порушень податкового та
валютного законодавства [3, с. 34].
Визначивши в процесі проведеного дослідження той факт, що податковий
аудит великих платників податку має безпосереднє відношення до виявлення
правопорушень у сфері оподаткування і є дієвим, ефективним засобом у
механізмі протидії їх появі, оволодіння методикою його проведення, є вкрай
необхідним на даний час, коли поняття «економічна злочинність» стає одним із
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особливо важливих криміногенних проблем в умовах глобалізаційних процесів
у світовій економіці. Розробка та закріплення його основних теоретичних і
практичних положень у Податковому кодексі України та в інших нормативноправових актах, допоможе не тільки підвищити ефективність роботи органів
податкової служби, зменшити кількість ймовірних правопорушень, але й
слугуватиме так званим індикатором для виявлення умисних протизаконних дій
з боку недобросовісних платників податків, направлених на тінізацію доходів й
ухилення від оподаткування, створення конвертаційних центрів для легалізації
коштів, отриманих незаконним шляхом, надасть можливість для розробки
профілактичних заходів і відшкодування спричинених неправомірною або
злочинною діяльністю збитки державі [6, с. 138].
Підсумовуючи, варто зазначити, що вирішення ряду наведених
теоретичних, методичних, нормативно-правових і законодавчих проблем
податкового аудиту у перспективі призведе до підвищення рівня
обслуговування платників податків, адміністрування податків і платежів,
наповнення бюджетів всіх рівнів через відшкодування заподіяних
правопорушниками збитків, покращення якості життя населення України,
іміджу держави, посилення її авторитету, конкурентоспроможності на
міжнародній арені та входження нашої країни до Європейського
Співтовариства на правах рівноправного члена.
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4.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Левченко Н.М.
д. держ. упр., доцент
Запорізький національний технічний університет

Ринкові трансформації та посилення конкуренції поступово
перетворюють ділові взаємовідносини між суб’єктами господарювання на
складний багатоступінчастий процес пошуку та підбору контрагента, його
вивчення, підготовки до контрактації із ним, укладання угоди та виконання
договірних умов. Суб’єктивізм та опортунізм учасників трансакції, у певній
мірі, провокують виникнення трансакційних ризиків, загрожують суб’єктам
господарювання формуванням трансакційних втрат, які у будь-якому випадку,
впливають на результативність господарської діяльності.
З одного боку, трансакційні витрати підприємства впливають на
конкурентоспроможність продукції виробника, з іншого - на економічну
ефективність діяльності всього підприємства, оскільки, незалежно від того,
були такі витрати враховані чи ні, вони виступають складовою загальних
витрат підприємства, а отже, будь-яка їх зміна не може не впливати на
економічну ефективність. Тому дослідженню організації обліку трансакційних
витрат необхідно приділити особливу увагу.
Ідея виникнення і впровадження в економічну науку поняття
«трансакційних витрат» походить від потреби суб’єктів, що приймають
економічні рішення, володіти інформацією про те, яка частина понесених
витрат на ведення господарської діяльності забезпечує приріст вкладеного
капіталу (це основна виробнича діяльність з виготовлення продукції (робіт,
послуг), яка підлягає реалізації) та обслуговуюча діяльність, яка охоплює
процеси отримання інформації про економічне та ринкове середовище, правові
та політичні умови, специфіку попиту і пропозиції продукції, налагодження
економічних та виробничих бізнес-зв’язків, виконання заходів з просування
виготовленої продукції.
Основною причиною існування такої потреби виділяти трансакційних
витрати у складі сукупних витрат є необхідність встановлення економічної
результативності та ефективності прийняття управлінських рішень. Проте не
зважаючи на те, що поняття трансакційних витрат виникло ще в середині
минулого століття, бухгалтерським обліком воно до тепер не сприймається.
Пояснити це можна, по-перше, консервативністю системи бухгалтерського
обліку, що проявляється в інертності її реакції щодо здобутків економічної
теорії. По-друге, відсутністю належного взаємозв’язку системи обліку із
системою управління, яку облік обслуговує. По-третє, недооцінкою вагомості
трансакційних витрат зі сторони науковців та практиків.
На сьогоднішній день існує безліч трактувань трансакційних витрат, іноді
навіть діаметрально протилежних. Достатньо зауважити, що в теоріях деяких
економістів трансакційні витрати існують не тільки в ринковій економіці, як це
вважали Р. Коуз, К. Ерроу та Д. Норт, а й в альтернативних способах
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економічної організації і, зокрема, у плановій економіці. Такої думки
дотримувалися, наприклад, С. Чанг, А. Алчіан і X. Демсец, які стверджували,
що максимальні трансакційні витрати спостерігаються в плановій економіці,
що врешті-решт визначає її неефективність.
Вперше ж поняття «трансакційні витрати» було запропоноване К.
Далманом у 1979 р. в статті «The Problem of Externality» – як витрати збору і
обробки інформації, витрати проведення переговорів і прийняття рішень,
витрати контролю і юридичного захисту виконання контракту. Вже у праці
1988 р. «Фірма, ринок і право» Р. Коуз погоджується з поняттям «трансакційні
витрати», і починає його використовувати замість терміну «витрати ринкових
трансакцій».
Нині ж трансакційні витрати розуміються переважною більшістю вчених,
як витрати, які виникають при обміні правами власності і затрат, що призначені
для їх зменшення; є витратами експлуатації перехідної економічної системи і
тому мають безпосереднє відношення до витрат ринкової трансформації,
являються невід’ємною та суттєвою характеристикою цього процесу [1, с.112 ].
Милошик В.І. наголошує, що трансакційні витрати це витрати по
встановленню і забезпеченню прав власності [11, с. 46].
С.В. Малахов визначає трансакційні витрати як різницю між даною ціною
пропозиції і можливо більш низькою ціною, що сплачується покупцями в
якості альтернативи більш високим витратам пошуку інформації, очікування та
виробництва [9, с. 34].
Акцентуючи увагу на інформаційних та правових аспектах виникнення
трансакційних витрат, О.В. Власенко висловлює думку, що трансакційні
витрати це сукупність економічних витрат на організацію та проведення
контрактації між суб’єктами економічних взаємовідносин, що обумовленні
формальними і неформальними умовами функціонування ринку [2, с.20].
Р. Метьюза акцентується увага не на трансакційних витратах як таких, а
на витратах, пов’язаних із неефективністю діючої системи інституцій та
низьким рівнем управлінням [10, с.109].
Отже, узагальнення трактувань поняття «трансакційних витрат» дало
змогу дійти висновку, що теоретичного консенсусу з приводу того, що
насправді є трансакційними витратами, до тепер не досягнуто. На думку автора,
трансакційні витрати, це витрати, пов’язані з організацією взаємодії та
координації взаємовідносин між суб’єктами господарювання, які спрямовані на
створення умов ефективного ведення господарської діяльності та передбачають
зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення
зобов’язань за розрахунками.
Організація обліку трансакційних витрат має починатись з відображення
в обліковій політиці підприємства класифікації зазначених витрат, що
дозволить, в першу чергу, визначитись з Робочим планом рахунків.
Історія досліджень трансакційних витрат налічує кілька десятиліть,
протягом яких науковцями було запропоновано цілий ряд підходів до
класифікації трансакційних витрат. Проте серед всіх існуючих класифікацій
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трансакційних витрат вважаємо доцільним віддати перевагу класифікації,
запропонованої Д. Нортом і Т. Еггертссоном за етапами трансакції (рис.1).
Трансакційні витрати

Витрати
на
пошук
інформації:
- витрати часу і ресурсів
на отримання і обробку
інформації;
- втрати від недосконалості інформації;
- витрати на пошук
покупців чи продавців
Витрати на вимірювання:
- витрати на придбання
обладнання для контролю
якості;
- витрати на стандартизацію;
- витрати на придбання
права на торгову марку

Витрати по забезпеченню права власності:
- витрати на реєстрацію
підприємства, на отримання
ліцензій,
на
отримання юридичної
адреси, на відкриття
рахунків в банку тощо

Витрати на проведення
переговорів та укладання угод;
- витрати на переговори
- витрати по укладанню та
обслуговуванню угод
- витрати на проходжен-ня
бюрократичних процедур

Витрати на специфікацію:
- витрати на захист прав
власності;
- витрати для поновлення порушених прав;
- витрати на виховання
«консенсусної
ідеології»
- втрати від неякісної
специфікації

Втрати від опортуністтичної поведінки:
- витрати на контроль;
- витрати на страхування
ризиків;
- витрати на запобігання
поведінці контрагентів

Витрати на моніторинг
контрактів

Витрати захисту від третіх осіб,
які претендують на частку користі від реалізації положень угоди

Рис.1. Класифікація трансакційних витрат за Д. Нортом і Т. Еггертссоном
[4, с. 97]
Дані рис.1 свідчать, що трансакційні витрати, перш за все, пов'язані з
витратами на отримання інформації щодо потенційних покупців чи продавців
та втратами від нестачі такої інформації, яка фактично перетворюється на
додаткові витрати, пов'язані з купівлею товарів за цінами, вищими, ніж
рівноважні (чи з продажем за цінами, що є нижчими, ніж рівноважні) або ж
втрати, що виникають у результаті купівлі товарів-субститутів [5, с.131].
До трансакціних витрат належать і витрати на укладання угод, а саме
витрати, пов'язані з переговорами щодо умов продажу, юридичним
оформленням угоди, а також втрати від опортуністської поведінки
контрагентів, які можуть виникати внаслідок невиконання або виконання не
належним чином пунктів, перебачених в угодах [7].
Частиною трансакціних витрат є також витрати вимірювання якості товарів
та послуг, витрати пов'язані з придбанням права використання торгової марки,
так як це зобов’язує підприємство дотримуватись якісних норм, встановлених
підприємством – інтегратором.
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Особливо важливими вважаються витрати на захист прав власності, які
включають витрати на встановлення прав власності, втрати від неякісної
специфікації прав власності, втрати у наслідок порушення прав власності та
ненадійного їх захисту [13, с.224].
Виділення наступних форм трансакційних витрат дає підстави абсолютно
чітко констатувати той факт, що вони можуть мати характер як офіційних
легальних платежів (контрольованих), так і неофіційних та нелегальних виплат
(неконтрольованих). Проте в бухгалтерському обліку мають знайти
відображення лише ті трансакційні витрати, здійснення яких підтверджено
відповідними документами, тобто контрольовані (рис.2).
Трансакційні витрати

Контрольовані:
- витрати на пошук інформації;
- витрати на проведення переговорів та
укладання угод;
- витрати на вимірювання;
- витрати на специфікацію;
- витрати на моніторинг контрактів

Неконтрольовані:
- витрати захисту від третіх осіб;
- витрати опортуністичної
поведінки

Рис.2. Класифікація трансакційних витрат за рівнем підконтрольності [3, с. 38]
Для відображення в обліку трансакційних витрат науковці та практики
пропонують різні варіанти, зокрема, Ющак Ж.М. пропонує поглибити та
розширити предметне наповнення рахунків бухгалтерського обліку, шляхом
доповнення рахунків 92, 93, 94 та 97 відповідними субрахунками по обліку
трансакційних витрат (рис.3).
Думку Ющак Ж.М. досить тісно підтримує Костирко І.Г. і пропонує
також для відображення в обліку траксанційних витрат відкрити субрахунки на
кожному з рахунків рахунків 92-99 (табл.1).
Таблиця 1
Відображення в обліку трансакційних витрат за Костирко І.Г. [6, с.112]
92
93
«Адмініст- «Витрати
ративні
на збут»
витрати»

Рахунки
94 «Інші
95
96 «Втрати 97 «Інші
витрати
«Фінансові від участі в витрати»
операційної витрати» капіталі»
діяльності»

98
99
«Податки «Надзвичай
на
ні витрати»
прибуток»

Субрахунки
92Х
«Трансакційні
витрати»

93Х
«Трансакційні
витрати»

94Х
«Трансакцией
витрати»

95Х
«Трансакційні
витрати»
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96Х
97Х
«Транс- «Трансакційні акційні
витрати» витрати»

98Х
«Трансакційні
витрати»

99Х
«Трансакційні
витрати»

Реєстрація
підприємства
(юридичної
особи)
та
виконання пов’язаних з
цим формальностей

Етапи трансакції

Пошук інформації про
потенційних партнерів по
трансакціях

Вибір партнерів, просування
виготовленої
продукції

Підготовка та укладання
угоди

Контроль виконання
угоди

Витрати на реєстрацію,
витрати на отримання
дозволів (ліцензій) на
ведення
діяльності,
витрати з нотаріального
оформлення отримання
або
передачі
прав
власності,
оплата
консультаційних послуг

92
«Адміністративні
витрати»
94 «Інші витрати
операційної
діяльності»
97 «Інші витрати»

Витрати
на
пошук
партнерів, інтернет-послуги, участь у виставках,
презентаціях, вивчення
економічного середовища галузі

92
«Адміністративні
витрати»
94 «Інші витрати
операційної
діяльності»

Просування виготовленої
продукції, маркетингова
діяльність, допродажне
обслуговування, продажне обслуговування, після
продажне
обслуговування

92
«Адміністративні
витрати»
93 «Витрати на
збут»

Організація та проведення переговорів, комунікаційні
витрати
(телефоні розмови, ,
транспортні і відрядні
витрати)

92
«Адміністративні
витрати»
93 «Витрати на
збут»

Витрати на контроль за
дотриманням
умов
договору та попередження недобросовісної
поведінки партнерів
Подолання бюрократичних бар’єрів
Оплата пені, штрафів,
судових витрат
Використання
систем
захисту інформації та
безпеки ведення бізнесу
Витрати на юридичні
консультації і аудиторські перевірки

92
«Адміністративні
витрати»
93 «Витрати на
збут»
94 “Інші витрати
операційної
діяльності”
97 «Інші витрати»

Рис.3. Відповідність трансакційних витрат об’єктам бухгалтерського
відображення
Проте погодитись з думкою зазначених науковців вважаємо було б не
вірним, оскільки введення зазначеної кількості субрахунків на рахунках класу 9
створить облік трансакційних витрат досить обтяжливим і призведе до значних
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витрат часу та ускладнення відображення інформації у фінансової звітності. На
думку автора, варто прислухатись до пропозицій Тимофієва С.В, проте лише в
частині того, що для обліку трансакційних витрат варто застосовувати один з
існуючих рахунків класу 9.
Так, Тимофіїв С.В. пропонує звільнити один з існуючих рахунків класу 9
Плану рахунків для забезпечення можливості відокремленого обліку
трансакційних витрат, а саме рахунок 98 з послідуючою назвою «Трансакційні
витрати» та відкриттям субрахунків, призначених для обліку трансакційних
витрат за їх видами [12, с.58]. Проте внесення таких кардинальних змін до
Плану рахунків вважаємо не доцільним, оскільки вони вимагають внесення
цілого ряду змін до нормативних актів та методичних рекомендацій. Для обліку
трансакційних витрат більш доцільно вважаємо скористатись рахунком 973
(який виключено з Плану рахунків) з використанням аналітичних рахунків за
видами трансакційних витрат.
Доцільність поданих пропозицій обґрунтовується тим, що трансакційні
витрати, як свідчить практика, можуть виникати як під час операційної, так і
під час здійснення інвестиційної та фінансової діяльності. Тож відкриття
відповідних субрахунків на лише рахунках, призначених для відображення
витрат операційної діяльності не дасть можливості повноцінного відображення
в обліку понесених трансакційних витрат під час здійснення інших видів
діяльності і до того ж є більш обтяжливим, ніж відкриття одного субрахунку на
рахунку 97 «Інші витрати».
Отже, з огляду на виділені групи трансакційних витрат та враховуючи
вимоги чинного законодавства, запропоновано відображати дані витрати на
рахунках 973 «Трансакційні витрати», 12 «Нематеріальні активи», 15
«Капітальні інвестиції» та 39 «Витрати майбутніх періодів» подальшим
віднесенням їх на витрати періоду у вигляді амортизаційних відрахувань та
списання витрат майбутніх періодів.
Неконтрольовані трансакційні витрати не знаходять відображення в
бухгалтерському обліку, хоча іноді їх сума близька або навіть більша за суму
офіційних платежів. Вони можуть бути як не пов’язані з прямим порушенням
закону (подяка чиновнику за прискорене вирішення питання), так і мати
незаконний характер (плата за обхід заборон на ведення діяльності, плата за
отримання індивідуальних пільг, доступ до ресурсів в обхід конкурентів,
отримання держзамовлень тощо). При чому, в залежності від ділової стратегії
підприємства, підкуп може відкривати шлях до отримання додаткових
конкурентних переваг і приносити у підсумку значний прибуток або економію
на постійних витратах.
Варто зазначити, що певні витрати, які носять незаконний характер,
інколи на підприємствах оформлюються фіктивними первинними документами
та приховуються у складі представницьких витрат за дебетом рахунку 92
«Адміністративні витрати». Тож виникає необхідність здійснення державного
контролю за правомірністю визнання таких витрат у складі витрат діяльності та
у складі валових витрат, оскільки дані факти призводять до викривлення
інформації про діяльність підприємства у фінансовій звітності.
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Коли мова йде про облік трансакційних витрат, головне не в тому, ввести
їх до складу балансу в капіталізованому вигляді і тим самим завищити вартість
майна підприємства, а щоб організувати контроль за процесом їх виникнення. І
саме це, на погляд науковців та практиків, і становить найбільш суттєву
проблему, оскільки трансакційні витрати до тепер є розосередженими в обліку,
при тому певна їх частина взагалі не потрапляє до облікової інформаційної
системи [8, с.165]. Належно організований облік, контроль і аналіз
трансакційних витрат дозволить вирішити питання їх оптимізації та
забезпечити таким чином суттєві резерви підвищення ефективності
господарської діяльності.
Отже, трансакційні витрати є невід’ємною складовою механізму
функціонування сучасної економічної системи, і справляють значний вплив на
забезпечення умов взаємодії економічних суб’єктів. Зважаючи на значний обсяг
та особливості виникнення і функціонування, вважаємо, що даний вид витрат
об’єктивно підлягає відображенню у системі обліку та повинен бути
ідентифікований як об’єкт контролю і аудиту.
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4.5. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АУДИТУ ЕЛЕКТРОННИХ
ГРОШЕЙ В БАНКАХ
Мельниченко О.В.
кандидат економічних наук
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

Діяльність банківських установ пов’язана з обігом грошових коштів, тому
на особливу увагу завжди заслуговує питання їх використання та роботи з ними
відповідно до чинного законодавства України. Це пояснюється з одного боку
роллю банків у забезпеченні фінансової та економічної безпеки держави, а з
іншого – соціальною значимістю банківських установ.
Із прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних
систем та розвитку безготівкових розрахунків)» [47] в Україні на
законодавчому рівні визначено поняття електронних грошей та механізм їх
функціонування. Технічна та організаційна готовність банків до емісії
електронних грошей та до роботи з ними на сьогодні не викликає сумнівів,
оскільки сучасні технології та їх доступність підтримуються у сучасному
фінансово-кредитному бізнесі на належному рівні. Актуальним стає при цьому
питання належної організації обліку та аудиту операцій з електронними
грошима, оскільки Національним банком України поки не розроблено
нормативно-правових актів стосовно бухгалтерського обліку банків при роботі
з ними. Таким чином, на перший план виходить методичний аспект аудиту
електронних грошей, який рано чи пізно буде вирішений Національним банком
України чи іншими державними органами.
Питанням обліку і аудиту в Україні присвячено праці вітчизняних учених
Білухи М.Т., Герасимовича А.М., Давидова Г.М., Дорош Н.І., Мниха Є.В.,
Петрик О.А., Пушкаря М.С., Рудницького В.С. та інших. Серед науковців, котрі
приділяють увагу питанням аудиту в банках, варто, зокрема, виділити
Васюренка О.В., Кіндратську Л.М., Кірєєва О.І., Табачук Г.П., Усача Б.Ф.
Проте питанням аудиту електронних грошей в банках і особливо його
методології у науковій літературі увага не приділялась. У існуючій науковій
літературі висвітлюються питання загальної методики перевірки окремих
об’єктів, яку варто, на нашу думку, поглиблювати та розширювати відповідно
до конкретних завдань, що ставляться перед аудиторами, зокрема і в
банківській сфері.
Аудит електронних грошей в банку ґрунтується на постулатах та
загальних принципах аудиту, проте слід враховувати окремі аспекти, які
пов’язані із специфічним об’єктом дослідження, який потребує особливої уваги
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фахівців різного профілю. Тому перевірка банківських установ при роботі з
даним платіжним засобом повинна проводитись ґрунтовно, систематично та
комплексно, із використанням методик у першу чергу таких наук як облік,
аудит, контролінг, кібернетика.
Мета даної роботи полягає в обґрунтуванні методології аудиту
електронних грошей в банках України як складової системи контролінгу та
розроблення бухгалтерських моделей обліку електронних грошей у банках в
залежності від типу операцій з ними та економічної суті електронних грошей.
Теорія контролю за роботою з електронними грошима
Проблеми обліку, аудиту і контролінгу грошових коштів у банку та
контролю за ними у взаємозв’язку з проблемами самого банку, який разом із
системою управління, ми вважаємо, враховуючи думку науковців [3, с. 92; 6, с.
14-16; 7, с. 25; 8, с. 33; 56, с. 371] та погоджуючись з нею, складають єдине ціле.
Так, Сухарева Л.О. [56] приділяє увагу проблемі формалізації системи
контролю, а саме опису процедур контролю управлінських рішень, а
Бутинець Т.А. [5] наголошує на необхідності фіксації відхилень від
запланованих показників та їх оцінці, що має служити інформацією для
формування управлінських рішень.
У дослідженні Бутинця Ф.Ф. [6, с. 16] йде мова про те, що господарський
контроль діє на стику наук, які досліджують економіко-правовий зміст та
форму порушень й відхилень у економічній діяльності підприємств, установ чи
організацій у тісному зв’язку з їх економіко-обліковим змістом.
Як зазначає Корнієв В.Л. [23], контролінг узагальнює в собі систему
спостереження та вивчення поведінки економічного механізму конкретної
установи, розробки шляхів для досягнення поставленої мети, а також розробку
системи, орієнтованої на майбутній розвиток.
Загальним підходам до визначення контролінгу, дослідженню його видів
та механізмів функціонування присвячено досить багато праць науковців. Так,
зокрема Рудницький В.С. у своїх працях [52] зазначає, що дослідження,
проведені вітчизняними науковцями виокремлюють значно більше
класифікаційних ознак ніж це наведено у зарубіжній науковій літературі з
питань контролінгу. Такий підхід, на його думку, дає можливість більш широко
застосовувати методи та способи сучасного управління до контролінгового
процесу, а також краще розуміти пов’язані з ним цілі та завдання.
Контролінг в науковій літературі розглядається поруч з управлінським
обліком як функціонально відокремлений напрям економічної роботи на
підприємстві, пов’язаний з реалізацією фінансово-економічної інформативної
функції у менеджменті для прийняття оперативних та стратегічних
управлінських рішень [9, с. 127-131].
Разом з тим науковцями вивчаються загальні підходи до застосування
контролінгу в управлінні компаніями, в публікаціях наводяться концептуальні
засади щодо методів, видів, функцій та місця контролінгу в системі управління
організацією [8, 20, 25, 33, 51]. Особливе місце при цьому приділяється
фінансовому контролінгу та фінансовому контролю.
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Так, Виговська Н.Г. [8, с. 23] визначає мету фінансового контролю, який
здійснюється, коли відбувається формування, розподіл і використання
грошових коштів. Її суть полягає в необхідності дотримання принципів
законності, доцільності і ефективності управління фінансовими ресурсами.
Концепція контролю в банках передбачає забезпечення ефективного
функціонування організаційної системи. Такий процес передбачає:
 релевантність, тобто інтеграцію та координацію планів бізнес-процесів із
стратегією банку;
 корегування та адаптацію стратегічних планів у залежності від змін у
зовнішньому середовищі;
 створення системи контролю з виконання планів, передбачивши можливість
здійснення корегування строків виконання та їх змісту;
 забезпечення повною та необхідною інформацією осіб, що приймають
рішення та проводять економічний аналіз процесів;
 перегляд та адаптація організаційної структури банку для підвищення її
гнучкості та здатності швидко реагувати на зміни в законодавстві, на ринку
фінансово-кредитних послуг тощо.
Забезпечуючи керівництво банку аналітичною інформацією, система
контролінгу, за словами Кармінського А.М. [21], розробляє архітектуру
інформаційної системи, здійснює стандартизацію каналів та носіїв інформації, а
також вибір методів обробки інформації.
Поглиблюючи також думку Барановського О.І. [2, с. 7], який вказує на
проблеми захисту банківської діяльності від загроз зовнішнього та
внутрішнього характеру, що полягають у забезпеченні охорони фінансових
ресурсів, захисту інформації, майна й персоналу банку, створення дієвих
механізмів їх фінансової безпеки, зауважимо про можливість настання так
званих операційних інцидентів у банку, що пов’язані із ризиками, що
виникають у процесі діяльності:
1. Ризик персоналу − ризик втрат, що пов’язаний із можливими
помилками працівників, шахрайством, недостатньою кваліфікацією, із
нестійкістю кадрового забезпечення організації, можливістю несприятливих
змін в трудовому законодавстві тощо.
2. Ризик бізнес-процесу − ризик втрат, що пов’язаний із помилками в
процесах проведення операцій і розрахунків за ними, їх обліку, звітності,
ціноутворення тощо.
3. Ризик технологій (інформаційний ризик) − ризик втрат, обумовлених
недосконалістю використовуваних технологій – недостатньою ємністю систем,
їх неадекватністю виконуваним операціям, грубістю методів обробки даних або
низькою якістю чи неадекватністю використовуваних даних тощо.
4. Ризик середовища − ймовірність втрат, пов’язана із нефінансовими
змінами в середовищі, в якому діє банк: змінами в законодавстві та системі
оподаткування, в політиці, тлумаченні законодавства тощо.
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5. Ризик фізичного втручання − ризики втрат, що пов’язані із
безпосереднім фізичним втручанням в діяльність організації: стихійними
лихами, пожежами, пограбуваннями, тероризмом тощо.
Під ідентифікацією ризику слід розуміти оцінку та вимірювання його
впливу на діяльність організації. Так, для як найшвидшого розкриття та
запобігання виникнення факторів ризику Бутинець Т.А. [5, с. 3] пропонує
створювати дієву систему діагностики діяльності установ, а оцінку ризиків
здійснювати за критеріями адекватності та параметричності, де перший
відображає можливість відповідного фактору ризику здійснити негативний
вплив на організацію, а параметричність відображає рівень впливу кожного
окремого чинника. При цьому до завдань керівництва компанії слід відносити
ознайомлення працівників з антиризиковою програмою та навчати їх
застосовувати розроблені методики оцінки ризику.
Для уникнення зазначених ризиків під час роботі банків з електронними
грошима слід імплементувати в систему управління механізм, який би
забезпечував ефективність функціонування організаційної системи в
довгостроковій перспективі. Такими механізмами можуть бути контролінг та
аудит.
Призначення та роль контролінгу в банках полягають у ефективному
управлінні через облік, аналіз діяльності та контроль її результатів через
систему відлагодженого та об’єктивного аудиту, а також про побудову надійної
системи для забезпечення економічної безпеки банку.
Згідно із Законом України «Про аудиторську діяльність» [44], аудитом є
перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності
суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про
її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів
України, нормативно-правовим актам та внутрішнім нормативним документам
суб’єкта, що перевіряється.
Відповідно до Положення про організацію внутрішнього аудиту в
комерційних банках України [37] аудит банку − це визначення стану банку на
основі перевірки правильності складання та підтвердження достовірності
фінансової звітності, відповідність обліку та дій банку вимогам чинного
законодавства тощо та підготовка висновків для надання інформації
керівництву, акціонерам (учасникам) банку та іншим користувачам. А
аудиторська перевірка − система засобів перевірки документів інформаційної
системи, облікових записів, статистичних матеріалів, а також контроль за
достовірністю виконання необхідних процедур. Отже, аудит є складовою
частиною системи контролю в банку. Слід при цьому зазначити про головну
відмінність між аудитом та іншими формами контролю за діяльністю банків
(банківський нагляд, пруденційний нагляд, ревізія), яка ґрунтується на різниці у
призначенні та меті перевірки. Разом з тим, підтримуючи думку Бондара В.П.
[4, с. 97], вибір інструментарію контролю також залежить від виду аудиту у
зв’язку із різними завданнями, які виконують аудитори у тій чи іншій
економічній сфері. Особливо таке твердження, на нашу думку, стосується
аудиту електронних грошей, оскільки методичні прийоми, організаційні
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характеристики та специфіка об’єкту аудиту вимагають особливих підходів до
проведення перевірки.
Отже, система контролінгу банківських установ включає у себе облік,
контроль та аудит. І при роботі банків з електронними грошима набуває
особливого значення, оскільки даний платіжний засіб, ми вважаємо, має
великий потенціал і може набути в майбутньому широкого застосування. Тому
питання фінансового контролю як складової системи контролінгу банку, який
зорієнтований на майбутнє через контрольні заходи історичної інформації,
набуває неабиякого значення.
Методологія аудиту електронних грошей
Історія аудиту свідчить про постійне його удосконалення та розвиток
суспільних відносин, які характеризуються постійним посиленням вимог до
професії аудитора і до якості перевірок фінансової звітності, а також
розширення та уточнення повноважень аудитора та вдосконалення методики
аудиту [10, с. 82]. Проскуріна Н.М. зауважує на двохсотрічний розвиток аудиту
[50, с. 34], зазначаючи, що першою й на сьогодні актуальною є праця
Монтгомері Р.Х. [55]. За словами Дорош Н.І., першим ідеологом і теоретиком
аудиту був Діксі Л.Р., а вже його ідеї знайшли розвиток у працях
Монтгомері Р.Х. [12, с. 18]; а як наука аудит почав розвиватись із виведення
Маутцем Р.К. й Шарафом Г.А. [59, 60] восьми постулатів аудиту. Це
підтверджує й Петрик О.А. [34, с. 133], яка говорить про становлення ними
загальної концепції аудиту.
Зазначимо, що постулатами є найбільш загальні базові положення,
очевидність яких не може піддаватись сумніву. Відобразимо при цьому
виведені постулати аудиту:
1. Фінансові показники повинні бути перевірені.
2. Конфлікт інтересі аудитора і адміністрації не є неминучим.
3. Фінансова звітність та інша інформація, яка підлягає перевірці, не
містять обумовлених таємною змовою помилок або інших незвичних
викривлень.
4. Задовільна система внутрішнього контролю усуває можливість
невідповідностей (порушень правил роботи).
5. Постійне дотримання загальноприйнятих принципів обліку дає змогу
мати об’єктивне уявлення про фінансовий стан і результати господарської
діяльності.
6. Те, що було справедливим для підприємства у минулому, буде
справедливим і у майбутньому, якщо немає доказів протилежного.
7. Коли перевірка фінансової інформації виконується з метою
висловлення незалежної думки, то діяльність аудитора регламентується
виключно його повноваженнями.
8. Професійний статус незалежного аудитора адекватний його
професійним обов’язкам.
Аудит як і інші науки постійно перебуває у розвитку. Це стосується,
звісно, і аудиту грошових коштів в банках з огляду на їх динамічний розвиток
та удосконалення форм і методів розрахунків з їх допомогою.
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Так, на сьогодні актуальним стало питання визначення підходів та
принципів аудиту з електронними грошима, які набувають все більшої
популярності і, на нашу думку, з часом можуть замінити паперові. Таке наше
судження знаходить підтвердження у праці Шалімової Н.С., яка зазначає про
специфіку проведення аудиту банківських та інших фінансових установ [58,
с. 323]. Зазначеним науковцем також відзначається про необхідність суттєвого
коригування методик перевірки певних об’єктів, які можна зрозуміти і
застосовувати у практичній діяльності, «за безпосередньої роботи», оскільки у
більшості авторів вітчизняної наукової літератури «відсутні елементи, які
надають цілісності та завершеності роботи аудитора». Це, зокрема, стосується і
аудиту електронних грошей в банках.
Зазначимо, що об’єктом аудиту електронних грошей в банку, на нашу
думку, є організаційно-правовий механізм їх обігу. А предметом − сукупність
об’єктів аудиторського контролю:
 система емісії електронних грошей;
 система обліку операцій з електронними грошима;
 нормативно-правове забезпечення роботи банку з електронними
грошима;
 інформаційна система та система інформаційної безпеки тощо.
Беручи до уваги визначення мети аудиту різних науковців [53, с. 4-10; 34,
с. 14-19], визначимо мету аудиту електронних грошей в банках, яка полягає у
перевірці організаційно-правового та економічного змісту роботи банку з
даним платіжним засобом відповідності чинному законодавству, у тому числі
нормативно-правовим актам Національного банку України, незалежними
фахівцями, які володіють достатніми знаннями в економіці, бухгалтерському
обліку, юриспруденції, інформаційній безпеці тощо.
При цьому значення аудиту електронних грошей в банках та його роль
обумовлюється підвищенням цінності інформації, згенерованої в процесі обліку
операцій, оскільки аудитор критично оцінює її, зменшує інформаційний ризик
та сприяє посиленню контролю над нею в інтересах суспільства – користувачів
даного платіжного засобу. Така діяльність аудиторів визначена у Міжнародних
Концептуальних основах завдань з надання впевненості [29, с. 6] як завдання з
надання впевненості, коли фахівець-практик надає висновок, призначений
підвищити ступінь довіри щодо результату оцінки або визначення предмета
перевірки за належними критеріями.
Науковці, котрі приділяють увагу аудиту фінансової звітності чи
загальній теорії аудиту, зазначають, що перевірка документів здійснюється
незалежним професіоналом [34, с. 17], працівником [1, с. 7], аудитором [4, с.
207]. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг у Міжнародному стандарті аудиту визначають
аудитора як особу чи групу осіб, що проводять аудит [29, с. 80].
При формулюванні мети аудиту електронних грошей нами зазначено, що
саме групі фахівців слід, на нашу думку, здійснювати аудиторську перевірку
роботи банку з електронними грошима, оскільки кожен етап від створення
правил системи електронних грошей до їх емісії та погашення вимагає
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спеціальних і глибоких знань економічних процесів (в першу чергу в галузі
обліку операцій банку), правильне тлумачення законодавчих та інших
нормативно-правових актів, а також досконале розуміння організаційноінформаційних аспектів здійснення операцій з електронними грошима через
комп’ютерні мережі та їх захисту. Такі суттєві та широкі знання можуть мати
лише фахівці кожен у своїй галузі.
На підтвердження зазначеного тлумачення мети аудиту електронних
грошей у Міжнародних Концептуальних основах завдань з надання впевненості
[30, с. 10, 11] зазначено, що завдання з надання впевненості передбачають
участь фахівця-практика, до повноважень якого належить ширший спектр
питань, ніж аудитору, який виконує завдання з аудиту або огляду «стосовно
історичної фінансової інформації». Таким фахівцям-практикам можуть
доручатись виконання завдань з надання впевненості стосовно широкого
спектру предметів перевірки, знаннями щодо яких окремий фахівець-практик
зазвичай не володіє. Тому такі особи можуть використовувати послуги
спеціалістів з інших дисциплін, або експертів. При цьому зазначається, що
термін «фахівець-практик» є ширшим, ніж термін «аудитор». Однак, беручи до
уваги, що у зазначеному документі [29, с.11] фахівець-практик – це
професійний практикуючий бухгалтер, а аудитом електронних грошей в банках
повинна займатись група експертів, то саме аудиторам слід здійснювати
перевірку досліджуваного нами об’єкту.
Загальні принципи аудиту прийнято розподіляти на групи, відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту [29, с. 83 − 106], де вони визначені як вимоги:
1. Принципи професійної етики, або етичні вимоги. До цієї групи
відносяться:
 чесність;
 об’єктивність;
 професійна компетентність і незалежна ретельність;
 конфіденційність;
 професійна поведінка.
2. Професійний скептицизм, який потрібен для критичної оцінки
аудиторських доказів. До цієї групи слід надати такі пояснення:
 слід особливу увагу приділяти аудиторським доказам, які суперечать
іншим доказам, до інформації, яка викликає сумнів, до умов, які можуть
свідчити про шахрайство, обставин, які припускають необхідність
проведення додаткових процедур;
 ставити під сумнів необхідно суперечливі аудиторські докази,
достовірність документів і відповіді на запити, а також іншої інформації;
 слід вважати документи та записи справжніми, якщо немає підстав
вважати протилежне;
 слід враховувати попередній досвід та бездоганну ділову репутацію
керівництва організації, проте продовжувати критично оцінювати
аудиторські докази.
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3. Принцип професійного судження полягає у тому, що тлумачення
етичних вимог і положень Міжнародних стандартів аудиту, а також прийняття
рішень щодо об’єкта перевірки не можливо здійснювати без застосування знань
і досвіду аудитора.
4. Достатності та прийнятності аудиторських доказів і аудиторського
ризику. Цей принцип полягає, зокрема, у тому, що для більш ризикованих
аудиторських перевірок, потрібно більше доказів, проте збільшення їх кількості
може не компенсувати їхню незадовільну якість.
5. Проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту
(МСА), які використовуються, зокрема, в Україні в повному обсязі. Самими
МСА передбачено їх використання за умови, що вони є доречними за
конкретних обставин.
Повною мірою зазначені вимоги стосуються і аудиту електронних грошей
в банках.
Особливими принципами роботи банку з електронними грошима є те, що:
 електронні гроші повинні бути повністю забезпечені грошовими коштами
у готівковій чи безготівковій формі.
 розрахунок електронними грошима здійснюється як з їх емітентом
(банківською установою), так і з іншими господарюючими суб’єктами.
Головними функціями аудиту електронних грошей в банківських
установах є:
1. Контроль за виконанням вимог чинного законодавства щодо емісії та
організації обігу електронних грошей. Нормативно-правові акти, що регулюють
питання функціонування систем електронних грошей, їх обіг, використання,
облік операцій з ними тощо, визначають механізм та обмеження щодо роботи з
даним платіжним інструментом. А порушення вимог, встановлених органами
державної влади щодо електронних грошей, може призвести до накладання
санкцій на банки.
2. Забезпечення ліквідності банку. Її суть полягає у недопущенні
перенесення коштів з рахунків, на яких розміщено забезпечення електронних
грошей, на інші рахунки чи використання їх для фінансування активних
операцій або з іншою метою, що суперечить їх призначенню, для отримання
доходів. Необхідність виокремлення даної функції полягає у ризику втрати
ліквідності банку чи банківської системи в цілому, а також ризику зростання
інфляції за рахунок віртуальної емісії грошей та збільшенні грошової маси в
країні.
Особливість зазначених функцій полягає у тому, що нехтування
принципами роботи з електронними грошима ставить під загрозу економічну та
фінансову безпеку банку, банківську систему та суспільно-економічний лад
держави, а також те, що банки є об’єктом суспільного інтересу в будь-якій
державі.
Серед напрямів аудиту електронних грошей особливу увагу, вважаємо,
слід приділити наступним:
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1. Перевірці системи електронних грошей, як сукупності відносин між
емітентом, оператором, агентами, торговцями та користувачами щодо
здійснення випуску, обігу та погашення електронних грошей [36]. При цьому
2. Проведенню аудиту в банках – емітентах електронних грошей.
3. Контролю за роботою агентів банків − осіб, які на підставі договору,
укладеного з емітентом, забезпечують розповсюдження електронних грошей
(агенти з розповсюдження), надають засоби поповнення електронними
грошима електронних пристроїв (агенти з поповнення), здійснюють обмінні
операції з електронними грошима (агент з обмінних операцій) та приймання
електронних грошей в обмін на готівкові чи безготівкові кошти (агенти з
розрахунків).
4. Перевірка суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з
електронними грошима.
Слід при цьому зазначити, що контроль за роботою системи електронних
грошей є фактично оверсайтом – наглядом, який має право здійснювати в
Україні виключно Національний банк України [47, 48].
Основними та найважливішими елементами методології аудиту є його
методи, прийоми та процедури, за допомогою яких досліджуються об’єкт і
предмети аудиту.
Досліджуючи наукову літературу, присвячену аудиту, Проскуріна Н.М.
підтримує думку російських авторів [35] щодо поділу підходів до створення
методик аудиту на чотири типи: бухгалтерський, юридичний, спеціальний та
галузевий [50, с. 133]. Виходячи із сформульованої нами мети аудиту
електронних грошей в банках та специфіки їх функціонування, ми вважаємо,
що лише комплексне та органічне поєднання зазначених підходів у створенні та
використанні методики аудиту електронних грошей в банківських установах
може забезпечити дотримання постулатів, принципів аудиту та його суті, на
відміну від інших господарюючих суб’єктів та сфер економічної діяльності.
Адже бухгалтерський підхід вимагає розробки методик за різними розділами
бухгалтерського обліку банку: касових операцій, безготівкових розрахунків,
клірингових операцій одночасно. Юридичний − глибоке вивчення паралельно з
дослідженням рахунків бухгалтерського обліку вимог чинного законодавства
щодо операцій з контрагентами (системою електронних грошей, агентами,
отримувачами коштів, платниками). Спеціальний тип підходу вимагає знання
банківських операцій по суті та у поєднанні з обліком з метою дотримання
економічних нормативів банку відповідно до вимог нормативно-правових актів
Національного банку України. Галузевий підхід також має велике значення,
оскільки фінансово-кредитна сфера економіки як окрема та суспільно важлива
галузь народного господарства потребує своїх підходів та знань для проведення
дійсно незалежного та об’єктивного аудиту. Однак доцільно зазначити, що
кожен із підходів набуває більшого чи меншого значення в залежності від
завдання аудиту під час конкретної перевірки.
У даній роботі ми розглянемо методику аудиту електронних грошей,
акцент у якій зроблено на обліковій складовій.
Методика обліку і аудиту електронних грошей
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Проведення аудиту грошових коштів у банку здійснюється з урахуванням
вимог законодавства України з питань банківської діяльності [45], про переказ
коштів [49], про бухгалтерський облік та фінансову звітність [46] та
нормативно-правових актів Національного банку України щодо роботи банків з
ведення касових операцій банками в Україні [15], організації та здійснення
валютно-обмінних операцій [17], плану рахунків бухгалтерського обліку банків
та його застосування [16, 34] та інших нормативно правових актів України, а
також Міжнародних стандартів фінансової звітності, Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку [31, 32] та Міжнародних стандартів аудиту [29] та
обраної облікової політики банку. Такої ж думки дотримується і
Скоробагатова В.В., відносячи регулювання даного питання до нормативноправових актів Державного рівня за власною методикою розподілу за рівнями
нормативних документів [54, с. 340].
Відповідно до Інструкції про порядок складання та оприлюднення
фінансової звітності банків України [19] обсяг руху грошових коштів
розподіляється за операційною, інвестиційною, фінансовою діяльністю.
Класифікація за видами діяльності дає змогу банку оцінити вплив кожного виду
діяльності на його фінансовий стан і на потоки грошових коштів та їх
еквівалентів. При цьому загальний чистий результат руху грошових коштів у
Звіті про рух грошових коштів повинен відповідати різниці між залишками
грошових коштів на початок і кінець звітного періоду.
Сьогодні у науковій літературі [22, 57] до операцій з грошовими
коштами, за якими здійснюється аудиторська перевірка в банку, відносять:
1. Акумулювання внутрішніх ресурсів для забезпечення ліквідності у
касі та на кореспондентських рахунках в Національному банку України та
інших банках. При цьому вхідний потік грошей формується внаслідок оплати
клієнтами процентів, комісій, дисконтів та премій, погашення кредитів і
зобов’язань за цінними паперами тощо.
2. Залучення коштів на грошовому ринку здійснюється завдяки
управлінню активами та пасивами, коли банк продає активи чи позичає їх на
певний період.
При цьому об’єктами аудиту грошових коштів є касові операції та
операції за безготівковими розрахунками.
Безготівкові розрахунки в Україні можуть здійснюватись із
застосуванням платіжних інструментів − засобів певної форми на паперовому,
електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює
переказ грошей з відповідного рахунка платника [49].
До платіжних інструментів відносяться спеціальні платіжні засоби та
документи на переказ (розрахункові документи, документи на переказ готівки,
міжбанківські розрахункові документи, клірингові вимоги тощо).
Зважаючи на викладене, проводячи перевірку аудиторам слід звертати
увагу на дотримання вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті [13] щодо розрахунків із використанням платіжних
інструментів.
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Не стоять осторонь і міжнародні організації, які розробляють
рекомендації щодо здійснення банківської діяльності, аудиту, обліку тощо. Так,
з метою забезпечення виконання інспекторами з банківського нагляду
Національного банку України і зовнішніми аудиторами банків вимог
Положення з міжнародної практики аудиту 1004 «Взаємовідносини інспекторів
з банківського нагляду і зовнішніх аудиторів» Стандартів аудиту та етики
Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих 18.04.2003 р. Аудиторською
палатою України як Національні стандарти аудиту, та Положення Базельського
комітету з питань банківського нагляду «Відносини між органами банківського
нагляду та зовнішніми аудиторами банків» від 01.01.2002 р. Правління
Національного банку України схвалило Методичні рекомендації щодо взаємодії
між інспекторами з банківського нагляду та зовнішніми аудиторами банків [28].
Зазначений документ забезпечує створення умов належної взаємодії між
інспекторами з банківського і зовнішніми аудиторами банків під час здійснення
ними відповідно інспекційних перевірок діяльності банків та проведення
аудиторської перевірки річної фінансової звітності або консолідованої
фінансової звітності банків.
Законом України «Про банки і банківську діяльність» [45] визначено
поняття «кошти» як гроші у національній або іноземній валюті чи їх еквівалент.
Міжнародним стандартом фінансової звітності (IAS) 7 «Звіти про рух грошових
коштів» [31] визначено, що до грошових коштів належать грошові кошти в касі
та депозити до запитання. Національним Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 4 [41] під грошовими коштами розуміється готівка,
кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. До грошових коштів
банків Литвин Н. відносить [24, с. 69]:
 банкноти і монети в національній та іноземній валюті в касі банку,
обмінних пунктах, банкоматах, а також дорожні чеки;
 кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку України;
 кошти на кореспондентському рахунку в інших банках.
Крім того, у науковій літературі, нормативних актах України та
міжнародних нормативно-правових актах визначається поняття еквівалентів
грошових коштів – короткострокові високоліквідні інвестиції, які легко
перетворити в заздалегідь відомі суми грошових коштів та які мають незначний
ризик зміни їх вартості [31].
Отже, з урахуванням вище сказаного до грошових коштів та їх
еквівалентів відносяться найбільш високоліквідні активи, повний перелік яких
фактично наведено у Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в
Україні [18]:
 готівкові кошти;
 кошти на кореспондентському рахунку банку в Національному банку
(без урахування коштів обов’язкових резервів банку в Національному банку);
 сума перевищення коштів, які обліковуються на кореспондентських
рахунках, що відкриті в інших банках, зменшених на суму сформованих під них
резервів (за мінусом коштів, що розміщені в банках, які визнані банкрутами,
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або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів, або в яких призначена
тимчасова адміністрація, або які зареєстровані в офшорних зонах), над сумою
коштів, які обліковуються на кореспондентських рахунках інших банків.
Виходячи із узагальненого визначення поняття електронних грошей [36],
що вони є грошовими зобов’язаннями емітента в електронному вигляді і
повинні бути погашені за першою вимогою користувача (клієнта), а також
враховуючи тлумачення Міжнародними стандартами фінансової звітності
категорії «грошові кошти», електронні гроші можна визначити як складову
грошових коштів. Таке твердження пояснюється тим, що до грошових коштів
відносяться депозити до запитання, тобто поточні зобов’язання банку, перелік
яких також наведено у зазначеній вище інструкції [18]:
 кошти на кореспондентському рахунку Національного банку в банку;
 сума перевищення коштів, які обліковуються на кореспондентських
рахунках інших банків, над сумою коштів, які обліковуються на
кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках;
 кошти Державного бюджету України та інших фондів України;
 кошти на вимогу суб’єктів господарювання, фізичних осіб і
небанківських фінансових установ;
 строкові кошти суб’єктів господарювання, фізичних осіб і небанківських
фінансових установ, кінцевий строк погашення яких настав;
 прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших
банків;
 транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку та за іншими
розрахунками.
Останній з наведених пунктів варто віднести безпосередньо до роботи з
електронними грошима, оскільки відповідно до механізму їх функціонування
електронні гроші повинні забезпечуватись на 100% доступними коштами для
можливості у будь-який момент перерахувати їх на рахунок клієнта, що має
намір погасити наявні у нього електронні гроші, або видати їх через касу банку.
Такі операції варто, на нашу думку здійснювати якраз за допомогою
транзитних рахунків за операціями з клієнтами.
Отже, перш ніж здійснити емісію електронних грошей та завантажити їх
на електронний пристрій клієнта банку слід зарахувати кошти на окремий
аналітичний рахунок для операцій з електронними грошима з балансовим
номером 2622, який необхідно відкрити для 100-відсоткового забезпечення
емітованих електронних грошей коштами.
Згідно із Положенням про електронні гроші в Україні [36] емітент
зобов’язаний вести облік коштів, які надходять від користувачів та/або агентів
як оплата електронних грошей на окремому рахунку емітента за кожною
системою електронних грошей, платіжною системою та за кожним видом
електронного пристрою. Тому аудиторам слід здійснювати контроль відкритих
рахунків з балансовими номерами 2622 «Кошти в розрахунках фізичних осіб» з
валютою рахунку 980, призначенням якого, згідно із Інструкцією про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України [16], є
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облік коштів у розрахунках (кошти до настання дати валютування, акредитиви,
грошове покриття тощо). Звідси з цього рахунку перераховуватимуться кошти
для зменшення кредиторської заборгованості перед клієнтами банку. При
цьому сума коштів на кожному з цих рахунків повинна бути неменшою, ніж
сума емітованих банком електронних грошей.
Важливим етапом проведення аудиторської перевірки є виявлення
правильності відображення в бухгалтерському обліку проведених операцій. На
сьогодні Національним банком України не визначено окремих правил
здійснення бухгалтерського обліку в банках операцій з електронними грошима,
проте, враховуючи функціонування такого механізму за принципами
аналогічними тим, що використовуються при роботі банків за операціями з
клірингових розрахунків [26], а також те, що дані операції передбачають
використання пристроїв для зберігання інформації (даних про емітовані
електронні гроші), у тому числі пластикових карток, то, на нашу думку, банкам
слід керуватись у своїй роботі при здійсненні операцій з електронними
грошима правилами бухгалтерського обліку операцій з використанням
платіжних карток у банках України [43], Інструкції з бухгалтерського обліку
операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України
[14] тощо.
В Україні на сьогодні придбання електронних грошей користувачами
може здійснюватись у такі способи:
 через касу банку – емітента електронних грошей;
 шляхом перерахування безготівкових коштів на користь банку – емітента
електронних грошей;
 за допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування
(ПТКС) для поповнення електронного гаманця;
 через агентів з розповсюдження електронних грошей;
 через агентів з поповнення електронних пристроїв;
 через агентів з обмінних операцій;
 через агентів з розрахунків, які приймають електронні гроші в обмін на
готівкові чи безготівкові кошти;
 через інші банки, які є членами системи електронних грошей та які є
відповідно членами платіжної системи, в рамках якої працює банк −
емітент електронних грошей.
Розглянемо відображення операцій у обліку банку за операціями щодо
придбання клієнтами електронних грошей.
Так, при внесенні готівки клієнтом до каси банку з метою поповнення
свого електронного гаманця, тобто здійсненні обміну грошових коштів на
електронні гроші, облік у банку слід здійснювати з урахуванням Інструкції з
бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими
металами в банках України [14] у частині, коли приймання готівки в касу банку
здійснюється без відкриття рахунку клієнту з метою подальшого переказу:
Дебет − 1001, 1002;
Кредит – 2902.
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Таке тлумачення, на нашу думку [27], є правомірним з огляду на
економічну сутність операції з придбання електронних грошей: вони
придбаються з метою подальшого переказу за придбання товарів чи отримані
послуги, а не з метою, скажімо, зберігання чи накопичення.
Рахунки 1001 чи 1002 використовуються в залежності від того,
приймання коштів від клієнта здійснюється у касі банку чи у касі відділення
банку відповідно, а рахунок 2902 призначений для відображення кредиторської
заборгованості за прийнятими платежами.
Разом з тим, повинна також забезпечуватись кореспонденція із рахунком
2622, на якому зберігаються кошти для забезпечення емітованих електронних
грошей.
Відображення операцій з погашення електронних грошей слід
здійснювати за такими бухгалтерськими проведеннями: дебет – 2622, кредит −
1001, 1002.
При цьому комісійна винагорода за послуги банку, відображатиметься в
бухгалтерському обліку такою бухгалтерською проводкою: дебет − 1001, 1002,
кредит – 6119, де за рахунком 6119 «Інші комісійні доходи за операціями з
клієнтами» відображатимуться доходи при придбанні клієнтами електронних
грошей та при погашенні їх.
Коли придбання електронних грошей здійснюється за безготівкові кошти,
аудиторам слід звертати увагу на правильність здійснення проведень за
рахунками 2622 та надходженням на них коштів з рахунків 2600, 2620, 2625,
2650 тощо, а також із врахуванням рахунку 6119 для відображення нарахованої
комісійної винагороди.
Бухгалтерська модель операцій, пов’язаних із поповненням клієнтами
електронних
гаманців
через
програмно-технічні
комплекси
самообслуговування передбачає:
1. Приймання готівки в ПТКС від платників: дебет − 1004, кредит – 2920.
2. Відображення операцій, що здійснюються через ПТКС: дебет – 2920,
кредит – 2902.
3. Нарахування комісійної винагороди банку, що стягується з платника на
користь банку: дебет − 2920, кредит – 6119.
4. Зарахування коштів на рахунок банку для забезпечення електронних
грошей: дебет – 2902, кредит – 2622.
При проведенні аудиту операцій з придбання електронних грошей
клієнтами банку через агентів банку та через інші банківські установи, які є
учасниками даної системи електронних грошей чи з якими банк-емітент уклав
договори на приймання платежів від користувачів, роботу в банку слід почати
із вивчення договорів, що укладені для здійснення продажу електронних
грошей, емітованих банком. Після цього слід провести перевірку правильності
відображення у бухгалтерському обліку зазначених операцій.
Крім того, на виконання Положення про порядок ведення реєстру
комерційних агентів (комерційних представників) банків [39] банки-емітенти
електронних грошей зобов’язані протягом п’яти робочих днів з дня укладення,
розірвання агентського договору чи внесення змін до нього, закінчення строку
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його дії або змін у відомостях про комерційного представника подавати до
Національного банку України повідомлення з відомостями про такі договори.
Аудиторам при цьому слід здійснювати перевірку, чи був центральний банк
проінформований про такі події.
Виходячи із того, що розповсюдження електронних грошей за зазначеною
схемою здійснюється через третіх осіб по відношенню до банка-емітента, то у
банка емітента при проведенні операцій агентами повинна виникати
дебіторська заборгованість, погашення якої здійснюватиметься при зарахуванні
коштів на рахунки банку або після внесення готівки агентами за реалізовані
електронні гроші для клієнтів.
Якщо поповнення клієнтами своїх електронних гаманців здійснюється
через агентів банку, то відображення таких операцій в бухгалтерському обліку
банку здійснюється з такими проведеннями:
1. При реєстрації в процесинговому центрі факту здійснення операції з
приймання готівки агентом від клієнта – дебет рахунку 2809 та кредитом
рахунку 2622.
2. При погашенні агентом заборгованості перед банком – за дебетом
1600, 2650, 2600, 2620 (в залежності від юридичного статусу агента) та
кредитом 2809.
Рахунки 2650 «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ» та
1600 «Кореспондентські рахунки інших банків», 2600 «Кошти на вимогу
суб’єктів господарювання», 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»
використовуються, виходячи із положень Господарського Кодексу України
[11], яким визначено, що комерційним агентом може бути юридична або
фізична особа, яка здійснює комерційне посередництво відповідно до умов
агентського договору.
При цьому суб’єкт господарювання, який уклав агентський договір з
банком, надає послуги від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок банку,
який він представляє, а також несе відповідальність згідно з агентським
договором. Національним банком при цьому рекомендовано в агентських
договорах з суб’єктами господарювання передбачати вимоги до схоронності
коштів, захисту інформації, визначати порядок і спосіб здійснення інкасації,
строки здійснення переказу та зберігання документів, що в свою чергу
необхідно для здійснення банками контролю за дотриманням суб’єктами
господарювання, з якими укладено агентські договори, законодавства України
у межах цих договорів.
При проведення аудиту банку за операціями з електронними грошима
слід здійснювати перевірку первинних документів, до яких належать:
 електронні ваучери, випущені для поповнення електронних гаманців
електронними грошима;
 паперова квитанція про здійснення клієнтом поповнення електронного
гаманця тощо.
Підтвердженням поповнення користувачем електронного гаманця є
роздрукована касиром через АРМ агента, ПТКС або РОS-термінал паперова
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квитанція з зазначенням суми поповнення, дати та часу операції, номера
гаманця, реквізитів емітента та агента.
Слід також враховувати вимоги Національного банку України, визначені
Положенням про порядок формування і використання банками резерву для
відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями [40],
яким визначено, що банки зобов’язані формувати резерв для відшкодування
можливих втрат від дебіторської заборгованості, що виникає в процесі їх
діяльності.
Крім того, банкам слід керуватись під час здійснення обліку операцій з
електронними грошима нормативними документами, що регламентують
нарахування доходів і витрат [42], оскільки така діяльність передбачає
отримання доходів і здійснення витрат від операцій з поповнення електронних
гаманців та виведення з них електронних грошей клієнтами.
Робота банку зі спеціальними платіжними засобами та завантаженими на
них електронними грошима передбачає укладання із клієнтом – держателем
такого засобу договір, на підставі якого надається та використовується
спеціальний платіжний засіб. Аудиторам, що проводять перевірку, слід
з’ясувати дотримання вимог Положення про порядок емісії спеціальних
платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням [38] при укладанні
зазначеного вище договору, а саме наявності в договорі положень щодо:
 типу спеціального платіжного засобу;
 видів платіжних операцій, які клієнт має право здійснювати з
використанням спеціального платіжного засобу, правил та максимального
строку їх виконання;
 порядку обслуговування рахунку (за дебетовою, дебетово-кредитною
або кредитною схемою, розміри гарантійного забезпечення та/або
незнижувального залишку коштів на рахунку, порядок кредитування клієнта,
порядок установлення курсу продажу, обміну або конвертації іноземної валюти
тощо);
 тарифів банку на обслуговування операцій з використанням
спеціального платіжного засобу на момент укладення договору та порядку
повідомлення клієнта про їх зміну;
 лімітів та обмежень за операціями з використанням спеціального
платіжного засобу або платіжних додатків, реалізованих у спеціальному
платіжному засобі;
 права клієнта на одержання виписок про рух коштів за його рахунком
та порядок їх отримання;
 порядку забезпечення емітентом та клієнтом безпеки під час
користування спеціальним платіжним засобом;
 порядку розгляду спорів;
 відповідальності емітента та клієнта тощо.
Проводячи аудит роботи банку з електронними грошима чільне місце
посідає опрацювання внутрішніх документів, які регламентують діяльність
банку як емітента: відповідність організованої роботи правилам системи
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електронних грошей, внутрішнім нормативним документам (положення,
інструкції, технологічні карти процесів тощо).
Завданнями аудиту роботи банку з емітованими електронними грошима є
перевірка відповідності проведеної роботи вимогам чинного законодавства
України та інших нормативно-правових актів, у тому числі Національного
банку України.
При перевірці слід звертати увагу на документи, якими зафіксовано суму
коштів, яка надійшла від користувачів та агентів у готівковій чи безготівковій
формі при здійсненні обміну електронних грошей, та на документи, якими
зафіксовано їх емісію та завантаження на електронний пристрій. Її розмір
повинен бути не меншим, ніж сума емітованих електронних грошей, що не
може бути більшою для пристроїв без можливості поповнення − 2000 гривень
та для пристроїв з можливістю поповнення − 8000 гривень [36].
В процесі аудиторської перевірки слід з’ясовувати, чи здійснюється
інформування банком Національного банку України про початок здійснення
випуску електронних грошей та про діяльність з випуску та обігу електронних
грошей.
Висновки
Сьогодні із впровадженням законодавчого регулювання діяльності банків
в Україні з електронними грошима перед науковцями та працівниками
банківських установ постало питання про забезпечення належного контролю за
діяльністю банків на ринку електронних грошей. У даній роботі ми окреслили
основні завдання контролю в банку при роботі з електронними грошима, а
також запропонували механізми обліку операцій із емісії, розповсюдження та
погашення електронних грошей, а також здійснення їх аудиту. Крім того,
обґрунтовано методологію аудиту електронних грошей, визначено його мету,
завдання, принципи та функції.
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4.6. АУТСОРСИНГ: ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И АУДИТА
Никулина Т.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
Одесского национального экономического университета
Шевченко И.В., ст. преподаватель кафедры учета, анализа и аудита
Одесского национального университета им. И.И. Мечникова
Костина А.В., студентка специальности «Учет и аудит»
Одесского национального университета им. И.И. Мечникова

В период нестабильности экономики Украины, проявления кризисных
явлений субъектам хозяйствования приходится искать новые, максимально
результативные способы снижения затрат и повышения прибыльности своего
бизнеса. Аутсорсинг является относительно новым, но весьма эффективным
перспективным методом оптимизации издержек предприятий, что, несомненно
делает его весьма актуальным в современных условиях.
Сегодня уже сотни действующих и вновь создающихся компаний
используют различные схемы аутсорсинга. Наиболее характерны они для
ведения бухгалтерского учета, составления финансовой и налоговой
отчетности. Бухгалтерский аутсорсинг – одна из наиболее эффективных
моделей ведения бизнеса. Эффективен он для тех компаний, которые стремятся
достичь поставленных целей путем жесткой экономии оборотных активов.
В Украине бухгалтерский аутсорсинг в основном используют частные
предприниматели, мелкие и средние предприятия. Прибегают к нему и вновь
создающиеся фирмы. По данным экспертов кадрового холдинга АНКОР в
Украине их количество составляет около 40% (с учетом услуг частных
бухгалтеров).
Предприятий крупного бизнеса, прибегающих к услугам бухгалтерских
фирм, менее 5 %. Более того, если до 2012 года среди крупных предприятий
наблюдалась тенденция к увеличению спроса на данные услуги, то сейчас
эксперты фиксируют некоторый его спад, чего не скажешь о частных
предпринимателях, у которых услуги ведения учета специализированными
бухгалтерскими фирмами пользуются стабильным спросом. Это, в первую
очередь, связано с очередными изменениями Налогового кодекса, в
соответствии с которыми юридические лица получили право работать с
частными предпринимателями с отнесением понесенных в связи с такой
деятельностью затрат на валовые расходы. Это явилось стимулом для многих
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компаний переориентировать и сконцентрировать интересы своего бизнеса на
работе с частными предпринимателями, у которых упрощенный учет и
щадящие системы налогообложения.
При написании данной работы мы поставили цель исследовать
актуальность использования бухгалтерского аутсорсинга украинскими
компаниями в условиях перехода экономики Украины на международные
стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1) исследовать понятие и сущность аутсорсинга бухгалтерского учета;
2) определить степень изученности проблемы;
3) рассмотреть виды бухгалтерского аутсорсинга;
4) выделить положительные моменты использования бухгалтерского
аутсорсинга;
5) изучить альтернативные подходы и иные формы организации
бухгалтерского учета;
6) установить круг проблемных вопросов, которые могут возникнуть в
связи с исследованием использования аутсорсинга бухгалтерского
учета;
7) разработать и предложить к использованию возможные пути
устранения выявленных недостатков.
Для повышения конкурентоспособности субъекта хозяйствования
жизненно важным является характер деятельности, который в значительной
степени зависит от результата выбора: производить или приобретать. В
последнее время взгляды руководителей на эту проблему существенно
изменились - курс взят на аутсорсинг, то есть поиск внешних поставщиков тех
товаров или услуг, которые раньше производились фирмой.
Достаточно сложно представить, чтобы какая-либо одна организация
превосходила другие по всем направлениям производства или оказания услуг.
Поэтому, закупая извне, компании могут сконцентрироваться на своей главной
задаче. Такая философия уже привела к существенному разукрупнению
предприятий и расширила сферу снабжения производства [10].
Аутсорсинг [от англ. outsourcing: внешний источник] - передача
организацией определённых бизнес-процессов или производственных функций
другой компании, специализирующейся в соответствующей области. В отличие
от услуг сервиса и поддержки, имеющих разовый, ограниченный характер, в
аутсорсинг передаются обычно функции по профессиональной поддержке
бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на
основе длительного контракта (не менее 1 года). Наличие бизнес-процесса
является отличительной чертой аутсорсинга по сравнению с многими другими
формами оказания услуг и абонентского обслуживания [8].
Использование вместо собственного штата финансовой службы услуг
сторонней специализированной организации отнюдь не противоречит нормам
бухгалтерского законодательства. Согласно ст. 8 Закона Украины «О
бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» для обеспечения
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ведения бухгалтерского учета предприятие самостоятельно избирает форму его
организации, в том числе, использование услуг специалиста по бухгалтерскому
учету, зарегистрированного как предприниматель, который осуществляет
предпринимательскую деятельность без создания юридического лица; ведение
на договорных принципах бухгалтерского учета централизованной
бухгалтерией или аудиторской фирмой [1].
Поскольку договор аутсорсинга заключается именно по непрофильным
направлениям
деятельности
организации,
становясь
потребителем
аутсорсинговых услуг, организация-заказчик получает реальную возможность
сосредоточиться на основном бизнесе. Между организацией-заказчиком и
аутсорсинговой организацией заключается договор гражданско-правового
характера, предметом которого является предоставление услуг или выполнение
работ.
Каждая организация сама решает, отдавать ту или иную часть
собственного бизнеса на аутсорсинг, или выполнять ее самостоятельно, исходя
из своих целей и имеющихся ресурсов. При этом определяющим фактором,
конечно же, является сравнение экономической эффективности обоих
вариантов [12].
Исследования теоретических, методологических и практических
вопросов в области аутсорсинга, начавшиеся в 80-90-е годы 20 века, нашли
довольно широкое освещение в работах как отечественных, так и зарубежных
учёных.
Различные аспекты понятия аутсорсинга и его использования в
управлении предприятием представлены в трудах ученых Е.Г. Аксенова, В.И.
Алешниковой, И.Г. Альтшулера, Б.А. Аникина, А.Л. Болтавы, Т.И.
Валишевской, С.О. Календжян, О.В. Кольцовой, А.Х. Курбанова, О.Н.
Малютина, Д.М. Михайлова, Н.К. Moисеевой, В.А. Плотникова, И.Л. Рудая,
Н.Г. Сорокиной, Ф.Н. Филина, И.Д. Хаджаева и других.
Среди зарубежных ученых можно выделить Ж-Л. Бравара, Р. Вестона, О.
Вильямсона, В. Гибсона, М. Доннеллана, Р. Клика, Ф. Миллера, Р. Моргана,
С. Рида, Э. Спарроу, Дж. Хейвуда.
Однако перечисленные авторы в основном описывают результаты
исследования
отдельных
аспектов
функционирования
организаций,
использующих аутсорсинг в своей деятельности. Вопросы же оптимизации
управления процессом перехода к аутсорсингу в настоящее время не получили
достаточного отражения.
Внешнему исполнителю могут быть переданы практически любые
функции предприятия. На практике наиболее распространенными видами
аутсорсинга является передача следующих функций:
 бухгалтерский учет и расчет налогов;
 юридическое обеспечение деятельности;
 расчет заработной платы сотрудников;
 управление персоналом (примером компаний, предоставляющих услуги
по набору и найму персонала могут служить различные кадровые
агентства);
371

 информационные системы и управление базами данных: создание веб ресурсов; разработка, установка, сопровождение программного
обеспечения;
 маркетинговые коммуникации и связи с общественностью;
 управление проектами от разработки до реализации;
 вопросы экономической и информационной безопасности;
 управление логистикой и доставкой;
 производственный аутсорсинг (сторонней организации передаются
частично или полностью производство продукции или ее компонентов);
 сборка и тестирование;
 уборка и обслуживание;
 управление транспортом, его техническое обслуживание и ремонт
(воздушные и морские суда, автомобильный, железнодорожный
транспорт) [3].
Бухгалтерский аутсорсинг - это передача предприятием ведения
бухгалтерского учёта или отдельных его участков (учет заработной платы, учет
основных средств, учет запасов и т.д.) сторонним специалистам с целью
оптимизации бизнес-процессов. Бухгалтерский аутсорсинг позволяет
компаниям сконцентрироваться на собственном бизнесе, снизить финансовые
риски, минимизировать управленческие и финансовые затраты, повысить
качество выполняемых работ [11].
В процессе своей деятельности фирмы-аутсорсеры:
 готовят первичную документацию по хозяйственным операциям;
 разрабатывают концепцию учета и проводят необходимые консультации;
 ведут бухгалтерский учет в системе выбранных регистров;
 производят операции, связанные с оплатой труда и соответствующими
расчетами;
 ведут учет для целей налогообложения;
 составляют бухгалтерскую и налоговую отчетность (расчеты,
декларации) и сдают ее в органы статистики, налоговую инспекцию,
внебюджетные и иные фонды;
 представляют интересы налогоплательщика в различных инстанциях;
 принимают на своей территории инспекционные проверки [10].
Принятие решения о передаче ведения бухгалтерского учета аутсорсеру
должно быть обязательно отражено в Приказе об учетной политике
предприятия. Кроме того, организация - заказчик может заказать и любые
другие дополнительные услуги, например, оптимизацию налоговых платежей.
Затраты на услуги по ведению бухгалтерского учета, оказываемые
сторонней организацией, у организации-заказчика относятся к прочим
расходам, связанным с производством и реализацией. Однако такие расходы
должны быть документально подтвержденными, экономически обоснованными
и связанными с получением дохода. При исчислении организаций – заказчиком
налога на прибыль, подлежащего уплате, расходы на привлечение организации
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- аутсорсера уменьшают налогооблагаемый доход только в том случае, если
такие расходы экономически оправданы.
Если произведенные налогоплательщиком расходы на оплату услуг,
оказанных по договору аутсорсинга, документально подтверждены и
экономически целесообразны, налоговый орган не вправе доначислять налог на
прибыль [9].
Классификация форм и видов аутсорсинга не является в настоящий
момент устоявшейся и окончательной, так как партнерские отношения в рамках
конкретных соглашений об аутсорсинге могут иметь значительные различия.
Причиной тому являются быстрые темпы развития этого сектора бизнеса,
возникновение новых форм взаимоотношений в условиях экономической
глобализации, законодательных ограничений и пр.
Форма партнерских взаимоотношений выбирается заказчиком и зависит,
в первую очередь, от желания и возможности контролировать и
координировать выполнение работы аутсорсером. Степень такой координации
определяется правами на владение теми ресурсами, которые задействованы в
реализации аутсорсинг - проекта обеими сторонами. Условия соглашения могут
предусматривать различные формы организации взаимодействия как с
экономической так и с юридической точек зрения .
Наиболее распространенная классификация форм бухгалтерского
аутсорсинга следующая:
- полный аутсорсинг: фирма передает своим подрядчикам выполнение
лишь каких-либо операций;
- частичный (выборочный) аутсорсинг: передача аутсорсеру конкретных
функций или части бизнес-процессов компании. В то же время ряд
взаимосвязанных функций выполняется компанией самостоятельно.
Целью частичного аутсорсинга является желание организации-клиента
сохранить влияние на планирование, управление и контроль своей
деятельности, сосредоточить в своих руках передовые технологии. В ряде
случаев частичный аутсорсинг преследует цели освоения организацией новых
технологий, приспособления к новым условиям деятельности;
- усовершенствованный аутсорсинг: как правило, используется уже
известными компаниями, которые передают аутсорсерам определенные
функции, оставляя за собой роль распределителя [3].
К видам аутсорсинга также относятся инвентаризационный аудит,
обеспечение взаиморасчетов с персоналом, аутсорсинг в сфере управления
персоналом, использование внештатного персонала.
Широкое использование возможностей аутсорсинга позволяет фирмам
устранить традиционную рыночную конкуренцию, в частности ценовую, а
также потенциальную угрозу инноваций и других форм конкуренции со
стороны третьих лиц [2].
Использование фирмами-заказчиками бухгалтерского аутсорсинга имеет
ряд существенных преимуществ. Многие области бухгалтерского учета
требуют канцелярской работы или могут быть автоматизированы и не являются
стратегическими. Именно их целесообразно передать аутсорсерам, в результате
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чего финансовый директор фирмы получит возможность сосредоточиться на
более значимых вопросах, влияющих на рентабельность компании или ее
положение на рынке. Аутсорсинг позволяет компании-заказчику значительно
снизить трудоёмкость выполняемых работ и сократить затраты, в частности, на
эксплуатацию информационных систем и приложений.
Передача внешним партнерам функций одного или нескольких звеньев
цепочки деятельности обладает рядом стратегических преимуществ:
- позволяет получить активы или услуги выше качеством и/или дешевле;
- улучшает инновационные возможности компании за счет
взаимодействия и партнерства с поставщиками мирового уровня, имеющими
большой интеллектуальный потенциал и богатый инновационный опыт;
- обеспечивает большую гибкость компании в случае внезапного
изменения рыночной ситуации или потребительских предпочтений (например,
проще и дешевле найти новых поставщиков с необходимыми возможностями и
ресурсами, чем перестраивать внутреннюю деятельность компании,
ликвидируя одни мощности и ресурсы и создавая новые);
- ускоряет процессы приобретение ресурсов и навыков;
- позволяет сосредоточиться на тех операциях, которые стратегически
целесообразно сохранить под контролем компании и более эффективно
выполняются ее собственными силами;
- сокращает издержки и укрепляет контроль над ними;
- способствует использованию специализированного оборудования,
современных знаний и передовых технологий;
- снижает риски, связанные с реализацией бизнес-процесса путем
частичной передачи их компании-аутсорсеру;
- сокращает влияние неуправляемых факторов;
- стимулирует дополнительный приток финансов путем повышения
инвестиционной привлекательности фирмы [7].
На практике частым явлением является передача в аутсорсинг функции
учета и взыскания дебиторской задолженности. Чтобы заставить партнеров
платить по старым счетам, требуются особые навыки и привлечение
специализированных агентств по взысканию долгов, имеющих значительный
опыт такого рода деятельности и соответствующие кадры. Главное
преимущество аутсорсинга взыскания дебиторской задолженности состоит в
том, что поставщик услуги будет с большим рвением преследовать клиентов,
которые отказываются платить по счетам, чем сотрудники компании кредитора. Многие компании списывают дебиторскую задолженность как
безнадежный долг, уже не надеясь на ее взыскание, в то время как существует
реальная возможность, воспользовавшись услугами специального агентства,
вернуть, казалось бы, безнадежно утраченную сумму.
Кроме того, компания может работать с агентствами, которые берут
почасовую оплату, а не фиксированный процент с взысканной суммы, при этом
оплата окажется не столь уж высокой, при этом издержки на взыскание долга
будут не переменными, а постоянными, что более предпочтительно для
компании [5].
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Весьма распространенным явлением есть передача компанией функций
внутреннего аудита аутсорсеру. К аргументам в пользу аутсорсинга
внутреннего аудита, на наш взгляд, относятся: более высокий уровень
профессиональных знаний и организаторских способностей исполнителем,
владение передовыми методами бухгалтерского учета, значительная экономия
переменных затрат (снижение командировочных расходов, отсутствие расходов
на комплектование штата, обучение, повышение квалификации сотрудников
отдела внутреннего аудита и прочего специального персонала и т.д.).
Среди всех участков учетных работ внешним поставщикам чаще всего
передается учет расчетов по оплате труда. Аутсорсинг этой функции позволяет
избежать:
- достаточно трудоемкого процесса подготовки налоговой отчетности
(компания может возложить обязанности по составлению налоговой отчетности
на поставщика услуг);
- затрат на обновление программного обеспечения, поскольку для
правильного и своевременного проведения расчетов по оплате труда и
налогообложению на своем программном обеспечении налогоплательщики
вынуждены ежегодно платить поставщикам программного обеспечения за их
систематическое обновление весьма значительные суммы, а компанияаутсорсер, выполняющая эти функции, принимает эти затраты на себя [6].
Несмотря на указанные преимущества, некоторые компании
предпочитают не передавать функции расчетов по оплате труда внешним
поставщикам по ряду причин, приведенным нами ниже:
- вероятность высокой стоимости (в частности, если в договор включен
комплекс всех возможных услуг по этому участку учетных работ);
- возникновение проблем, связанных с обеспечением аутсорсера
необходимой информацией (как правило, информационной базой для
выполнения этой функции бухгалтерского учета служит огромный массив
информации, перенос которой может быть сопряжен с определенными
трудностями, способными повлечь за собой крайне нежелательное явление –
задержку расчетов по оплате труда и, как следствие, – разочарование заказчика
в аутсорсере и принятии решения о возврате к выполнению этой функции
собственными силами).
Как правило, компания поручает поставщику услуг составление
финансовых отчетов в том случае, если собственная бухгалтерия недостаточно
велика или компетентна, чтобы качественно и своевременно выполнить эту
работу. Передача этой функции может оказаться целесообразной, если
бухгалтерская фирма достаточно крупная, а ее сотрудники обладают глубокими
профессиональными знаниями и практическим опытом составления
финансовой отчетности (включая необходимые примечания) в соответствии с
действующими законодательными и инструктивными требованиями.
В рамках этого подхода внешней фирме может быть поручена проверка
правильности составления финансовых отчетов, подготовленных персоналом
компании. Отрицательная сторона этого подхода заключается в том, что
расценки бухгалтерских фирм за этот вид услуг, зачастую, высоки [11].
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Управление денежными потоками также может быть передано внешним
исполнителям. Одна из причин состоит в том, что компания вручную переводит
денежные средства с одного счета на другой и вручную регистрирует эту
информацию, в то время как банк может автоматически сводить остатки
денежных средств на различных счетах и переносить их на счет, приносящий
процентный доход, совсем не прибегая к ручному вмешательству. Это позволит
снизить постоянные затраты на содержание сотрудников компании, которые
отслеживают движение денежных средств через счета компании, поскольку
банк, за выполнение этой же услуги, взимает плату за каждую трансакцию.
Кроме того, поскольку банк полностью автоматизирует этот процесс, риск
возникновения ошибок при переводе средств с одного счета на другой
значительно снижается.
Существенным недостатком, по нашему мнению, является то, что
компания будет вынуждена использовать один и тот же банк для обслуживания
всех своих счетов, и не сможет прибегнуть к услугам разных банков, чтобы
заставить их конкурировать друг с другом, предлагая компании наиболее
выгодные цены.
Подводя итог проведенного исследования, можно сделать следующие
выводы.
Отдавая дань несомненным достоинствам бухгалтерского аутсорсинга, не
стоит торопиться с передачей ведения бухгалтерского учета сторонней
организации. Справедливости ради следует отметить, что бухгалтерский
аутсорсинг имеет и определенные недостатки, в частности:
- компания рискует лишиться части собственных ресурсов и
возможностей, что чревато опасностью утраты тех видов деятельности,
которые в течение длительного времени обеспечивали ей успех на рынке;
- уровень профессионализма сотрудников аутсорсинговой компании
может оказаться недостаточным для выполнения всех предусмотренных
договором работ или оказания услуг на должном уровне;
- фирма рискует столкнуться с недостаточностью рычагов собственного
управляющего воздействия, что может привести к снижению эффективности
процессов его хозяйственной деятельности;
- существует риск нарушения сохранности имущества, безопасности и
утечки сведений конфиденциального характера;
- возможное увеличение времени принятия решений управленческого
характера в условиях форс-мажорных ситуаций, связанное с появлением
дополнительного передаточного звена и необходимостью сложных
согласований;
- для крупных организаций-заказчиков передача бухгалтерского учета в
аутсорсинг зачастую ведет к снижению оперативности в учете;
- при неудовлетворительной организации документооборота на
предприятии существует возможность утраты первичных учетных документов.
Во избежание такой ситуации при заключении договора следует разработать и
утвердить график документооборота [3].
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Кроме того, не исключены и проблемы общей направленности, в
частности: штатный сотрудник, хорошо знающий особенности своего
предприятия, способен своевременно выявлять некоторые ошибки
специфического характера, внештатный же в основном выявляет «шаблонные»
ошибки, которые являются менее критичными и ценными для предприятия.
И еще одно «против» использования аутсорсинга бухгалтерии – это
отсутствие контроля деятельности организации или специалистов,
предоставляющих бухгалтерские услуги со стороны заказчика. Однако этого
можно избежать еще на стадии заключения договора с аутсорсером,
предусмотрев в разделе «Особые условия договора» возможность поэтапного
контроля и порядок отчетности перед организацией-заказчиком.
И, наконец, аутсорсеры не всегда досконально разбираются в специфике
работы организации-заказчика, что не всегда позволяет корректно отразить
информацию в учете.
С точки зрения административного управления существует несколько
схем работы с клиентом. Из них наиболее распространена та, при которой
аутсорсинговая компания полностью принимает на себя администрирование в
какой-либо области бизнеса своего заказчика. Фирма-заказчик, в свою очередь,
получает полный комплекс услуг, указанных в договоре, и совершенно
абстрагируется от управленческого участия в проекте. Она получает
заказанный конечный продукт, осуществляя лишь общий контроль. Как
правило, при таком подходе достигается самый оптимальный результат, а
стоимость услуг аутсорсеров при этом рассчитывается перед началом
реализации проекта.
Однако есть и другая схема, получившая название «аутстаффинг»,
обозначающая наем на определённый проект не компанию, а сотрудника. В
данном случае процесс управления остаётся целиком в руках клиента, и
дополнительные расходы, связанные с различными моментами работы
привлечённого специалиста подсчитать до реализации проекта практически
невозможно.
С нашей точки зрения наиболее интересным вариантом работы является
некий симбиоз этих схем, при котором помимо специалистов-аутстафферов
управление проектом передаётся профессиональному аутсорсеру [9].
Как видим, выгод для бизнеса при аутсорсинге бухгалтерского учета
достаточно. Но использовать его, или нет, каждое предприятие решает
самостоятельно, тщательно взвесив все «за» и «против». В любом случае,
аутсорсинг дает компании неоспоримые преимущества перед конкурентами.
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Господарська діяльність підприємства з досягнення стійкості та безпеки
потенціалу здійснюється в умовах невизначеності та мінливості навколишнього
середовища. Під час прийняття управлінських рішень складно передбачити
зміни, що можуть відбутися в політичному, соціально-економічному,
правовому середовищі, в поведінці конкурентів і партнерів. Саме
господарський ризик є перевіркою вірності прийнятих в свій час
підприємницьких задумок, планів, управлінських рішень. Далеко не кожне
підприємство, суб’єкт бізнесу, може витримати жорсткі випробування,
забезпечити свою економічну безпеку та розвиток потенціалу.
Окрім природних явищ і виробничих чинників причинами неочікуваних
втрат в господарській діяльності можуть бути ризики неплатежів, порушення
ритмічності поставок, дії менеджменту, розкрадання, пошкодження та ін.
Ризики – це негативне і в той саме час об’єктивне явище (або вірогідність
настання події), що виражає можливий обсяг відповідальності [1].
Від того наскільки власник, керівник, менеджмент підприємства в змозі
прогнозувати, передбачати наступ тих чи інших ризиків, професійно прийняти
управлінське рішення в кризовій ситуації багато залежить подальша стала
ефективна діяльність підприємства та безпека його потенціалу.
Складність рішення цієї проблеми полягає в тому, що будь-яка
економічна система є з одного боку складною нелінійною активною системою,
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а з іншого – має в цілому, нестабільне зовнішнє і внутрішнє середовище,
обумовлене стохастичними і невизначеними факторами.
Дослідженню питань ризиків в підприємницькій діяльності приділяли
увагу багато зарубіжних і вітчизняних вчених [1-8]. Однак, дослідження
проблем впливу ризиків на економічну безпеку потенціалу підприємств,
управління ними в сучасних умовах вітчизняної економіки потребує
подальшого розвитку.
Вітчизняний і зарубіжний досвід свідчать, що ризики в умовах ринкової
економіки є неминучими. До ризику спонукають невизначеність,
непередбаченість подій, що очікують підприємства в їх діяльності.
Серед головних причин ризиків невизначеності слід відокремити [3]:
- неможливість одержання повної інформації суб’єктом господарювання про
навколишнє середовище;
- випадковість виникнення подій, які можуть призвести до збитків або до
значної вигоди;
- непередбаченість ринкової ситуації (динаміка цін, платоспроможний попит,
наповнення ринку товарами, зміни смаку споживачів та ін.);
- протидія підприємству з боку конкурентів, кримінальних елементів,
конфлікти з бізнес-партнерами, невиконання договірних зобов’язань, конфлікти
в колективі та інше.
В той саме час є окремі види діяльності, де ризик піддається розрахункам,
де методи їх визначення відпрацьовані теоретично і практично.
Економічна безпека підприємства багато залежить від того, наскільки
стійко воно буде працювати в умовах невизначеності, господарського ризику.
Для виконання цього завдання на кожному підприємстві потрібна власна
система аналізу і управління ризиками. Складовими цієї системи повинні бути:
кваліфіковані ознаки, завдання, функції, джерела, оціночні показники, алгоритм
розрахунку, методи управління ризиками та інші.
Для розробки стратегії зниження втрат, збитків, прорахунків пов’язаних з
ризиками в діяльності підприємств, їх слід певним чином узагальнити,
класифікувати.
Інноваційний ризик пов'язаний з невизначеністю в інноваційній сфері від
зародження ідеї і до її реалізації, інвестиційний – також з невизначеністю в
інвестиційній галузі.
Комерційний ризик – це потенційні втрати підприємства від
несумлінності поставщика або покупця. До маркетингового ризику слід
відносити ризик від прорахунків в прогнозуванні попиту на продукцію.
Ризик від змін цін обумовлений або підвищенням цін на комплектуючі
деталі, сировину, послуги при незмінних цінах на продукцію підприємства або
зниженням ціни на продукцію при постійних цінах на основні складові
виробництва.
Ризики від змін в законодавстві можуть ставити під загрозу або існування
самого підприємства, або викликати додаткові витрати.
Ризик інфляційних процесів очікує на кожне підприємство і пов'язаний з
обезцінюванням його активів. Фінансовий ризик може бути результатом
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неоптимального співвідношення власних та позичених засобів, висока доля
позичених коштів в капіталі підприємства часто знижує їх ефективність.
Ризик неплатоспроможності суб’єктів господарювання пов'язаний з
неможливістю здійснення швидких розрахунків з-за тимчасової відсутності
високоліквідних активів.
Ризик підробки фінансової документації може привести до погіршення
фінансового стану підприємства, його банкрутству.
Ризики, пов’язані з криміналізацією ринку, несумлінною конкуренцією,
рейдерство ставлять під загрозу взагалі існування підприємства.
Ризик втрати майна (матеріальні втрати підприємства) можливий у
випадку форс мажорних обставин або порушень процесів виробництва,
зберігання, транспортування товарно-матеріальних цінностей.
Як свідчить вітчизняна та зарубіжна практика, кризи і способи реагування
на них, в основному, індивідуальні на кожному підприємстві. Результативність
заходів з подолання кризових ситуацій напряму залежить від професіоналізму
менеджменту, його зацікавленості. Однак, якщо має місце криза управління
підприємством, то потрібні інші рішучі заходи з боку власника [3].
Чисельність загроз зовнішнього середовища зумовлює сукупність ризиків
безпечного розвитку потенціалу підприємств. Серед великої кількості ризиків
дуже впливовими є аспекти фінансового забезпечення та міжнародної
діяльності. Фінансова складова є основою будь-якої діяльності і вимагає
розгляду питань не тільки з внутрішнього середовища підприємства, а й з
дослідження ризиків фінансового забезпечення фінансово-кредитними
установами, адже у випадку їх нестабільної роботи, від неможливості надати
підприємствам своєчасну зовнішню фінансову допомогу залежить безпека
розвитку його потенціалу. Отже виникає інтерес до визначення рівня загроз
ризиків фінансових установ, як умови створення фінансової стабільності
потенціалу підприємств.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (ЗЕД) є індикатором рівня
їх розвитку. Підприємство, що здійснює ЗЕД має певний рівень стабільності,
можливостей, використає сучасні підходи до управління, дотримується
міжнародних вимог до продукції, технологій. Підприємство, що виходить на
міжнародний ринок або функціонує на ньому має більш розвинутий
технологічний, маркетинговий, кадровий потенціал. Отже потрібно
враховувати ризики, що створюють загрозу та впливають на його потенціал та
безпеку.
Наявність в фінансових установ політики щодо ризиків, регламентів і
процедур управління ризиками є необхідною умовою їх фінансової безпеки і
стійкості, яка непрямим чином відображається на підприємствах. Комплексне
управління ризиками та внутрішній аудит фінансових установ при їх належній
організації та ефективності дозволяють їм враховувати ризики при прийнятті
управлінських рішень та здійсненні банківської діяльності, мінімізувати
пов'язані з ними втрати, забезпечити зростання потенціалу.
В процесі діяльності фінансові установи стикаються з сукупністю різних
видів ризиків, які відрізняються між собою місцем і часом виникнення,
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зовнішніми і внутрішніми факторами, що впливають на потенціал. Усі види
ризиків взаємопов'язані і впливають на діяльність банку. Всі фінансові ризики
можна поділити на два види: чисті; спекулятивні.
Чисті ризики означають можливість отримання збитку або нульового
результату. Спекулятивні ризики виражаються у ймовірності отримати як
позитивний, так і негативний результат. Фінансові ризики відносяться до
спекулятивних. Особливістю фінансового ризику є імовірність настання збитку
в результаті проведення яких-небудь операцій фінансово-кредитній і біржовій
сферах, здійснення операцій з фондовими цінними паперами, тобто ризику,
який витікає з природи цих операцій [4].
Провідним принципом у роботі комерційних банків є прагнення до
отримання максимального прибутку. Воно обмежується можливістю понести
збитки. Іншими словами, ризик – це вартісне вираження імовірнісної події, яка
веде до втрат. Ризики тим більше, чим вище шанс отримати прибуток. Ризики
утворюються в результаті відхилень дійсних даних від оцінки поточного стану і
майбутнього розвитку. Ці відхилення можуть бути як позитивними, так і
негативними. У першому випадку мова йде про шанси отримати прибуток, у
другому – про ризик мати збитки.
Таким чином, отримувати прибуток можна тільки у випадках, якщо
можливості понести втрати (ризики) будуть передбачені заздалегідь та
застраховані. Тому проблемам економічних ризиків у діяльності комерційних
банків має приділятися першорядна увага. До основних проблем відносяться:
розробка класифікації банківських ризиків, оцінка і методи їх розрахунку та
аудит ризиків. Аналізуючи можливий ризик, слід встановити [5]:
 чи належить він до фінансового ринку в цілому або має відношення
тільки до його сектору;
 характерний він для біржового ринку в цілому або має місце тільки в
окремих регіонах, областях, тобто прив'язаний до географічного
знаходження;
 притаманний він конкретному фінансовому інструменту або має
відношення до них до всіх;
 викликаний він сервісним (технічним) обслуговуванням біржових
операцій.
Оскільки ринкові умови і структури банків є різними, не існує єдиної
системи управління ризиками, прийнятної для всіх банків.
Кожна банківська установа має розробити свою власну програму та
системи управління ризиками, відповідно до своїх потреб і обставин.
Наприклад, банк, більший за розміром, із складнішими операціями, що має
підрозділи в різних географічних регіонах, повинен мати більш досконалу та
розвинену систему управління ризиками. Однак усі ефективні системи
управління ризиками мають декілька спільних основних характеристик.
Наприклад, ефективні системи управління ризиками мають бути незалежними
від діяльності, пов'язаної з прийняттям ризиків. Незалежно від своєї структури,
кожна система управління ризиками має включати такі елементи:
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1) виявлення ризику. Належне виявлення ризику – це, в першу чергу,
визнання та розуміння наявних ризиків або ризиків, що можуть виникнути у
зв'язку з новими діловими ініціативами. Виявлення ризику має бути постійним
процесом, що має здійснюватися як на рівні окремої операції, так і на рівні
портфелів;
2) вимірювання ризику. Точне і своєчасне вимірювання ризиків є
надзвичайно важливим компонентом ефективного управління ризиками. Банк,
який не має системи вимірювання ризиків, має обмежену здатність
контролювати ризики або здійснювати їх моніторинг. Крім того, розвиненість
інструментів управління ризиками, які використовує банк, має бути адекватною
складності і рівню ризиків, які він узяв на себе. Банк має періодично перевіряти
надійність інструментів вимірювання, які він використовує. Належні системи
вимірювання ризиків передбачають оцінювання як окремих операцій, так і
портфелів;
3) контроль ризику. Банк має встановити обмеження і довести їх до
виконавців за допомогою положень, стандартів та/або процедур, які визначають
обов'язки і повноваження працівників. Ці контрольні обмеження мають бути
дійовими інструментами управління, які можна уточнювати в разі зміни умов
або рівня толерантності до ризику. Банк має визначити послідовність процесу
надання дозволів на виключення або зміни обмежень ризику, якщо вони є
обґрунтованими;
4) моніторинг ризику. Банки мають здійснювати моніторинг ризиків для
забезпечення своєчасного відстеження рівнів ризиків і винятків із тих чи інших
правил. Звіти про моніторинг мають бути регулярними, своєчасними, точними
та інформативними і надаватися відповідним посадовим особам для вжиття
необхідних заходів.
Ефективне управління ризиками вимагає інформування спостережної
ради банку. Спостережна рада банку має скеровувати стратегічний напрям
розвитку банку. Ключовим компонентом формування стратегічного напряму є
визначення рівня толерантності банку до ризику шляхом затвердження
положень, що встановлюють стандарти, усно або письмово. Належним чином
розроблені системи моніторингу дозволяють спостережній раді банку
покладати на керівництво банку відповідальність за проведення операцій у
межах встановлених рівнів толерантності до ризику.
Суттєвими чинниками ефективного управління ризиками є високий
професійний рівень керівництва і відповідна комплектація персоналом.
Керівництво несе відповідальність за впровадження, надійність і забезпечення
функціонування систем управління ризиками.
Під час оцінки системи управління ризиками наглядові беруть до уваги
положення, процеси, персонал і системи контролю. Значні недоліки в одному
або декількох із цих компонентів розглядаються як недоліки в управлінні
ризиками. Усі ці системи є важливими, але розвиненість і складність кожної з
них є різною залежно від складності операцій банку. Менші за розміром
установи, які не здійснюють складних операцій, як правило, мають менш
формалізовані положення, процеси і системи контролю, ніж більші. Проте це не
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означає, що системи управління ризиками є менш важливими з нескладними
операціями. Це просто означає, що формалізація процесу є менш вираженою.
Усі установи мають бути в змозі чітко визначити і продемонструвати
ефективність своїх власних систем управління ризиками.
Моніторинг в кредитному ризик-менеджменті полягає в регулярному
спостереженні за поведінковими характеристиками відкритих ризикових
кредитних позицій. Це система заходів, спрямованих на збір, аналіз та обробку
інформації про фактори, що впливають на конкретні відкриті ризикові позиції,
оцінку їх величини на конкретну дату, вивчення їх динаміки, аналіз зміни і
розробка програми із застосування методів управління, які враховують
специфіку конкретного банку. У процесі моніторингу виявляються причиннонаслідкові залежності і відносини між кредитними та іншими видами ризику.
Наприклад, виникнення або зміни кредитних ризиків можуть сприяти інші види
ризику, а самі кредитні ризики можуть ініціалізувати ризики інших типів. На
даному етапі необхідно визначити реакцію банку на зміну несприятливих
зовнішніх факторів, що впливають на величину кредитних ризиків, для
виявлення слабких місць банку і розробки плану дій в екстремальних умовах.
Моніторинг зазвичай передує використанню інших прийомів ризикменеджменту і дозволяє налагодити взаємодію різних підрозділів банку,
відпрацювати технології збору та обробки інформації, розрахунку величини
ризику та аналізу його динаміки, а також розробити форми звітів.
Цільовими установками моніторингу кредитних ризиків є: приведення
планованих процедур протидії кредитних ризиків у відповідність з поточним
станом ризикових кредитних позицій, кількісні та якісні аналізи ризиків,
додаткові ідентифікації ризиків в ході проходження відкритих ризикових
позицій.
До головних завдань моніторингу ризикових позицій можна віднести:
дотримання принципів кредитного ризик-менеджменту на всіх його етапах;
відстеження неухильного дотримання встановлених лімітів, квот і обмежень;
спостереження за дотриманням порядку в здійсненні кредитних процедур, не
формального використання на практиці інструментів встановлення лімітів та
обмежень на основні фінансові інструменти, операції банку і процедури їх
контролю; попередження небажаних ризикових подій на ранніх етапах,
виявлення недоліків у нормативних документах, що визначають процес
управління банківськими ризиками; дотримання організаційних принципів
розподілу регламентованої відповідальності на всіх етапах прийняття
фінансових рішень між підрозділами і посадовими особами банку.
Одним з основних методів зменшення процентного ризику банку є
похідні інструменти. Кожен із них використовується з метою зниження
специфічним чином процентного ризику, зафіксувавши процентну ставку за
запозиченнями або вкладеннями, а також для регулювання співвідношення
запозичень та вкладень за фіксованою та плаваючою процентними ставками в
портфелі банку. Крім того, процентний ризик банку можна зменшувати за
допомогою методу страхування, що передбачає повну передачу відповідного
ризику страховим компаніям.
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Таким чином, для своєчасної побудови ефективної системи протидії
недружньому поглинанню підприємства слід ретельно аналізувати сукупність
чинників, що складаються навколо суб’єкта господарювання і у відповідному
ринковому секторі.
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4.8. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ОДНЕ ІЗ ЗАВДАНЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
Ромашко О.М.
доцент
Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Розвиток ринкової економіки, в тому числі України, на сучасному етапі
характеризується як позитивними процесами інтеграції, глобалізації,
інноваційного розвитку, так і проблемами обмеженості матеріальних і
фінансових ресурсів та недостатньою ефективністю їх використання,
зростанням масштабів зловживань у державному секторі та підприємницькій
діяльності, зростанням економічних та фінансових криз.
У сучасних умовах господарювання управляти підприємством доводиться
в умовах невизначеності та ризику. Під впливом зовнішніх і внутрішніх
факторів підприємства перетворюються у все більш складні господарюючі
економічні системи.
Розвиток суб’єктів підприємницької діяльності вимагає підвищення
якості їх інформаційного забезпечення. Важливу роль в забезпеченні
формування потоків науково обґрунтованої, корисної та необхідної
контрольно-аналітичної інформації, перевірку і оцінку проблемних ситуацій та
прогнозування майбутнього розвитку може забезпечити внутрішній аудит.
Крім того, об'єктивна і достовірна інформація про діяльність суб'єктів
господарювання необхідна:
- власникам суб'єктів господарювання для визначення стратегії їх
розвитку;
- інвесторам при вкладанні своїх капіталів у інші суб'єкти
господарювання;
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- банкам для прийняття рішення про доцільність надання кредиту;
- постачальникам для одержання гарантій повної оплати за відвантажені
товари, виконані роботи і надані послуги;
- акціонерам для контролю за роботою адміністрації підприємства;
- державним органам для планування потреб макроекономіки та оцінки
податкових надходжень до бюджету тощо;
- державним органам, судам, прокурорам та слідчим для підтвердження
достовірності фінансової інформації, що їх цікавить, ураховуючи інформацію,
яка є комерційною таємницею.
Важливим напрямком діяльності підрозділу внутрішнього аудиту є оцінка
ефективності системи управління ризиками підприємства. Служба
внутрішнього аудиту здійснює перевірку і тестування системи внутрішнього
контролю та ризик-менеджменту [5].
Внутрішній аудит здійснюється спеціальним структурним підрозділом
підприємства або його робітниками, безпосередньо підлеглими керівництву
підприємства чи діючими в його штаті. Внутрішні аудитори окрім основної
діяльності – удосконалення системи обліку та внутрішнього контролю на
підприємстві – можуть виконувати також спеціальні завдання керівництва
підприємства.
У процесі підготовки загального плану і програми аудита аудиторська
фірма оцінює ефективність системи внутрішнього контролю, що діє в
економічного суб'єкта, і робить оцінку ризику системи внутрішнього контролю.
Система внутрішнього контролю може вважатися ефективної, якщо вона
вчасно попереджає про виникнення недостовірної інформації, а також виявляє
недостовірну інформацію [2].
Система внутрішнього контролю – цей термін визначає всі внутрішні
правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для
досягнення поставленої мети – забезпечення (в межах можливого) стабільного
ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньої
господарської політики, збереження та раціонального використання активів
підприємства, запобігання та покриття фальсифікацій, помилок, точність і
повноту, бухгалтерських записів, своєчасну підготовку надійної фінансової
інформації.
Система внутрішнього контролю виходить за межі тих аспектів, котрі
безпосередньо стосуються тільки бухгалтерського обліку і включає в себе:
середовище контролю, де відбуваються операції – заходи і записи, які
характеризують реальне становище керівництва і власників підприємства до
діючої системи внутрішнього контролю, важливість діючої системи
внутрішнього контролю для підприємства.
На методологію внутрішнього аудиту мають певний вплив види
діяльності підприємства. Якщо підприємство займається декількома видами
діяльності, то коло об'єктів контролю розширюється, а це вимагає використання
в процесі внутрішнього аудиту більше методичних прийомів і процедур.
Кожний окремий об'єкт внутрішнього аудиту потребує індивідуального
підходу до використання прийомів аудиту, що є елементами його методу.
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Від політики і стилю управління залежать напрям внутрішнього аудиту,
глибина дослідження тих чи інших об'єктів внутрішнього контролю. В одних
випадках керівництво підприємства обмежується лише аудитом фінансової
звітності та тематичними перевірками окремих об'єктів контролю, а в інших —
проведенням економічного аналізу, прогнозуванням бізнесу підприємства,
контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів у процесі виробництва, прогнозування фінансової стратегії.
Використання ЕОМ в аудиті впливає не тільки на технологію
аудиторського контролю, а й на його методологію. Зокрема на методологію
внутрішнього аудиту мають вплив підходи до процесу комп'ютеризації
аудиторської діяльності. Системи комп'ютеризації аудиторської діяльності
повинні складатися з таких компонентів: економіко-математичних; економікоорганізаційних і інформаційних моделей, що відображають процес аудиту;
технічних програмних, інформаційних та інших засобів, які забезпечують
реалізацію моделей.
Ризики стають невід’ємною частиною механізму господарювання
підприємства, так як мають значний вплив на фінансові результати діяльності.
Це викликає потребу у створенні відповідних механізмів управління ризиками.
Ризик – це ймовірність виникнення збитків або недоотримання доходів у
порівнянні з прогнозованим варіантом [1]. Він є категорією ймовірнісною і
його вимірюють як ймовірність певного рівня втрат.
Основні види підприємницького ризику наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Види підприємницького ризику
№ з/п

Вид підприємницького ризику

Основні причини виникнення
Пов'язаний з виробництвом продукції, товарів,
послуг. Причинами виникнення є можливе
1.
Виробничий ризик
зниження обсягів виробництва, зростання
розміру витрат.
Виникає в процесі реалізації товарів, робіт,
послуг. Причинами виникнення є зменшення
обсягів реалізації товарів, робіт, послуг; зміна
кон’юнктури
ринку
збуту;
підвищення
2.
Комерційний ризик
закупівельних цін; непередбачене зниження
обсягів закупки; збільшення розміру витрат на
збут.
Виникає у сфері відносин підприємств з
3.
Фінансовий ризик
банками та фінансовими установами.
Джерело: систематизовано автором на основі [1]

Серед видів підприємницького ризику найбільш складною категорією є
фінансовий ризик [1]. Фінансовим ризиком підприємства є ймовірність
виникнення несприятливих наслідків у формі втрат доходу чи капіталу у
ситуацій невизначеності умов здійснення його фінансової діяльності. Для
фінансового ризику властиві характеристики, наведені в табл. 2. Основними
видами фінансових ризиків є: ризик порушення рівноваги фінансового
розвитку, ризик неплатоспроможності, інвестиційний ризик, інфляційний
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ризик, процентний ризик, валютний ризик, депозитний ризик, кредитний ризик,
податковий ризик, структурний ризик, криміногенний ризик та інші види
ризику.
Таблиця 2
Характеристики фінансового ризику
№ з/п

прояв
Фінансовий ризик – це економічна категорія,
пов’язана із здійсненням господарської діяльності
Фінансовий ризик супроводжує майже всі
2.
Об’єктивність прояву
фінансові операції і всі напрямки його фінансової
діяльності
Ризикова подія може відбутися у будь-якому
3.
Ймовірність реалізації
процесі здійснення діяльності
Фінансовий ризик може супроводжуватися, як
4.
Невизначеність наслідків
суттєвими
фінансовими втратами так і
формуванням додаткових доходів
Ряд негативних наслідків фінансового ризику
Очікувані
несприятливі
5.
визначають втрату не лише доходу, але й капіталу
наслідки
підприємства, що призводить до його банкрутства
6.
Суб’єктивність оцінки
Рівень ризику носить суб’єктивний характер
7.
Варіабельність рівня
Фінансовий ризик змінюється в часі
Джерело: систематизовано автором на основі [1]
1.

характеристика

Економічна природа

Основними методами оцінки підприємницьких ризиків є експертні,
економіко-математичні, статистичні методи, метод аналогій, а також методи
оцінки на основі фінансових коефіцієнтів та на основі програмних продуктів.
Використовуючи названі методи оцінки ризики підприємства не тільки
визначаються в абсолютних величинах, але й прогнозуються і здійснюється
управління ризиками.
Процес управління ризиками передбачає наступні етапи:
а) на першому етапі відбувається постановка цілей управління ризиками;
б) на другому етапі проводиться якісний і кількісний аналіз ризиків;
в) на третьому етапі здійснюється вибір методів впливу на ризик;
г) на четвертому етапі здійснюється визначення впливу подій на ризики;
г) на п’ятому етапі проводиться аналіз ефективності прийнятих рішень і
коригування цілей та методів управління ризиками.
Важливим в формуванні інформаційного забезпечення управління
ризиками є ідентифікація ризиків.
Ідентифікація ризиків – це дослідження, виявлення, опис,
документування та групове обговорення ризиків до того, як вони стають
проблемами та несприятливим чином впливають на діяльність підприємства.
Цілями процесу ідентифікації є виявлення та систематизація ризиків, які
можуть несприятливо вплинути на процес та документарне оформлення цих
ризиків.
Процес ідентифікації ризиків передбачає виконання наступних робіт та
процедур:
Дослідження проектної та програмної документації.
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Вибір підходу до ідентифікації ризиків з врахуванням особливостей
галузі діяльності підприємства, практики, корпоративної культури,
особливостей діяльності конкретного підприємства.
Вибір моделі ідентифікації.
Моделі ідентифікації визначаються певними шаблонами або їх
модифікаціями. Моделі ідентифікації ризиків та їх характеристика наведені в
табл. 3.
Таблиця 3
Характеристика моделей ідентифікації ризиків
№
з/п

Група моделей ідентифікації

1

Ідентифікація, заснована на
цілях

2

Ідентифікація, заснована на
сценаріях

3

Ідентифікація, заснована на
систематизації

4

Загально-ризикова перевірка

5

Діаграмування ризиків

Характеристика
Підприємства мають цілі і будь-які ситуації, які можуть
загрожувати досягненню цих цілей визнаються ризиком
В процесі аналізу розробляються різноманітні сценарії,
які можуть бути альтернативними шляхами досягнення
поставлених цілей. Будь-який випадок, який зумовлює
реалізацію розробленого підприємством сценарію
ідентифікується як ризик
Систематизація передбачає розподіл можливих джерел
ризиків. При проведенні анкетування, відповіді на
питання сприяють виявленню ризиків
Кожна галузь діяльності має характерні відомі ризики.
Кожен з ризиків може бути перевірено на відповідність
конкретній ситуації
Формування переліку джерел ризику, можливих загроз
для цих джерел, факторів впливу, які можуть збільшити
або зменшити ризик, та наслідків, які бажано уникнути.
На основі переліку створюються матриці, які дають
можливість сформувати різноманітні припущення.

Джерело: систематизовано автором на основі [1]

У системі стандартів внутрішнього аудиту існує окремий МСВА 2120
«Управління ризиками», відповідно до якого внутрішній аудит повинен
оцінювати ефективність і сприяти вдосконаленню процесів управління
ризиками [4]. Для обґрунтування висновку внутрішнього аудитора щодо
ефективності процесів управління ризиками необхідно оцінити наступні
фактори системи управління ризиками:
- процеси управління ризиками є відповідними до цілей підприємства та
підтримують його місію;
- суттєві ризики виявлено, оцінено та описано;
- заходи реагування на ризики розроблено;
- інформація, яка стосується ризиків та дає можливість персоналу,
керівництву та наглядовій раді виконувати свої обов’язки, збирається та
повідомляється вчасно та по всіх необхідних осередках підприємства,
забезпечує можливість персоналу, керівництву та наглядовій раді виконувати
свої обов’язки;
- моніторинг процесів управління ризиками здійснюється як постійна
діяльність керівництва або за допомогою постійного спостереження та
спеціальних оцінок бо того й іншого [2].
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До завдань внутрішнього аудиту відноситься оцінка ризиків, пов’язаних з
корпоративним управлінням, доцільністю підприємства, його інформаційних
систем. Для оцінки названих ризиків необхідно розглянути питання:
- достовірності та цілісності інформації про фінансово-господарську
діяльність суб’єктів господарювання;
- економічності та ефективності діяльності підприємства;
- збереження активів;
- відповідності вимогам законів, нормативних актів і договірних
зобов’язань.
Служба внутрішнього аудиту повинна сприяти виявленню і оцінці
суттєвих ризиків та удосконаленню систем управління ризиками та відповідних
напрямків аудиту.
Відповідно до МСА 315 “Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого
викривлення через розуміння суб’єкта господарювання та його середовища»
аудитору при аудиті фінансової звітності необхідно оцінити середовище
підприємства та джерела ризиків [3].
Так, при оцінці цілей та стратегії необхідно розглянути вірогідність
виникнення ділових ризиків, які в подальшому можуть призвести до ризиків
перекручення фінансової звітності. За цим напрямком необхідно розглянути і
оцінити такі питання як розвиток галузі, в здійснює свою діяльність суб’єкт
господарювання; законодавчі та нормативні вимоги, вимоги щодо ведення
обліку; розвиток комп’ютерних технологій; потреба у фінансуванні.
При дослідженні зовнішніх факторів, у тому числі основи подання
фінансової звітності, аудитору необхідно оцінити галузеві фактори, основними
питаннями при цьому є : ринок та конкуренція; циклічність і сезонність
діяльності; технологія виробництва; нормативна база регулювання галузі;
система оподаткування; концептуальні основи складання фінансової звітності;
загальна ситуація в економіці; наявність фінансування; рівень інфляції.
Щодо характеру суб’єкта господарювання, то джерелами ризиків є:
фінансово-господарські операції, вид власності, структура управління, види
інвестицій, метод структурування та фінансування підприємства. До основних
питань, які необхідно при цьому оцінити аудитору відносяться: структура
підприємства; характер джерел доходу; контрагенти підприємства; пов’язані
особи; місцезнаходження виробництва; інформація про структуру інвестицій;
структура запозичених коштів; облікові принципи; оцінка за справедливою
вартістю; облік операцій в іноземній валюті.
При розгляді вибору та застосування облікової політики та причин її
зміни аудитору необхідно оцінити відповідність облікової політики
підприємства його бізнесу, галузевим особливостям, концептуальним основам
фінансової звітності. Крім того, розглянути методи, які використовує
підприємство для обліку важливих та незвичних операцій; наявність операцій
щодо обліку яких не існує належних рекомендацій, а також зміни облікової
політики підприємства та нові стандарти звітності і законодавчі вимоги.
Завершуючи вимірювання та перевірку фінансових результатів діяльності
суб’єкта господарювання, аудитору необхідно оцінити ключові показники
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діяльності, провести їх аналіз, зіставити ключові показники з показниками
попередніх періодів, а також порівняти з даними аналогічних підприємств
галузі. Також необхідно оцінити бюджети підприємства, прогнози, звіти
підрозділів, здійснити вимірювання показників діяльності управлінського
персоналу та політики мотивації.
Таким чином, внутрішні аудитори допомагають керівництву суб’єктів
господарювання у встановлені та поліпшенні процесів управління ризиками,
але не приймають будь-якої управлінської відповідальності та не приймають
особисто участі в управлінні ризиками. Виконання заходів з управління
ризиками не відноситься до професійних обов’язків служби внутрішнього
аудиту, так як управління ризиками є одним із основних обов’язків
менеджменту підприємства.
У разі відсутності процесу управління ризиками на підприємстві ,
внутрішній аудитор може звернутися з рекомендаціям до вищого органу
управління підприємством. Останні повинні визначити роль внутрішнього
аудиту в управлінні ризиками за наявних умов діяльності підприємства. А в
подальшому, внутрішні аудитори будуть давати оцінку ефективності системи
управління ризиками та надавати рекомендації щодо її поліпшення.
Таким чином, служба внутрішнього аудиту – це підсистема внутрішнього
контролю, яка покликана формувати незалежну думку про якість управлінських
рішень щодо розвитку бізнесу та скорочення фактів, які призводять до появи
різних видів ризиків.
Потреба у внутрішньому аудиті зумовлена тим, що вищий рівень
управління не має можливості займатися безпосередньо контролем
повсякденної діяльності підприємства, а це в свою чергу, викликає потребу в
інформації, яка формується на нижчому рівні. Служба внутрішнього аудиту
формує інформацію, що дає змогу забезпечити захист від помилок і
зловживань, визначити зони ризику, можливості усунення недоліків в
майбутньому, а також визначити слабкі сторони інформаційних систем.
Внутрішній аудиту спрямований на забезпечення ефективності
функціонування всіх видів діяльності на всіх рівнях управління, а також захист
законних інтересів підприємства та його власників.
Рекомендації і висновки внутрішніх аудиторів сприяють скороченню
витрат і підвищенню ефективності діяльності підприємства, створюючи умови
для реалізації його генеральної стратегії.
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4.9. РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Шеленко Д.І.
кандидат економічних наук, доцент
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Контроль є важливим регулюючим чинником, який створює необхідну
інформаційну базу для оцінки діяльності підприємств та окремих працівників,
на якій будується механізм їх мотивації.
В умовах становлення ринкової економіки в Україні виникає необхідність
організації внутрішнього контролю на підприємствах. Будь-яке з них не може
ефективно розвиватися й функціонувати без чітко організованої системи
моніторингу виробничо-господарської діяльності на всіх її стадіях –
постачання, виробництва, реалізації – і за всіма видами діяльності
підприємства. Контроль є складовою частиною управління виробництва.
В Україні проблема внутрішньогосподарського контролю полягає в
необхідності
розробки
комплексної
моніторингової
системи,
що
забезпечуватиме ефективне функціонування служб загального контролю.
Серед
науковців,
які
приділяли
значну
увагу
питанням
внутрішньогосподарського контролю, слід відзначити Ф.Ф. Бутинця,
П.П. Богашева, Н.Г. Гаджіева, Л.В. Дікань, А.В. Зварич, Є.В. Калюгу,
М.В. Кужельного, Н.М. Малюгу, О.С. Нарінського, Л.В. Петіна, С.М. Петренко,
В.С. Рудницького, С.І. Саченко, Б.Ф. Усача, А.А. Чирву, М.Г. Чумаченка,
О.М. Шапіро, В.О. Шевчука, О.А. Шпіга та ін. Дослідження сучасної
економічної літератури з питань контролю свідчить про те, що за роки
незалежності України науковці, як правило, більше вивчали проблеми аудиту
та зовнішнього контролю, обґрунтовуючи це виробничою доцільністю. Але
насправді таке обґрунтування не враховує реальних потреб та не
підкріплюється даними про зменшення кількості фінансових порушень і
зловживань.
Внутрішній контроль служить як для підтвердження достовірності
фінансової звітності, так і для підвищення ефективності господарських
операцій. Його здійснення є прерогативою керівника підприємства.
Внутрішньогосподарський контроль має на меті отримання повної та
правдивої інформації про фінансово-господарський стан підприємства,
забезпечення виконання працівниками фірми обов’язків, відповідно до
посадових інструкцій, а також подолання негативних соціально-економічних
результатів функціонування підприємства, допущених з різних причин підчас
його діяльності.
Інформація, яку готує служба внутрішньогосподарського контролю,
надається директору. Вона має досить високий статус і незалежна від
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керівників інших підрозділів. Крім того, служба внутрішньогосподарського
контролю дещо привілейована оскільки, за наказом керівництва, інші
економічні структури зобов’язуються терміново надавати їй всю необхідну
інформацію. Внутрішній контроль повинен здійснюватися на всіх рівнях
управління підприємством і є як інструментом управління, так і безперервним
внутрішнім процесом, що організовується і забезпечується кожним керівником,
відповідно до специфіки діяльності та визначних завдань; а зовнішній контроль
– це контроль з боку вищих організацій.
На підприємствах доцільно розглядати такі варіанти організації
внутрішньогосподарського контролю: формування окремого структурного
підрозділу – відділу внутрішньогосподарського контролю; формування групи в
складі планово-економічного відділу; створення тимчасової групи для
виконання додаткового аналізу та розробки пропозицій з оптимізації подальшої
економічної роботи.
На підприємствах, де є невелика кількість співробітників, рекомендовано
скористатися першим варіантом: замість організації нового відділу краще
найняти одну особу, яка виконуватиме обов’язки внутрішньогосподарського
контролера. Створення контрольних служб і забезпечення спеціальних
контрольних процедур та заходів потребуватиме додаткових витрат, яких малі
підприємства не завжди можуть собі дозволити.
В науковому середовищі поширені різні підходи до трактування категорії
“внутрішньогосподарський контроль”, які відображені в табл. 1.
Систематизуючи
різні
твердження,
вважаємо,
що
внутрішньогосподарський контроль охоплює сукупність методів і прийомів
управління, що використовуються керівником виражають інтереси даного
підприємства.
Своєчасний внутрішньогосподарський контроль сприяє розробці та
ухваленню управлінських рішень щодо ефективного функціонування
виробництва, а також використовується для оцінювання рівня професійної
кваліфікації фахівців, які задіяні в робочому процесі.
Практичне застосування в внутрішньогосподарського контролю дасть
власнику можливість вчасно приймати управлінські рішення, здійснювати
аналіз та пошук шляхів вдосконалення виробництва, що забезпечить ефективне
функціонування підприємства в майбутньому. Контроль повинен існувати,
оскільки без нього ставиться під сумнів перспектива діяльності підприємства
загалом: управління ним просто неможливе за повної відсутності будь-якої з
функцій.
Задля досягнення ефективності внутрішнього контролю на підприємствах
необхідно:
– правильно вести бухгалтерський облік, у повному обсязі відображати
господарську діяльність підприємства відповідно до чинного законодавства;
– забезпечити прозорість і доступність для користувачів системи
формування показників для складання фінансової звітності;
– надійно зберігати й ефективно використовувати цінності підприємства;
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– забезпечити працівників чинними нормативними документами для
забезпечення ефективної перевірки діяльності суб’єкта господарювання;
Таблиця 1
Основні підходи до трактування категорії
“внутрішньогосподарський контроль”
Автор

Чирва А.А. [1]

Петіна Л.В. та
Зварич А.В. [2]
Петренко С.М. [3]

Бєлік В.Д. [4]

Хорнгрен Ч. і
Фостер Дж. [5, с. 407]
Сотнікова Л.В. [6, с. 9]

Бутинець Т.А.
[7, с. 392]

Шеленко Д.І.,
Жук О.І.,
Матковський П.Є.
[8, с. 206]

Зміст поняття “внутрішньогосподарський контроль”
це система способів і прийомів управління, які використовуються
відповідними службами чи посадовими особами з метою
забезпечення належного збереження та ефективного використання
ресурсів на підприємстві. На підприємствах, які використовують
значну
кількість
матеріальних
цінностей
та
коштів,
внутрішньогосподарський контроль повинен посідати важливе
місце: він має особливе значення для тих суб’єктів
господарювання, в яких спостерігається значні суми виробничих
затрат
забезпечує процес прийняття та передачу ефективних
управлінських рішень, надійної фінансової інформації керівництву
підприємства
технічна діяльність підприємства неможлива без включення до неї
внутрішнього контролю, оскільки його дані використовуються як
повсякденна й періодична інформація, що надається керівництву
для управління технічною діяльністю
Поділяється на два види внутрішній контроль виконавчих органів
управління і внутрішній контроль власника. На першому рівні
суб’єктом його організації є власник, а реалізація контрольних
функцій здійснюється спеціалізованою службою внутрішнього
аудиту. На другому рівні суб’єктом організації внутрішнього
контролю є виконавчий орган, а реалізація контрольних функцій
здійснюється менеджерами структурних підрозділів підприємства
стосовно роботи своїх підлеглих
це недопущення шахрайства та покращення облікових дій
система заходів, організованих і здійснюваних керівництвом
підприємства, з метою найбільш ефективного виконання всіма
працівниками своїх обов'язків при здійсненні господарських
операцій
одна з основних функцій управління і система постійного
спостереження й перевірки роботи підприємства для оцінки
обґрунтованості та ефективності ухвалення управлінських рішень,
виявлення відхилень і несприятливих ситуацій, своєчасного
інформування керівництва, що унеможливлює усунення, зниження
ризиків діяльності й управління ними
спосіб систематичного й активного спостереження за операціями
та процесами, які здійснюються відповідно до заданих критеріїв,
що залежить від своєчасності й правдивості облікової інформації
про всі операції, пов’язані з рухом продукції і сировини,
дотриманням відповідних умов їх зберігання, виробництвом та
реалізацією продукції

– використовувати ліцензовані комп’ютерні програми для ведення обліку
на підприємстві;
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– здійснювати внутрішньогосподарські перевірки відповідно до плану
перевірок та завдань керівника;
– спрямовувати дії внутрішніх ревізорів на запобігання порушенням
нормативно-правових актів чи зловживанням на підприємстві;
– збирати достовірну інформацію, необхідну для здійснення перевірки;
– забезпечувати системність, сувору документальну фіксацію та
безперервність усіх заходів контролю;
– доручати виконання контрольних функцій особам, компетентним у
питаннях, які підлягають контролю, щоб вони могли на високому
професійному рівні оцінити причини й передбачити наслідки можливих
відхилень;
– організувати самоконтроль, оскільки кожен працівник повинен бути
зацікавлений в результатах своєї діяльності;
– створити відповідну систему мотивації, з допомогою керівники й
працівники підприємства досягатимуть свої цілі.
Результати внутрішньгосподарського контролю дадуть можливість
виявити позитивні та негативні тенденції в діяльності підприємства, а вітак –
впровадити ефективні управлінські заходи. Наявність сильних сторін є основою
забезпечення стійкості підприємств, а слабкі зумовлюють посилену увагу до
системи управління (рис. 1).
Перші з них є створювальними і сприяють підвищенню ефективності
функціонування підприємств. Друга група, навпаки, у своїй основі руйнівна і
стримує їх соціально-економічне зміцнення. Ситуація ускладнюється
повільним наростанням позитивних тенденцій. Як наслідок, надто важко
долаються негативні.
Отже загальною для всіх підприємств є необхідність нарощування
позитивних тенденцій з одночасним створенням умов для їх повнішого,
ефективнішого практичного прояву. З іншого боку, всі вони у виробничогосподарській діяльності повинні орієнтуватися на обмеження, а ще краще – на
недопущення негативних тенденцій з одночасним зменшенням їх руйнівного
прояву.
Чи не найголовніше завдання зі збереження майна підприємства
покладено на внутрішньогосподарський контроль. Це пояснюється тим, що на
підприємствах зберігається значна кількість цінностей та коштів.
У зв’язку із цим доцільно вибудувати структуру внутрішнього контролю,
забезпечити вірогідність інформації, законність господарських операцій та
виявлення відхилень від норми, які виникають у процесі діяльності.
Контрольний орган покликаний сприяти підвищенню ефективності роботи
підприємства та зміцненню його фінансового стану, що зменшуватиме ризики
діяльності. Його функціонування регламентується рішенням керівника або
органів управління підприємства.
На підприємствах повинен належним чином здійснюватись контроль,
який повинен сприяти підвищенню відповідальності працівників підприємства
за виконання покладених на них обов’язків та запобігати порушенням
господарської діяльності.
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(створювальні)

Позитивні

Надання необхідної інформації органам
управління підприємства
Організація перевірок у відповідності до
принципів внутрішнього контролю
Переведення виробництва на прогресивні
технології
Спеціалізація та кооперація

(дестабілізаційні)

Негативні

Формальне підписання документів з
виконаних операцій без глибокої перевірки
стану справ на місцях
Переважання низькотехнологічного
виробництва
Повільне зростання заробітної плати
працівників
Недостатнє вивчення причин нестач і
розкрадань
Недостатня забезпеченість
кваліфікованими кадрами

Рис. 1. Позитивні та негативні тенденції діяльності підприємств
(власна розробка)
Подолання не лише минулих втрат, але й недопущення нових ускладнень
повинно базуватися на об’єктивній оцінці причин виявлених порушень. Без
такої оцінки важко шукати першоджерела негативного минулого і ще важче –
розробляти й здійснювати заходи з подолання недоліків у подальшому.
Винятково важливо одночасно зі встановленням їх причин здійснювати
профілактику негативних явищ у майбутньому.
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В організації внутрішнього контролю виникає низка проблем, які
полягають у:
– розробці типових положень галузевої методики організації контролю,
яка повинна забезпечити методичні прийоми його здійснення;
– впровадженні системності методики бухгалтерського обліку та
цілеспрямованості контролю;
– застосуванні ревізорами програмних пакетів автоматизованої обробки
даних;
– пошуку внутрішніх резервів і посиленні режиму економії виробничих
запасів підприємств, оптимізації продуктивності праці;
– розходженні поглядів щодо визначення суті цього поняття та його
змісту;
– недосконалості планування витрат в умовах нестабільної економічної
ситуації;
– створенні й утриманні окремої служби, для якої необхідно передбачити
певні кошти;
– надійності системи контролю;
– рівні компетентності та відповідальності виконавців;
– обґрунтуванні мотиваційних заходів, дисципліни, своєчасності
розрахункових операцій.
Проблеми організації внутрішнього контролю описано в праці
В.Ф. Максимової. На її думку, організація системи внутрішнього контролю
передбачає відповідальність за неї керівництва підприємства. Проблематичне
використання складних контрольних систем на невеликих підприємствах [9,
с. 123].
Для вирішення визначених завдань необхідна достовірна облікова
інформація про господарські процеси, яка ретельно контролюється керівниками
підприємств і працівниками системи обліку в процесі її обробки. За даними
облікової інформації керівники підприємств, обліковці контролюють
господарські операції в процесі їх здійснення. Реалізація контролю найбільш
оперативна тому що дає змогу не лише вчасно виявити недоліки, але й
пропонувати способи їх усунення.
Розв’язання виробничих передбачає систематичний контроль, всі
елементи якого, по-перше, включаються у моніторинговий процес одночасно
або в технологічно чи організаційно заданому порядку, або в чітко визначений
час; по-друге, всі вони виконують певні цільові функції науковометодологічного забезпечення розвитку підприємств; по-третє, вони повинні
діяти в одному напрямку як єдиний злагоджений механізм. Інакше кажучи,
системність оперативного контролю охоплює науково-прикладну сутність,
способи й механізми ефективного використання вищезазначених умов з метою
досягнення якомога вищої соціально-економічної віддачі виробництва.
З метою вдосконалення методики внутрішнього контролю, за
твердженням Є.В. Калюги, необхідно передбачити можливі помилки в системі
управління господарською діяльністю, знати хто за них відповідає. Ддля цього
слід розробити чітку структуру внутрішньогосподарського контролю, в якій усі
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підсистеми повинні бути взаємозалежними. Таким чином, удосконалення
організації й методики внутрішньогосподарського контролю з конкретизацією
її об’єктів і суб’єктів уможливить підвищити його ефективність [10].
Узагальнення результатів вищезгаданих та інших наукових досліджень
дає підстави для наступних висновків, що стосуються означеної проблеми. Для
запровадження внутрішньогосподарського контролю на підприємствах
необхідно:
– організувати таку структуру управління, яка дасть можливість
контролювати роботу на підприємстві;
– враховувати особливості технологічного процесу виробництва
продукції;
– вибудовувати його систему відповідно до виконуваних функцій і
охоплювати всі рівні організаційної структури облікового процесу.
Аналіз проблем внутрішньогосподарського контролю в економіці країні,
дає підстави для висновку, що для її вирішення необхідний повніший і глибший
розгляд питань, які поки що не стали предметом всебічного наукового й
прикладного вивчення. Відповідно, внутрішньогосподарський контроль має
бути системним та активно сприяти створенню механізмів достовірного
планування та прогнозування розвитку виробництва, а відтак – забезпечення
економічної безпеки підприємств.
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Є.В. Калюга [Електронний ресурс]. – Режим доступу
http://elibrary.nubip.edu.ua/7605/1/EVKalyga_st_1.pdf.

контролю

/

4.10. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Шипунова О.В.
к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

На сьогоднішній день можна констатувати той факт, що за роки реформ,
проведених на території України, не вдалося створити ефективної системи
державного фінансового контролю та регулювання. В зв’язку з цим
актуальними є питання пов’язані з формуванням в нашій країні ефективного
державного фінансового контролю, який би функціонував як цілісна система,
при цьому, виключивши негативний вплив суто відомчого підходу. Адже на
сьогодні одним із головних недоліків діючої системи державного фінансового
контролю в Україні є її змістовна й організаційна роздрібненість на окремі
ізольовані ланки, відсутність єдиної методологічної бази та технології
здійснення державного фінансового контролю, спільного інформаційного
простору контрольних органів. Водночас спостерігається дублювання
діяльності різних контролюючих органів.
Нині недостатньо налагоджена співпраця органів державного відомчого
та незалежного фінансового контролю, координація їх дій. Разом з тим,
діяльність органів державного фінансового контролю ускладнюється і
внаслідок недосконалості та суперечливості чинного законодавства і
нормативно-правових актів, які дають змогу по-різному трактувати та
розцінювати фінансові операції, показники господарської та бюджетної
діяльності, а також надто низького рівня належного попереднього та поточного
контролю як з боку органів управління, так і розпорядників бюджетних коштів
усіх рівнів.
Проблеми фінансового контролю досліджували багато відомих
вітчизняних і зарубіжних вчених. Рекомендації та наукові розробки щодо
їхнього теоретичного та практичного вирішення висвітлили у своїх наукових
працях такі вчені, як: Базась М. Ф. [2], Василик О.Д. [3], Вознесенський Е. О.
[4], Савченко Л. А. [8], Стефанюк І. Б. [9] та інші. У цих публікаціях надано
певні економічні категорії, пов’язані з даною темою, проблемні аспекти
класифікації видів фінансового контролю тощо.
Існування зазначених проблем є прямим наслідком нерозуміння
представниками державних органів змістовного наповнення поняття
«фінансовий контроль», його функцій, а також елементів системи даної
категорії (предмет, об’єкт, суб’єкт).
Перш за все слід відмітити, що існування фінансового контролю
об’єктивно зумовлене. Це пов’язано в першу чергу з тим, що фінансам як
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економічній категорії притаманні не тільки розподільча, а й контрольна
функції.
Фінансовий контроль здійснюється в установленому законодавством
порядку всією системою органів державної влади та місцевого самоврядування,
в тому числі спеціальними контролюючими органами. При цьому слід мати на
увазі, що фінансовий контроль є однією із завершальних стадій управління
фінансами і водночас він є необхідною умовою ефективності управління
фінансовими відносинами в цілому. Особливе місце фінансового контролю в
загальній системі контролю як елемента в системі управління суспільними
процесами зумовлюється його специфікою, що проявляється в контрольній
функції самих фінансів. Об’єктивно властива фінансам здатність виражати
специфічну сторону виробничо-господарської діяльності в будь-якій сфері
робить фінансовий контроль всеохоплюючим і всеосяжним [8]. Отже,
фінансовий контроль слугує важливим способом забезпечення законності та
доцільності здійснюваної фінансової діяльності.
Розкриємо зміст поняття «фінансовий контроль». При цьому слід
зазначити, що не існує єдиного трактування даної категорії як серед
вітчизняних, так і зарубіжних науковців .
Згідно з проведеним аналізом визначень поняття «фінансовий контроль»
можна стверджувати, що змістовне наповнення визначення даної дефініції
змінювалося з розвитком суспільства. Так, наприклад, в більшості наукових
джерел соціалістичного періоду фінансовий контроль трактувався як одна із
сфер, ланок, форм, галузей контролю за суспільним виробництвом і розподілом
продуктів. В зв’язку з початком процесу одержавленості власності дане поняття
пов’язувалось тільки з державним контролем. Також характерним є
ототожнення фінансового контролю з контрольною функцією фінансів. Що ж
стосується сьогодення, то з урахуванням змін, що відбулися протягом
останнього десятиріччя, в тому числі і в економічній сфері, дещо змінилися
підходи до визначення поняття фінансового контролю.
Виходячи з проведеного аналізу трактування поняття «фінансовий
контроль» усі підходи умовно можна об’єднати у п’ять груп, в залежності від
аспекту, у якому вони розглядають поняття «фінансовий контроль» (таблиця 1):
Отже, проаналізувавши трактування даної категорії як вітчизняними, так і
зарубіжними науковцями, на нашу думку, вичерпне визначення даного поняття
пропонує І. Стефанюк. Згідно з яким фінансовий контроль - це система
активних дій, що здійснюються органами державної влади, місцевого
самоврядування, суб’єктами господарювання та громадянами України, по
стеженню за функціонуванням будь-якого об’єкта управління в частині
утворення, розподілу та використання ним фінансових ресурсів з метою оцінки
економічної ефективності господарської діяльності, виявлення і блокування в
ній відхилень, що перешкоджають законному і ефективному використанню
майна і коштів, розширеному відтворенню виробництва, задоволенню
державних, колективних та приватних інтересів і потреб, та удосконалення
управління економікою[9].
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Що ж стосується інших визначень, то, на нашу думку вони не досить
повно розкривають зміст фінансового контролю.
Таблиця 1
Визначення «фінансовий контроль» у сучасній науковій літературі
Автор
О. Д. Василик

Л. А. Савченко

2.Як
контрольна
функція
фі
і

1.Як функція системи
управління фінансовими
відносинами

Група

Є. В. Калюга

3.Як діяльність
різних
контролюючих
і

Н. В. Фадейкіна,
В. О. Воронов
О. О. Анісімов

5.Як сукупність заходів, які
проводяться контролюючими
органами

4.Як один з видів
державного
контролю

Е. А.
Вознесенський

Л. К. Воронова

О. Ю. Грачова,
Е. Д. Соколова

В. З. Шевлоков

І. Стефанюк

Визначення
Фінансовий контроль за своєю економічною суттю – це функція
управління, яка включає сукупність спостережень, перевірок за
діяльністю об'єкта управління з метою оцінки обґрунтованості й
ефективності прийняття рішень і результатів їх виконання [3].
Фінансовий контроль завжди супроводжує людську діяльність, є
важливою функцією державного управління. Управління неможливе
без отримання інформації про виконання правових приписів, і таку
інформацію надає контроль. Його основною метою буде з’ясування,
чи всі можливі засоби були використані для виконання управлінського
рішення, чи всі умови створені для його реалізації, чи є помилки і
недоліки, та які шляхи їх усунення [8].
Фінансовий контроль ґрунтується на використанні контрольної
функції фінансів і виступає як один із проявів її важливого значення в
розширеному відтворенні. [7].
Під фінансовим контролем розуміють особливу функцію фінансів,
метою якої є розкриття відхилень від прийнятих стандартів законності
та ефективності управління фінансовими ресурсами [10]
Фінансовий контроль – це нагляд за належною реалізацією фінансової
політики панівного класу органами управління у процесі виконання
останніми функцій держави [1].
Фінансовий контроль - це контроль за фінансовою й господарською
діяльністю господарюючих суб'єктів, що не виключає, а припускає
необхідність здійснення інших видів контролю за господарською
діяльністю [4].
Фінансовий контроль - діяльність державних органів і недержавних
організацій по забезпеченню законності, фінансової дисципліни і
доцільності при мобілізації, розподілі і використанні грошових коштів
і зв’язаних з цим матеріальних цінностей [5].
Фінансовий контроль - вид державного контролю, який спрямований
на перевірку витрачання державних коштів, своєчасності та повноти
мобілізації державних ресурсів, законності витрат та доходів усіх
ланок фінансової системи, дотримання правил обліку та звітності [6].
Фінансовий контроль - сукупність дій та операцій по перевірці
фінансових та пов’язаних з ними питань діяльності суб’єктів
господарювання та управління з застосуванням специфічних форм та
методів його організації [11].
Фінансовий контроль – це система активних дій, що здійснюються
органами державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктами
господарювання та громадянами України по стеженню за
функціонуванням будь-якого об’єкта управління в частині утворення,
розподілу та використання ним фінансових ресурсів з метою оцінки
економічної ефективності господарської діяльності, виявлення і
блокування в ній відхилень, що перешкоджають законному і
ефективному використанню майна і коштів, розширеному
відтворенню виробництва, задоволенню державних, колективних та
приватних інтересів і потреб та удосконалення управління економікою
[9].

Так, наприклад, трактування О. Ю. Грачова та Е. Д. Соколова містить
неповний перелік суб’єктів контролю, оскільки виключається можливість його
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здійснення суб’єктами господарювання, аудиторами тощо, тобто суб’єктами,
які не належать ні до державних, ні до органів місцевого самоврядування.
Також в даному визначенні не враховано те, що фінансові ресурси
держави включають державні фінансові ресурси, в тому числі органів місцевого
самоврядування, ресурси суб’єктів підприємництва та населення, так як, на
думку науковця, є зайвим у визначенні зазначати фінансові ресурси органів
місцевого самоврядування. При цьому неоднозначність трактування поняття
«фінансового контроль» науковцями дає привід для того, щоб звернутися до
законодавчих документів, які б могли узгодити погляди на дане питання. При
аналізі нормативно-правової бази, яка безпосередньо регулює здійснення
фінансового контролю, ми дійшли до висновку, що дана сфера діяльності не
достатньо врегульоване, а законодавча база у цій галузі відстає від економічної
реальності, завдань держави у фінансовій сфері.
Проблема правової неврегульованості фінансового контролю зумовлена
такими чинниками:
- нечіткістю понятійних формувань, що призводить до неоднозначного, а
іноді неправильного тлумачення правових норм;
- неузгодженістю між собою основних положень частини нормативноправових актів;
- застарілістю частини.
Правильному розумінню фінансового контролю сприятиме виділення
суб’єктів, предмета і об’єктів контролю.
Слід відмітити, що на сьогоднішній день ні нормативно-правові акти, ні
навчальна чи наукова література не містять чіткого і повного переліку суб’єктів
фінансового переліку (табл. 2).
В результаті проведеного дослідження, на нашу думку, більш повним і
логічним є перелік, запропонований Савченком Л. А., який не тільки всебічно
розкрив даний аспект, а й здійснив класифікацію суб’єктів адекватну
реальності.
Об’єктом фінансового контролю є суб’єкти господарювання, тобто всі
юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов'язана з використанням
суспільної власності.
В свою чергу, під предметом фінансового контролю необхідно розуміти
діяльність об’єктів фінансового контролю - суб’єктів господарювання, всіх
юридичних i фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з використанням
суспільної власності, та її окремі аспекти - фінансові операції та процеси, які
розглядаються з позицій законності, достовірності, доцільності й економічної
ефективності, збереження власності, правильності формування й використання
капіталу. При цьому слід мати на увазі, що для кожного суб’єкта
господарювання, в залежності від особливостей функціонування, форми
власності тощо характерною є своя діяльність. Розглянемо предмет фінансового
контролю на прикладі суб’єктів господарювання, які займаються виробництвом
товарів, робіт i послуг.
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Таблиця 2
Аналіз підходів щодо окреслення суб’єктів фінансового контролю у сучасній
науковій літературі
Автор

М. Ф. Базась

Л. К.
Воронова

Л. А.
Савченко

Суб’єкти фінансового контролю
Суб'єкти фінансового контролю поділяються на:
- органи державної: влади та управлення (Рахункова палата, Державна
податкова адміністрація України, Міністерство фінансів України та його
підрозділи (державна контрольно-ревізійна служба України, Державне
казначейство України), Фонд державного майна України, Міністерство
економіки Міністерство фінансів України, Міністерство праці та
соціальної політики України, Державний комітет статистики України,
Антимонопольний комітет України, Національний банк України;
- спеціалізовані органи контролю (Державний комітет України із
стандартизації, метрології та сертифікації, Державний митний комітет
України, Державний комітет України у справах захисту прав споживачів,
Державна інспекція України контролю за цінами, Державна автомобільна
інспекція, Державна пожежна інспекція, Державна санітарна інспекція);
- ради депутатів різних рівнів та їхні комісії, незалежні профспілки,
члени партій та рухів;
- незалежні спеціалізовані фірми (аудиторські фірми), окремі фізичні
особи (аудитори);
- контрольно-ревізійні служби міністерств, відомств, концернів,
асоціацій, акціонерних виробничих об’єднань;
- утворені власником органи, бухгалтерська та фінансово-економічна
служби, аудиторські фірми (аудитори) [2].
Позначає їх словосполученням «контролюючі органи». При цьому автор
наголошує на тому, що ця група суб’єктів наділена владними повноваженнями для досягнення цілей контролю та приділяє увагу Верховній
Раді України, Рахунковій палаті, Президенту України, Кабінету Міністрів
України, Міністерству фінансів України, Державному казначейству України,
органам державної податкової служби України, Аудиторській палаті [5].
Суб'єкти фінансового контролю поділяються на:
- суб’єктів, що здійснюють фінансовий контроль: Верховна Рада України,
Президент України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів
України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та інші державні
органи, органи місцевого самоврядування, які поряд з виконанням інших
функцій наділені контрольними повноваженнями. Для цих суб’єктів
контроль на функція у фінансовій сфері є другорядною;
- контролюючі суб’єкти: Рахункова палата, органи державної податкової
служби України, НБУ, Державна митна служба України, Державне
казначейство України, Державна контрольно-ревізійна служба України,
Аудиторська палата України, Державний комітет фінансового моніторингу,
інші державні органи, недержавні організації, незалежні аудитори, також
відповідні служби підприємств, установ, організацій, основною функцією
яких є здійснення фінансового контролю [8].

При цьому відзначимо, що до окреслення цієї категорії стосовно
промислових підприємств необхідно підходити відповідно до циклу їх
діяльності (табл. 3). Слід відмітити, що єдиного підходу щодо визначення та
видів функцій фінансового контролю у науковій літературі також не існує
(табл. 4).
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Таблиця 3
Аналіз предмету фінансового контролю промислових підприємств
Стадія циклу

Предмет фінансового контролю
Фінансові операції та процеси, пов’язані із процесом виробництва: власне
виробництвом, предметами i засобами виробництва, які вивчаються з
огляду дотримання правил нормування, тарифних ставок, розцінок,
Виробництво посадових окладів, умов i охорони праці, правильності й своєчасності
розрахунків з робітниками й службовцями, додержання порядку
формування при6утку, з6ереження, використання засобів виробництва та
інших елементів виробничих процесів.
Фінансові операції та процеси, пов’язані з відтворенням засобів
Розподіл
виробництва, розподілом та перерозподілом заново створеного продукту.
Обмін
Фінансові операції та процеси, пов’язані з реалізацією продукції.
Фінансові операції та процеси, пов’язані з виробничий й особистим
Споживання споживання, відтворенням i розширенням виро6ничих фондів i
задоволенням суспільних потреб

Таблиця 4
Аналіз функцій фінансового контролю у сучасній науковій літературі
Автор

Функції фінансового контролю
- пізнавальна (виявлення причин та доведення фактів, які негативно
впливають на функціонування системи управління та упорядкування
адміністративних відносин);
- інформаційно-аналітична (одержана під час контролю інформація є
підставою для прийняття адекватних управлінських рішень i проведення
коригуючих дій);
- профілактична (виявлення фактів порушення законодавства та сприяння
ліквідації явищ, які породжують безгосподарність підприємств та
недотримання вимог чинних нормативних документів у майбутньому);
М. Ф. Базась
- сприяння діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності за
допомогою економічних важелів та стимулів;
- мобілізуюча (при здійсненні контролю виявляють i недоліки, i позитивне у
діяльності підприємств, які як позитивний досвід можуть використовуватись
на інших підприємствах);
- культурна (виховання ощадливості при витрачанні матеріальних, трудових
i фінансових ресурсів);
-перспективно-дійова функція (надання рекомендацій для вжиття заходів i
вдосконалення системи управління) [2].
- інформаційна: в результаті здійснення фінансового контролю відбувається
збір певної інформації, яка свідчить про результати функціонування
підконтрольного суб’єкта, його діяльність у сфері публічних фінансів,
управлення державним чи комунальним майном тощо та є підставою для
прийняття відповідного управлінського рішення, проведення необхідних
дій, що забезпечать нормальне функціонування підконтрольного суб’єкта,
Л. А.
зокрема вжиття корегуючих заходів тощо.
Савченко
- аналітична;
- стабілізуюча;
- правоохоронна;
- запобіжна;
- виховна [8].
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Рис. 1. Основні елементи системи фінансового контролю
Здійснивши аналіз функцій фінансового контролю, на нашу думку, до їх
переліку слід віднести наступні:
- пізнавальна: виявлення причин та доведення фактів, які негативно
впливають на функціонування системи управління та упорядкування
адміністративних відносин;
- інформаційно-аналітична;
- профілактично-запобіжна: виявлення фактів порушення законодавства
та сприяння ліквідації явищ, які породжують безгосподарність підприємств та
недотримання вимог чинних нормативних документів у майбутньому);
- сприяння діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності за
допомогою економічних важелів та стимулів;
- мобілізуючо-стабілізуюча: при здійсненні контролю виявляють i
недоліки, i позитивне у діяльності підприємств, які як позитивний досвід
можуть використовуватись на інших підприємствах); культурна (виховання
ощадливості при витрачанні матеріальних, трудових i фінансових ресурсів);
- правоохоронна;
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- виховна.
В результаті проведеного дослідження, можемо представити фінансовий
контроль як систему взаємопов’язаних елементів (рис. 1) [12].
Проаналізувавши трактування категорії «фінансовий контроль» як
вітчизняними, так і зарубіжними науковцями, а також визначивши його
суб’єкти, об’єкти, основні функції та завдання, можна зробити висновок, що
фінансовий контроль слід трактувати як діяльність, яка здійснюється органами
державної влади і місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання та
громадянами України по забезпеченню законності, фінансової дисципліни і
доцільності при мобілізації, розподілі і використанні грошових коштів і
зв’язаних з цим матеріальних цінностей з метою оцінки економічної
ефективності господарської діяльності, виявлення і блокування в ній відхилень,
що перешкоджають законному і раціональному використанню майна і коштів,
розширеному відтворенню виробництва, задоволенню державних, колективних
та приватних інтересів і потреб та управління економікою.
Запропоноване нами визначення розкриває зміст фінансового контролю,
окреслює коло його суб’єктів, сферу дії та мету здійснення, що сприятиме його
ефективній та раціональній організації на практиці.
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4.11. СКРИНІНГ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ
СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ
Юзик Л.О.
к.е.н., доцент
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Імперативом успішного функціонування суб’єктів господарювання у
сучасних умовах є збалансованість внутрішніх і зовнішніх можливостей із
спрямованістю на забезпечення соціоінтересів. Згідно з цим провідною ідеєю
концепції управління у ХХІ
ст.
є необхідність гармонійного
розвитку підприємства, що передбачає орієнтацію на поєднання та
збалансування інтересів суб’єктів господарювання, споживачів і суспільства в
цілому. Така спрямованість управління відповідає концепції сталого розвитку
[1, с.3].
Метою сталого розвитку України є припинення деградації природних
екосистем і забезпечення високого рівня та якості життя нинішнього і
майбутніх поколінь жителів України на основі впровадження нової моделі
економіки на засадах збалансованого природокористування. Досягнення цієї
мети відповідає світоглядним цінностям і культурним традиціям українського
народу, а також міжнародним зобов’язанням України [2].
Основні принципи сталого розвитку України закріплені в Концепції
переходу України до сталого розвитку, і включають: поєднання розвитку
суспільства зі збереженням довкілля; інтеграція економічної, соціальної та
екологічної складових розвитку; підтримання цілісності екосистем;
забезпечення соціальної справедливості; запобігання економічним, соціальним
та екологічним негараздам; збалансоване виробництво і споживання;
збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;
забезпечення
прозорості та підзвітності державного управління; корпоративна соціальна
відповідальність; участь громадськості у формуванні та реалізації політики
сталого розвитку; збереження культурного різноманіття і традицій українського
та інших народів, що живуть в Україні; захист і збереження культурної та
історичної спадщини народу України [2].
Впровадження вказаних принципів сталого розвитку на рівні окремого
підприємства здійснюєится через інструменти корпоративної соціальної
відповідальності.
Категорія соціальної відповідальності не є новою для торгівлі, а випливає
з її соціальної місії. Проте теоретичні аспекти і практична реалізація соціальної
відповідальності тривалий час залишалася поза увагою вчених, суспільства,
громадських інститутів, держави [3, с.93-104].
Бізнесові структури, що працюють в Україні [4], ще не усвідомлюють в
повному обсязі свою роль і відповідальність у соціальному розвитку держави, а
також свої стратегічні інтереси, тому в них виникає потреба у співпраці із
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державними та недержавними установами, організаціями у вирішенні
соціальних проблем різного рівня.
Зараз українські компанії лише починають реалізовувати значення і
цінність людського ресурсу як основного елемента інтелектуального капіталу
підприємства. Небагато керівників знають про соціальну відповідальність як
про ефективний інструмент управління і збільшення людського капіталу
підприємства [5, с.10]. Про це свідчить узагальнений профіль соціального
перерізу бізнес-середовища в Україні (табл.1).
Практика останнього десятиліття свідчить, що конкурентними
перевагами українських підприємств є застосування в управлінні концепцій
маркетингу, стратегічного управління та інноваційного підходу до управління
[1, с.3].
Таблиця 1
Профіль соціального перерізу бізнес-середовища в Україні
Вектор позитивного впливу
Пріоритетні вектори
Кадрова політика, соціальні інвестиції в охорону здоров'я,
соціальної
ресурсозберігаючі технології в енергоємних галузях промисловості.
активності
Розроблено
концепцію
національної
стратегії
соціальної
Наявність стратегії
відповідальності бізнесу в Україні.
10,7% компаній в Україні декларують власні цінності та пріоритети
на веб-сторінках, у корпоративних брошурах, самопрезентаціях; з
Транспарентність
них 8% – українські компанії та 2% – міжнародні компанії,
соціальної
головний офіс яких розташовується поза межами України. Значна
відповідальності
кількість компаній (понад 30%) декларують засади, норми та
підприємства
принципи роботи [6].
Глобальний договір
Глобальний договір ООН з квітня 2006 року в Україні.
ООН
Вектор стримуючого впливу
Непрозорість інформаційної політики вітчизняних компаній,
більшість вітчизняних компаній не мають визначеної стратегії
соціальної відповідальності, перебувають на етапі дотримання
законодавства та точкових доброчинних проектів. Найбільші
українські корпорації здійснюють досить активну благодійницьку
Основні проблеми
діяльність та використовують інструментарій зв’язків з
громадськістю. Майже всі великі компанії проводять проекти
підвищення ефективності бізнес-процесів із певними соціальними
або екологічними перевагами, однак більшість не робить прив’язки
таких бізнес-проектів до власної соціальної відповідальності [7].
Вектор перспективного розвитку
Проведення активної промислової політики держави, націленої на
розвиток перспективних галузей і виробництв диверсифікацію
Заходи подолання
недоліків соціальної виробничої і іншій діяльності великих бізнес-груп і корпорацій,
створення сприятливих умов для інвестиційної активності бізнесу,
ситуації
підтримку розвитку малого і середнього бізнесу [8, с. 35].

Однією
з
найважливіших
умов
забезпечення
ефективного
функціонування сучасного підприємства є імплементація концепції соціальноорієнтованого маркетингу. Розробка концепції соціально-орієнтованого
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маркетингу, що базується на науково- обґрунтованих принципах і забезпечує
високу відповідальність підприємств перед споживачами, партнерами і
суспільством є актуальною проблемою сучасності.
Існуючи підходи
визначають концепцію соціально-орієнтованого
маркетингу характерною для сучасного етапу розвитку людської цивілізації,
вона базується на новій філософії підприємництва, орієнтованій на задоволення
розумних, здорових потреб носіїв платоспроможного попиту [9].
На нашу думку концепція стратегічного управління
соціальноорієнтованим маркетингом виглядає як науковообґрунтований задум або
проект щодо досягнення стійкої конкурентної позиції шляхом прийняття
стратегічних маркетингових рішень щодо реалізації соціально – значущої
маркетингової активності таким чином, щоб врахувати такий симбіоз: потреби
споживачів - бізнес-інтереси та соціальні цінності підприємства - добробут та
цінності суспільства [10, с. 233].
Концептуальний підхід до соціально-орієнтованого маркетингу
підприємства складається з умов зовнішнього середовища, здатних вплинути на
розвиток соціально-орієнтованого маркетингу; системи соціально-орієнтованого
маркетингу; предмету; об'єкту; основних принципів; імперативів; інструментів
та стратегій соціально-орієнтованого маркетингу (рис.1) [10, с.233].
Система соціально-орієнтованого маркетингу повинна охоплювати три
підсистеми:
- корпоративний соціально-відповідальний маркетинг;
- соціальний аудит;
- соціальна звітність [10, с. 234].
У зв’язку з інтеграцією вітчизняних підприємств до міжнародних
проектів, заяву про європейський вибір України, поширенням соціальної
відповідальності бізнесу в Україні проблема здійснення соціального аудиту є
досить актуальною.
Соціальну функцію підприємництва («соціальна відповідальність
бізнесу», «корпоративна соціальна відповідальність») оцінюють за допомогою
соціального аудиту. Методологічною базою соціального аудиту слугують
основні положення теорії соціоекономіки, розробленої американським
науковцем і суспільним діячем Л. Етционі на основі філософії комунітаризма.
На відміну від інших різновидів аудиту, практичне спрямування соціального
аудиту переважно виражається в діагностиці стану соціальних відносин на
мікрорівні, управління соціальним капіталом і відповідності внутрішніх правил
обов’язковим умовам трудового законодавства [11].
Соціальний аудит та соціальна відповідальність є взаємопов`язаними та
взаємообумовленими частинами одного цілого. Без соціального аудиту, який
сприяє виявленню соціальних ризиків, чим забезпечує реалізацію запобіжних
заходів у соціально-трудовій сфері, не може бути ані корпоративної соціальної
відповідальності, ані соціальної відповідальності бізнесу в цілому.
Таким чином шляхом соціального аудиту досягається:
а) незалежна оцінка ефективності управління соціально-трудовими
процесами на різних рівнях;
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б) розробка комплексу заходів щодо усунення виявлених недоліків, що
безпосередньо впливає на ефективність функціонування об`єктів та суб'єктів
аудиту.
Концепція стратегічного управління соціально-орієнтованим маркетингом:
науковообґрунтований задум або проект щодо досягнення стійкої конкурентної позиції
шляхом прийняття стратегічних маркетингових рішень щодо реалізації соціально –
значущої маркетингової активності таким чином, щоб врахувати такий симбіоз: потреби
споживачів - бізнес-інтереси та соціальні цінності підприємства - добробут та цінності
суспільства

Умови
зовнішнього
середовища,
інструменти,
стратегії
соціальноорієнтованого маркетингу

Система управління
соціально-орієнтованим
маркетингом

Предмет;
об'єкт;
принципи;
імперативи

Корпоративний
соціальновідповідальний маркетинг

Соціальний
аудит

Соціальна звітність

Скринінг
активності
Фільтр 1. Галузь

соціальної

Фільтр 2. Критерії соціально
та екологічно збалансованої
торгівлі

Скоупінг соціальної
активності
Критерій 1. Фінансова
стійкість підприємств
Критерій 2. Економічна
стійкість
Критерій 3. Соціальна
стійкість
Критерій 4. Маркетингова
позиція

Аудит
соціальновідповідальної
бізнес-активності
підприємства

Рис. 1. Місце скрінингу соціальної активності в концепції стратегічного
управління соціально-орієнтованим маркетингом (авторська розробка)
Соціальний аудит на підприємстві дозволяє: виявити соціальноекологічні загрози, ризики загострення соціально-трудових відносин; виявити
порушення норм законодавства у сфері соціально-трудових відносин; досягти
до соціального консенсусу шляхом прийняття узгоджених заходів щодо
розвитку людських ресурсів; приходити до взаємних домовленостей між
керівництвом підприємства та профспілками, бізнес-структурами та
структурами громадянського суспільства, бізнес-структурами та органами
місцевого самоврядування.
Таким чином, соціальний аудит на підприємстві охоплює його внутрішню
та зовнішню політики. Внутрішню політику, перш за все, розраховано на
управління персоналом підприємства, узгодження основних напрямів розвитку
колективу з цілями підприємства, його загальною та соціальною стратегією [12,
с. 14].
Соціальний аудит
в системі управління соціально-орієнтованим
маркетингом повинен включати такі основні компоненти:
- скринінг соціальної активності;
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- скоупінг соціальної активності;
- аудит соціально- відповідальної бізнес-активності підприємства.
Для того, щоб звузити кількість даних компаній для подальшого
детального аналізу інвесторами і трейдерами використовується метод, який
носить назву скринінг. Слово скринінг походить від англійського слова
screening, яке в інвестиційному співтоваристві означає метод фільтрування
акцій, як правило, на основі фінансових коефіцієнтів [13].
Ю. Бєляєв розглядає скринінг як попередню діагностику поточного стану
підприємства [14].
С. Роббінз розглядає соціальний скринінг як підхід відповідно до якого
при ухваленні рішення до уваги беруться соціальні критерії [15].
Аверин А.Н. розглядає скринінг як відбір компаній, або «просіювання»,
яке є політикою оцінки підприємств за критеріями ведення соціально
відповідального бізнесу на основі або їх дотримання (позитивне - positive
screening), або невідповідності ним або соціальним і етичним уявленням про
бізнес інвестора (негативне - negative або avoidance screening) [16].
Садков В. розглядає скринінг (від англ. screening — відсівання, відбір) як
процедуру відбору проектів з найкращими екологічними і соціальними
характеристиками або відсівання проектів, потенційні екологічні і соціальні
наслідки яких гірше певного рівня [17].
Словник банківської термінології розглядає скринінг як заходи,
спрямовані на спостереження кредитора за позичальником (зазвичай, юр.
обличчям) і систематизацію даних про зміни платоспроможності, фінансового
стану і доброчесності боржника. В якості джерел даних для скринінгу служать
аудиторські і фінансові перевірки дебітора, інформація з публікацій і
довідників. У широкому сенсі, термін «скринінг» може застосовуватися в усіх
ситуаціях, при яких відбувається постійне стеження (від англ. screen - екран).
По суті, скринінг рівнозначний моніторингу [18].
Існують 2 найбільш популярні скринінги: скринінг Грехема і скринінг
Баффета. Основна ідея скринінгу Грехема полягає в пошуку недооцінених
компаній c допомогою критеріїв: ринкова капіталізація, поточна ліквідність,
норма чистого прибутку і вартісні мультиплікатори P/B і P/E. У. Баффет є
успішнішим інвестором за всю історію людства. Баффет для пошуку
інвестиційно-привабливих компаній використовує наступні критерії скринінгу:
чи досить інформації про бізнес компанії? Як компанія проявила себе за останні
роки? Чи є довгострокові перспективи? Чи діють менеджери компанії
раціонально? Чи відкриті менеджери? Чи ставлять менеджери інтереси
акціонерів вище за своїх? Наскільки рентабельна компанія? Чи досить вільний
грошовий потік для акціонерів? Яка віддача на вкладений капітал? Чи є у
компанії явна конкурентна перевага? Яка справедлива ціна акцій компанії? [13]
Скринінг соціальної активності в системі соціального аудиту
пропонується здійснювати на основі двох фільтрів: фільтр перший – галузь,
фільтр другий - критерії соціально та екологічно збалансованої торгівлі.
Якісне дослідження методів впровадження соціальної відповідальності
бізнесу в Україні виявило вісім практик ведення соціально-відповідального
410

бізнесу, зокрема і соціально збалансованої торгівлі. Це у першу чергу,
управління каналами постачань, яке охоплює сертифікаційні вимоги до
постачальників, вимоги до виконання ними кодексів діяльності компанії,
спеціальне навчання постачальників основним принципам СВБ, необхідність
встановлення етичних відносин з діловими партерами (чесна та етична
поведінка в ролі клієнта або контрагента, прозора комунікація, купівля на
тендерній основі), практика чесної торгівлі та етичного поводження з товарами,
виробленими у країнах, що розвиваються, екологічність торгівлі та управління
життєвим циклом продукту, зміцнення зв’язків із місцевими виробниками,
веденення етичної торгівлі з країнами, що розвиваються, заходи, спрямовані
проти контрабанди, відмова від використання компонентів, що негативно
впливають на озоновий шар при перевезення вантажів, відповідальна реклама,
практика встановлення доступних цін на товари та послуги першої
необхідності, екологічне, соціальне і органічне маркування, впровадження
маркетингу з опорою на благодійність [19, с.27].
Соціально відповідальні компанії отримують низку суттєвих переваг від
принципів корпоративної соціальної відповідальності, включаючи поліпшення
їх фінансові показники, зниження експлуатаційних витрат, підвищення обсягу
продажу, залучення і збереження клієнтури, зростання продуктивність праці
співробітників та поліпшення якості його роботи, створення додаткових
можливостей щодо залучення і збереження персоналу, зниження потреби у
здійсненні наглядових функцій, і навіть розширення доступу до капіталу
(табл.2).
Таблиця 2
Вплив соціальної активності підприємства
Вектори впливу
соціальної активності
Вплив соціальної
активності на
акціонерний капітал
Вплив соціальної
активності на споживчі
настрої
Вплив соціальної
активності зрозумілою
людською капітал
Зниження витрат на
взаємодію з владою

Характеристика
Дуже значна позитивна кореляція між дохідністю активів та
соціальній активністю компанії. Значна позитивна кореляція між
дохідністю продажу та соціальної активністю компанії.
Позитивна кореляція між дохідністю капіталу та соціальній
активністю
Позитивний імідж компанії споживачів соціальна позиція
компанії має велике значення. Соціальна активність здатна
підвищити впізнаваність продукту чи самої ж компанії на
місцевому ринку, дає маркетингові переваги
Позитивну кореляцію між інвестиціями розвиток персоналові та
курсом акцій компанії. Існує пряма зв'язок між ставленням
співробітників до і його доходами
Важливу роль грає регулярний соціальний аудит компанії
відкритості та прозорості своєї діяльності, вкладають ресурси в
соціальні програми, які мають стійкі позиції у стосунках з
владою

Таким чином, скринінг соціальної активності здійснений в рамках
соціального аудиту сприятиме виявленню генеральної сукупності підприємств з
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активною соціальною позицією, які можуть стати об’єктами соціального
аудиту.
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