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УДК 336.64

Анзіна Ганна Вікторівна
аспірант кафедри фінансів

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РИНКОВА ПРЕМІЯ ЗА РИЗИК АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ  
В УМОВАХ ГРАНИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ

Стаття присвячена проблемі оцінки ризику інвестицій в умовах граничних економік. Наведені сучасні погля-
ди науковців на проблематику оцінки ринкової премії за ризик акціонерного капіталу. Доведено обґрунтованість 
віднесення української економіки до граничної. Розглянуто актуальність корегування методики оцінки премії за ризик 
акціонерного капіталу в умовах українських реалій. Визначено мінімальний рівень дохідності, що очікує інвестор, при 
фінансуванні компанії в Україні. 
Ключові слова: граничні ринки; ринкова премія; ринкова премія за ризик акціонерного капіталу; вартість власного 
капіталу; безризикова ставка.

Постановка проблеми. Новітній етап розвитку 
світової економіки характеризується фінан-

сіалізацією – домінуванням фінансового сектору у 
процесах ринкового ціноутворення. Це означає, що 
фінансові показники, на сьогодні, є найбільш ефек-
тивними у контексті оцінки діяльності економіки 
країни вцілому. Це стало підґрунтям до відокрем-
лення окремої класифікації ринків – граничні, які 
ще не мають темпів розвитку, характерних ринкам, 
що розвиваються, але мають значний потенціал 
зростання. Граничні ринки мають низьку капіталі-
зацією та ліквідність, але високу волатильність, яка 
є чіткім відображенням можливої ризиковості май-
бутніх інвестицій. Саме тому визначення премії за 
ризик акціонерного капіталу, як показника доціль-
ності інвестування в кожну конкретну економіку, 
набуває все більшого значення у сучасних умовах.

Аналіз досліджень та публікацій. Оцінка ризи-
ковості інвестування завжди була і залишається ак-
туальною проблемою. Премія за ризик акціонерного 
капіталу є показником, що відображає ризик, а як 
наслідок, і ефективність вкладень за умов конкрет-
ної економіки. Саме тому питанню визначення премії 
за ризик акціонерного капіталу присвячено роботи 
багатьох вчених та практиків. Але особливої уваги 
заслуговують пропозиції сучасних фінансистів.

Так, провідні фахівці інвестиційного бізнесу 
Брет Хаммон та Мартін Лейбовітц, зазначають, 
що премія за ризик акціонерного капіталу відіграє 
ключову роль для кожного інвестора, оскільки здій-
снює вплив на поведінку у заощадженнях та ви-
тратах, а також при формуванні портфелю безри-
зикових та ризикових активів [6, с. 1]. Дослідниками 
було запропоновано залежність режимів реальної 
відсоткової ставки та премії за ризик. 

В свою чергу, Роберт Арнот визначає премію за 
ризик акціонерного капіталу як циклічну, меншу та 
більш динамічну величину, ніж запропонована кла-
сичною теорією. Його дослідження спирається на 
припущенні, що боргові цінні папери мають більшу 
дохідність на певному проміжку часу, тоді як премія 
за ризик акціонерного капіталу починає перевищу-
вати ціну облігацій у довгостроковому періоді [2].

У своєму дослідженні Річард Грінольд, Кенет 
Кронер та Лауренс Сігель [5] визначають модель 
оцінки премія за ризик акціонерного капіталу у кон-
тексті визначення пропозиції, пропонуючи компози-
цію доходності акціонерного капіталу із трьох скла-
дових: доходу, приросту доходності та переоцінки.

Роберт Ібботсон, провідний практик у галузі ін-
вестиційного менеджменту, визначає премію за ри-
зик акціонерного капіталу як довгострокову рівно-
вагу між прибутковістю ринку акцій та дохідністю 

ринку облігацій. Він визначає це концептом рівно-
ваги та оцінює як наддоходність акції у порівнянні 
з борговим ринком. Роджер визначає чотири мето-
ди оцінки премії за ризик акціонерного капіталу: 
історичний, що базується на середньому значенні 
показників доходності ринків акцій та облігацій; 
консенсусний, тобто оцінка спирається на прогно-
зи менеджменту компанії щодо очікуваного ризику; 
модель попиту, що оцінюється на основі очікуваної 
доходності на базі САРМ моделі; модель пропози-
ції, що базується на очікуваній доходності на базі 
оцінки макроекономічних показників в економіці 
[9, с. 18-21].

В умовах розвинутих ринків для оцінки премії 
за ризик акціонерного капіталу може бути викорис-
тана наступна декомпозиція факторів впливу. Пре-
мія на ризик акціонерного капіталу може бути об-
рахована як сума доходності дивідендів, реального 
росту дивідендних виплат, зростання коефіцієнту 
«ціни-дивіденд», зміни реальної відсоткової став-
ки, зростання реальної відсоткової ставки США та 
премії за ризик інвесторів США [3].

Погляди сучасних фахівців у сфері корпоратив-
них фінансів сходяться на тому, що премія за ризик 
акціонерного капіталу є величиною специфічною до 
кожної окремої економії та навіть компанії (за умов 
значних галузевих ризиків). Саме тому, окремої 
уваги потребує визначення премії за ризик акціо-
нерного капіталу в умовах граничних економік, які 
характеризуються низькою капіталізацією та лік-
відністю, що значно збільшує ризиковість вкладень 
інвестицій.

Постановка завдання. Метою даного досліджен-
ня визначення премії за ризик акціонерного капіта-
лу компаній, що функціонують за умов граничних 
ринків, на прикладі України.

Виходячи із зазначеної мети, завданнями дослі-
дження є визначення особливостей оцінки премії за 
ризик акціонерного капіталу для граничних еконо-
мік з урахуванням впливу систематичних ризиків, 
а також визначення премії за ризик акціонерного 
капіталу на української економіки, що може бути 
використана при розрахунку рентабельності інвес-
тицій у складі ставки дисконтування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Від-
повідно до класичної теорії корпоративних фінан-
сів, ефективним показником ризику інвестування є 
очікувана дохідність активу, яка може бути обра-
хована за двома найбільш поширеними моделями. 
Модель Гордона, що базується на оцінці приросту 
дивідендних виплат. Дана модель застосовується за 
умов сталих дивідендів та для розвинутих компа-
ній на етапі розквіту або пізнього розквіту. У свою 

© Анзіна Г.В., 2015
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чергу, модель оцінки капітальних активів (МОКА, 
САРМ), яка полягає у визначенні очікуваної дохід-
ності на основі корегування без ризикової ставки на 
рівень ринкового ризику.

Обмеження моделі Гордона унеможливлює її 
імплементацію у кампаніях, що функціонують 
за умов перехідної економіки. З іншого боку, мо-
дель САРМ є більш чутливою до змін ринкової 
кон’юнктури. Згідно моделі САРМ, очікувана дохід-
ність активу визначається за формулою:

                   (1)
Із наведеної вище формули можна виокремити 

ключові чинники, що визначають ризик інвестицій 
у акцій:

– Безризикова дохідність, що використовується 
розрахунку ставки дисконтування грошових пото-
ків компанії. Безризикова ставка відображає ціну 
вкладення у державні цінні папери держави як 
інструменту, що характеризує ризик держави вці-
лому. Станом на вересень 2013 року, згідно даних 
НБУ безризикова ставка в Україні визначається на 
основі доходності облігацій зовнішньої державної 
позики і складає 8%, тоді як US Treasury Bills, як 
відображення абсолютного рівня безризикової до-
хідності, – 3,96%. Тобто, в умовах граничних рин-
ків капіталу безризикова ставка є скорегованою на 
системний ризик країни [11].

– Індекс волатильності даного активу (кое-
фіцієнт «бета»), тобто ринкова дохідність індек-
су. За умов граничних ринків капіталу, фондовий 
ринок не відображає сталого рівня капіталізації та 
ліквідності для формування об’єктивного показника 
доходності. 

– Премія за ризик акціонерного капіталу (rM – rf),  
що визначається як спред ринкового ризику та без-
ризикової ставки капіталу, характеризує премію за 
вкладення у цінні папери на відкритому ринку. За 
умов граничних ринків капіталу, що характеризу-
ється низькою капіталізацією та ліквідністю, без-
ризикова ставка є завжди значно завищено. 

– Премія за несистемні ризик, тобто за ризи-
ки галузі та країни. Наприклад, для агрокомпаній 
визначення премії за ризик галузі є дуже важли-
вим, оскільки відображає значний обсяг специфіч-
ного ризику. Асват Дамодаран, всесвітньо відомий 
практик оцінки вартості компанії, пропонує вико-
ристовувати премію у розмірі 5% для компаній, що 
функціонують на граничних ринках капіталу, через 
неможливість кількісної оцінки втрат через поне-
сення специфічного ризику [1, с. 35]. Але за умов 
граничних економік даний показник може бути зна-
чно вищим через особливості функціонування вну-
трішнього фондового ринку та специфічні ризику, 
притаманні країнам динамічного розвитку.

Визначення ризику інвестицій за умов гранич-
них економік, характерною особливістю яких є зна-
чний потенціал зростання, обмежений недостатнім 
розвитком фондового ринку, залишається одним з 
найбільш актуальних питань. Показником, що по-
требує глибокого аналізу є саме премія за ризик 
акціонерного капіталу, відображаючи абсолютний 
ризик вкладень в економіку.

Відповідно до MSCI Index станом на вересень 
2014 року, Standard & Poor's класифікували Укра-
їну як країну з граничними ринками капіталу, де 
ринкова капіталізація становить 89 мільйонів дола-
рів [12]. Граничні ринки капіталу характеризують-
ся наступними ознаками:

– граничні ринки капіталу, на відміну від рин-
ків, що розвиваються, мають низький рівень капі-
талізації та ліквідності;

– відносна недоступність іноземних інвесторів 
на граничні ринки капіталу;

– на відміну від ринків капіталу, що розвива-
ються, граничні ринки мають низьку кореляцію із 
розвинутими ринками, а отже, відображають мен-
ший ризик інвестування;

– велика ступінь систематичного ризику, осо-
бливо політичного;

– граничні ринки капіталу мають значно більший 
потенціал зростання, ніж ринки, що розвиваються.

Саме тому, граничні ринки капіталу є привабли-
вими для інвесторів, що прагнуть високого довго-
строкового доходу із низькою кореляцією з іншими 
ринками, не зважаючи на поточну низьку капіталі-
зацію та ліквідність. Країни з граничними ринками 
капіталу через певний час мають можливість стати 
більш ліквідними та демонструвати співвідношення 
«ризик-дохідність» на рівні розвинутих ринків. 

У процесі дослідження було визначено особливос-
ті фондового ринку України, що відображається на 
ключових макроекономіничх показниках у динаміці.

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

К
атар

В
'єтнам

Н
ігерія

Ринки, щ
о розиваю

ться

Ш
рі Л

анка

К
енія

Туніс

К
азахстан

П
акістан

Бахрейн

К
увейт

У
країна

Румунія

О
А

Е

Болгарія

А
втралія

А
ргентина

Естонія

С
Ш

А

В
еликобританія

Л
итва

Ф
ранція

Я
понія

Н
імеччина

Рис. 1. Прогноз середнього зростання ВВП  
у 2012-2015 роках

У порівнянні із розвинутими країнами, що відо-
бражають сталі темпи зростання економіки у дина-
міці (наприклад, зростання ВВП Німеччини прогно-
зується на рівні 1,2%, Франції – 2%, США – 2,3%), 
Україна має показник росту ВВП на рівні 4,2%, що 
значно нижче темпів росту ринків, що розвиваєть-
ся. З цього випливає висновок, Україна має значний 
потенціал росту, який поки не є реалізованим.

Показники ринкової капіталізації та ліквідності 
(див. рис. 2) доводять доцільність віднесення Укра-
їни до граничних ринків, оскільки навіть частка 
ринкової капіталізації до ВВП є вдвічі меншою за 
аналогічний показник Європи та Центральної Азії. 
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Рис. 2. Порівняльна діаграма показників фінансового 
ринку України із світовими станом на 2012 рік [13]

Проблемі оцінки премії за ризик акціонерного 
капіталу за умов трансформаційних економік при-
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ділена увага багатьох сучасних фінансистів, які 
мають на меті визначення оптимальної моделі для 
будь-якої економіки. У своєму досліденні Річард 
Грінольд, Кенет Кронер та Лауренс Сігель [5] ви-
значають модель оцінки премія за ризик акціонер-
ного капіталу у контексті визначення пропозиції, 
пропонуючи композицію доходності акціонерного 
капіталу із трьох складових: доходу, прирусту до-
ходності та переоцінки:

        (2)

R – дохідність;

 – дохідність за дивідендами;

∆S – зворотній викуп акцій;
(i+g) – суми інфляції та прибутковості;
(∆PE) – зміна коефіцієнта «ціна-дохід».
Автори доходять висновку, що майбутня до-

хідність має становити 2%, складаючи із приросту 
дивідендів на рівні 1,8% та чистого зворотного ви-
купу акцій на рівні 0,2%. В свою чергу прибутко-
вість складе 5,4%, враховуючи інфляцію – 2,4% та 
приріст прибутку – 3%. Отже, загальна очікувана 
доходність інвестицій складе 7,2% [5].

Спираючись на свої наукові доробки [4], [7], [8], 
Роберт Ібботсон пропонує наступні варіанти потен-
ційних премій за ризик:

– Довгострокова премія за ризик (акції – довго-
строкові державні облігації)

– Короткострокова премія за ризик (акції – ко-
роткострокові державні облігації)

– Премія за ризик акціонерного капіталу малих 
компаній (акції великих компаній – акції малих 
компаній)

– Премія за дефолт (довгострокові корпоративні 
облігації – довгострокові державні облігації)

– Часова премія (довгострокові – короткостро-
кові державні облігації)

– Премія на реальні відсоткові ставки (коротко-
строкові державні облігації – інфляція) 

Варіанти, запропоновані Р. Ібботсоном є най-
більш вдалими, оскільки дають можливість ефек-
тивно оцінити премію за ризик в умовах різних за 
суттю невизначеностей. 

Безспірним прикладом є аналіз довгострокової 
та короткострокової доходності українських емітен-
тів. Згідно даних Світового банку станом на кінець 
2014 року (див. рис. 3), дохідність довгострокового 
інвестування складає -16%, тоді як короткостроко-
вої – 11%. Таким великим серед доходностей ще раз 
доводить значний систематичний ризик всередині 
країни, що підтверджується політичним ризиком, 
бюрократією, суверенним рейтингом, рейтингом 
Doing Business тощо. Високий рівень короткостро-
кової дохідністю є відображення значного ризику 
для потенціальних інвесторів у вкладанні в україн-
ську економіку. 

З іншого боку, великий серед дохідності є чітким 
відображенням майбутнього потенціалу зростання. 
На сьогодні, акції українських емітентів є пер-
спективним вкладенням для інвесторів агресивної 
стратегії, які націлені на короткострокову високу 
дохідність. Саме можливості такого інвестування 
представляють граничні ринки, для яких віднесено 
і український.

Умовами функціонування компаній з урахуван-
ням кон’юнктури граничних ринків капіталу, є:

1. Низька ринкова капіталізація. Це свідчить про 
недостатній розвиток фондового ринку країни, а як 
наслідок, і ринку акцій. 

2. Висока волатильність. Значні розбіжності у 
доходностях акцій у короткостроковій та довгостро-

ковій перспективі, а також у динаміці. Це є під-
ґрунтям до ускладнення процесу оцінки майбутніх 
ризиків та прибутків.

3. Високий ризик короткострокового інвестування. 
Результати дослідження свідчать, що ризик корот-
кострокових інвестицій вдвічі більший за ризик ін-
вестування на довгостроковій основі. Ризик коротко-
строкового інвестування складає більше 25% в умовах 
граничних ринків капіталу, що, з одного боку, визна-
чає зацікавленість іноземних інвесторів у диверсифі-
кації славного консервативного портфелю. З іншого 
боку, відображає надмірний ризик, схильність до яко-
го не притаманна зарубіжним інвесторам.

4. Занижена довгострокова дохідність інвестицій, 
яка обумовлена складність прогнозування за умов 
граничних ринків капіталу. Країни, що знаходять-
ся на етапі активного розвитку економіки мають 
значні системні ризики, що пов’язані із корупцією, 
тіньовою економікою, бюрократією, політичним ри-
зиком тощо. Відповідно до цього та враховуючи ви-
соку волатильність доходності, ринок має незначну 
зацікавленість з боку іноземних інвесторів.
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Рис. 3. Порівняльна діаграма короткострокової  
та довгострокової дохідностей в Україні  

станом на 2013 рік [12]

Ризик короткострокових та довгострокових ін-
вестицій в граничні економіки було оцінено шляхом 
дисперсійного аналізу на базі 5-річної та 1-річної 
дохідностей на ринку (табл. 1).

У результаті дослідження доведено доцільність 
використання ризику довгострокового інвестування 
як показника сталої ефективності проектів в межах 
граничних риків капіталу. Отже, вартість капіталу 
компанії в межах граничних ринків не може бути 
менше 8,38% як показника премії за додаткових 
ризик з боку інвесторів.

За результатами розрахунків, премія за ри-
зик акціонерного капіталу холдингової компанії, 
що здійснює свою діяльність на території України 
складає різницю ризику інвестування на граничні 
ринки капіталу зваженого на ризик довгостроко-
вих вкладень в Україну та абсолютної без ризи-
кової ставки, тобто доходності державних векселів 
США та складає 8,38% (станом на жовтень 2014 
року) [11]:

           (2.2)
Де ERP – премія а ризик інвестування в акціо-

нерний капітал;
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RFM – ризик інвестицій в економіки гранични 
ринків капіталу;

RLM – ризик довгострокових інвестицій в країну;
Rf – безризикова ставка.
Окремої уваги потребує потенціальна дохідність 

зарубіжних інвесторів на вкладеннях в акції хол-
дингових компаній активами в Україні. Оскільки 
8,38% ринкової премії за ризик є нижчою межею 
прибутковості інвестицій. Отже, такі холдингові 
компанії є об’єктом інвестицій на інвесторів з агре-
сивним стилем. Це свідчить про зростання потенці-
алу залучення додаткових ресурсів для компаній з 
активами в Україні.

Таким чином, у результаті проведених досліджень 
було доведено актуальність та значимість оцінки пре-
мії за ринковий ризик акціонерного капіталу в умовах 
граничних ринків, що характеризуються значною во-
латильністю та гранично малою капіталізацією. Ви-
значено додатковий ризик для інвестицій у компанії, 
що функціонують в Україні. Запропоновано модифі-
ковану формулу оцінки премії за ризик акціонерного 
капіталу, що може бути застосована для компаній, 
що функціонують на граничних ринках. У результаті 

досліджень було доведено доцільність використання 
премії за ризик акціонерного капіталу на рівні 8,38% 
для компаній в Україні.

Висновки з проведеного дослідження. В умовах 
фінансіалізованої світової економіки оцінка доціль-
ності інвестицій набуває іншого значення. На сьо-
годні змінюється показник ефективності діяльності 
суб’єктів господарювання на ринку від оцінки при-
бутковості проектів до максимізації їх вартостей. 
Саме тому визначення рентабельності інвестицій в 
контексті максимізації їх вартості набуває все біль-
шої ваги. Враховуючи специфічність кожної окре-
мої економіки стає неможливим імплементація кла-
сичних моделей корпоративних фінансів для оцінки 
ризику вкладень. Це стає підґрунтям для глибоких 
досліджень проблем оцінки ризику інвестицій за 
умов економік, що динамічно розвиваються. В умо-
вах граничних ринків капіталу, основними характе-
ристиками яких є низькі капіталізація і ліквідність, 
а також висока волатильність та системний ри-
нок, найбільш важливим стає питання визначення 
ринкової премії, що відображає рівень доцільності 
вкладень в економіку. Премія за ризик акціонер-

Таблиця 1
Дисперсійний аналіз доходності інвестування на граничних ринках на базі MSCI Індексу*

Країна, MSCI Index Капіталіза-
ція, млн. дол.

5-річна 
дохідність 
на ринку

1-річна 
дохідність 
на ринку

Оцінка ризику дов-
гострового інвесту-

вання (5-річна)

Оцінка ризику 
короткострового ін-
вестування (1-річна)

X-μ (X-μ)^2 X-μ (X-μ)^2
Болгарія 205,457 5,70% 53,62% 2,51% 0,06% 40,88% 16,71%
Хорватія 431,079 -1,93% -8,64% -5,12% 0,26% -21,38% 4,57%
Естонія 672,404 13,58% -13,89% 10,39% 1,08% -26,63% 7,09%
Казахстан 553,565 0,79% 10,27% -2,40% 0,06% -2,47% 0,06%
Литва 991,096 16,63% 7,68% 13,44% 1,81% -5,06% 0,26%
Румунія 560,270 14,91% 43,23% 11,72% 1,37% 30,49% 9,30%
Сербія 270,175 3,12% 11,26% -0,07% 0,00% -1,48% 0,02%
Словенія 369,121 -4,43% 32,34% -7,62% 0,58% 19,60% 3,84%
Україна 89,118 -15,79% 11,05% -18,98% 3,60% -1,69% 0,03%
Саудівська Аравія 614,587 12,25% 26,24% 9,06% 0,82% 13,50% 1,82%
Йорданія 99,816 -8,62% 9,24% -11,81% 1,39% -3,50% 0,12%
Ливан 747,216 -7,45% 11,62% -10,64% 1,13% -1,12% 0,01%
Кенія 1 410,649 16,18% 30,13% 12,99% 1,69% 17,39% 3,03%
Маврикій 1 036,247 8,89% 14,13% 5,70% 0,33% 1,39% 0,02%
Мароко 293,140 -8,89% 3,97% -12,08% 1,46% -8,77% 0,77%
Нігерія 604,060 8,16% 6,96% 4,97% 0,25% -5,78% 0,33%
Туніс 958,108 -2,70% -7,31% -5,89% 0,35% -20,05% 4,02%
Пакістан 142,691 16,12% 18,95% 12,93% 1,67% 6,21% 0,39%
Шрі Ланка 239,960 12,41% 2,07% 9,22% 0,85% -10,67% 1,14%
В'єтнам 457,450 -0,19% 12,19% -3,38% 0,11% -0,55% 0,00%
Бахрейн 137,630 -20,52% -21,05% -23,71% 5,62% -33,79% 11,42%
Кувейт 615,629 -1,99% 9,16% -5,18% 0,27% -3,58% 0,13%
Оман 823,952 1,70% 10,19% -1,49% 0,02% -2,55% 0,06%
Аргентина 2 671,862 12,50% 112,21% 9,31% 0,87% 99,47% 98,95%
Ботсвана 804,881 -1,44% -3,54% -4,63% 0,21% -16,28% 2,65%
Гана 1 184,662 15,37% -16,91% 12,18% 1,48% -29,65% 8,79%
Ямайка 721,132 -1,52% -20,71% -4,71% 0,22% -33,45% 11,19%
Тринідад і Табаго 1 299,457 6,41% 12,17% 3,22% 0,10% -0,57% 0,00%
Середня за граничними 
ринками 678,765 3,19% 12,74%

Середня, Європа та Цен-
тральна Азія 460,254 3,62% 16,32%

Варіація 0,99% 6,67%
Дисперсія 9,94% 25,82%

*Розроблено автором на основі [12]
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ного капіталу є «надбавкою» за ризики притаман-
ні специфічному ринку на його етапі розвитку по 
відношенню до безризикової ставки. Розглядаючи 
граничні економіки із високим рівнем ризику, най-
більш доцільним є порівняння ринкового ризику 
із дохідністю державних векселів США як відо-
браженням абсолютної відсутності волатильності 
та забезпечення гарантіями уряду. Результатом 
дослідження є визначення ринкової премії за ри-
зик акціонерного капіталу. Отже, ризиковість дов-
гострокового інвестування в українську економіку 
може складати не менше 8,38%, тоді як абсолютний 
ризик 5-річного інвестування 9,94%. Це означає, що 

найменша дохідність, яку інвестор очікує отримати 
при вкладенні коштів в економіку країни складає 
не менше 9,94%. Ринкова премія за ризик акціонер-
ного капіталу на рівні 8,38% визначає чистий ризик 
інвестора при фінансуванні українських компанії у 
порівнянні із альтернативою формування без ризи-
кового портфелю інвестицій. Завищена ризиковсті 
інвестування має два наслідки: невисокий попит з 
боку інвесторів, та значні можливості отримання 
майбутньої дохідності. Як підсумок, можна зазначи-
ти, що в умовах граничних економік високий серед 
дохідностей є позитивним сигналом для інвесторів 
із агресивною стратегією формування портфелю.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
РОЗРАХУНКІВ ІЗ БЮДЖЕТОМ

Дослідження організації обліку й звітності розрахунків із бюджетом із врахуванням вітчизняної та міжнародної 
практики регулювання таких відносин. Виявлення особливостей та суперечливих моментів. Розробка правильної 
організації бухгалтерського обліку відповідно до законодавства.
Ключові слова: організація, розрахунки з бюджетом, податок, фінансова звітність, облікова політика, первинні до-
кументи.

Постановка проблеми. Розрахунки з бю-
джетом набувають особливої важливості в 

світлі прийняття Податкового кодексу України та 
його подальшого вдосконалення, де постійні змі-
ни повинні бути враховані при обліку. В Україні 
проблема високого податкового навантаження на 
підприємства полягає не лише у ставках і чис-
ленності податків, а й у неузгодженості норм опо-
даткування з методикою фінансового обліку. Тому 
дослідження проблем організації бухгалтерського 
обліку податкових розрахунків, формування ін-
формації у системі обліку та їх оптимізація є ак-
туальним і своєчасним як з теоретичної, так і з 
практичної позиції. Необхідність розгляду обраної 
теми зумовлена ще й тим, що в сучасних умовах 
здійснюється адаптація, трансформація та посту-
повий перехід існуючої системи обліку та контр-
олю до міжнародних стандартів.

Постановка завдання. Визначити основні орга-
нізаційні засади бухгалтерського обліку і звітності 
зобов’язань підприємств перед бюджетом. Виявити 
проблеми і надати пропозиції щодо вдосконалення 
організації бухгалтерського обліку та звітності під-
приємства за розрахунками з бюджетом на основі 
дослідження законодавчої бази.

Виклад основного матеріалу дослідження. До 
складових механізму організації бухгалтерського 
обліку належить: 

- організація облікового процесу; 
- організація забезпечення бухгалтерського обліку;
- організація праці працівників, зайнятих вико-

нанням облікових функцій; 
- організація розвитку бухгалтерського обліку. 
Організація обліку, звітності, аналізу та контро-

лю розрахунків з бюджетом здійснюється за логіч-
ним ланцюгом дій, де кожний етап взаємопов’язаний 
з попереднім через систему накопичення та систе-
матизації інформації (рис. 1).

Метою організації обліку розрахунків з бюдже-
том є створення належних умов для своєчасного ре-
єстрування та повного відображення в обліку опе-
рацій, пов’язаних з ними.

Основними завданнями організації обліку з бю-
джетом є [1, с. 738]

– повна і своєчасна реєстрація операцій, 
пов’язаних з нарахуванням і перерахуванням по-
датків та обов’язкових платежів до бюджету;

– контроль за своєчасністю проведення таких 
нарахувань і перерахувань;

– повне, своєчасне і правильне відображення в 
облікових регістрах поточних операцій з проведен-
ня розрахунків з бюджетом.

При реєстрації і накопиченні на підприємстві 
вхідної первинної документації велику роль віді-
грає аналіз первинних документів на наявність всіх 

обов’язкових реквізитів (рис. 2), їх арифметична і 
логічна правильність. 

 

• Формування первинної документації
• Реєстрація і групування господарських

операцій
• Формування єдиного електронного

регістру

Організація
бухгалтерського

обліку

• Звіт про фінансові результати
• Податкова звітність
• Внутрішній звіт про стан податкових

платежів
• Організація своєчасного подання 

аодаткової і фінансової звітності

Організація 
звітності

• Економічний аналіз зобов’язань 
підприємства перед бюджетом

• Використання результатів аналізу в 
управлінні зобов’язаннями

Організація
системи аналізу і 

контролю

Рис. 1. Етапи організації обліку, звітності, аналізу  
та контролю розрахунків з бюджетом

Джерело: складено автором 

Керівник підприємства повинен забезпечити 
фіксування фактів здійснення всіх господарських 
операцій, що були проведені, у первинних доку-
ментах та виконання всіма підрозділами, службами 
і працівниками правомірних вимог головного бух-
галтера щодо порядку оформлення та подання для 
обліку відомостей і документів.

Інформація про розрахунки підприємства за всіма 
видами платежів до бюджету, включаючи податок з 
доходів фізичних осіб, фінансові санкції та інші пла-
тежі до бюджету, узагальнюється у Відомості 3.6 ана-
літичного обліку розрахунків із бюджетом Журналу 3. 
Інформація до облікових регістрів переноситься після 
перевірки первинних документів за формою і змістом.

У Відомості 3.6 за кожним видом податків і збо-
рів щомісячно відображаються нараховані і такі, що 
підлягають відшкодуванню з бюджету суми подат-
ків і платежів.

Сальдо на кінець місяця визначається окремо за 
кожним видом податків і платежів. 

У рядках 1.1 – 1.9 відображаються сальдо, на-
рахування, сплата, списання, суми які належать 
до відшкодування і так за кожним видом податків. 
У рядку 1.10 зазначається загальна сума за рядка-
ми 1.1 – 1.9 за відповідними графами. 

У рядках 2.1 – 2.8 відображаються сальдо, 
сплата, нарахування інших платежів до бюджету. 
У рядку 2.9 зазначається загальна сума за рядками 
2.1 – 2.8 за відповідними графами.

© Богдан П.С., 2015
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У рядках 3.1 – 3.3 відображаються сальдо, обо-
роти за дебетом і кредитом субрахунку 643 «По-
даткові зобов’язання». У рядку 3.4 зазначається 
підсумкове значення за рядками 3.1 – 3.3 за відпо-
відними графами.

У рядках 4.1 – 4.3 відображаються сальдо, обо-
роти за дебетом і кредитом субрахунку 644 «По-
датковий кредит». У рядку 4.4 зазначається підсум-
кове значення за рядками 4.1 – 4.3 за відповідними 
графами.

У рядку 5 відображається підсумкове значення 
рядків 1.10, 2.9, 3.4, 4.4.

Підсумки граф 13 – 20 рядка 5 «Всього за ра-
хунком 64 «Розрахунки за податками і платежами» 
переносяться до графи 9, розділу 2, Журналу 3 [3].

В свою чергу, створення форм документів, фор-
мування різноманітних первинних, проміжних і 
узагальнених даних, складання звітності пов'язані з 
великою кількістю операцій, у здійсненні яких бере 
участь значна кількість виконавців.

У таких умовах необхідно певним чином сис-
тематизувати їх дії, а також процедури руху об-
лікової інформації. Відзначимо, що на практиці 
переміщуються не тільки первинні документи, а 
й облікові регістри і форми звітності. Наприклад, 
ж/о№ 6 можуть використовувати бухгалтер, який 
веде облік матеріалів, і бухгалтер, який веде облік 
розрахунків. Третя особа може зводити дані з жур-
налу у форми звітності. Таке переміщення повинне 
бути узгоджене як в часі, так і в просторі. 
У зв'язку з цим з метою раціональної ор-
ганізації наказом керівника підприємства 
встановлюється графік документообігу у 
вигляді таблиці або схеми.

Первинні документи та облікові регі-
стри, що пройшли обробку, бухгалтерські 
звіти і баланси підлягають обов'язковій 
передачі до архіву. Строк зберігання різ-
них видів документації регулюється відпо-
відним переліком за Наказом міністерства 
юстиції, в якому окремо також визнача-
ються строки зберігання первинних та 
зведених бухгалтерських документів.

З 2014 року відповідно до ПБО «По-
даткові різниці» на підприємства покла-
дається низка додаткових обов’язків з ор-
ганізації бухгалтерського обліку, а саме:

- при прийнятті до обліку будь-яких 
первинних документів необхідно прово-
дити аналіз кожної господарської опера-
ції на наявність податкових різниць;

- якщо конкретна господарська опера-
ція не відображається аналогічним чином 
у податковому обліку, як у бухгалтерсько-
му (за винятком можливих рекласифіка-
цій між доходами та витратами), належить 
оцінити характер податкових різниць: чи 
вони постійні, чи тимчасові;

- у облікових регістрах або налашту-
ваннях облікової програми, якщо бук-
вально дотримуватись вимог ПБО «По-
даткові різниці», необхідно передбачити 
окремі графи для їх відображення (за 
відповідною класифікацією – тимчасова 
або постійна) або визначити інший спосіб 
реєстрації та накопичення відповідної 
інформації для її розкриття у фінансовій 
звітності;

- якщо податкові різниці тимча-
сові, то їх належить ще розподіляти 
між звітними періодами та активами й 
зобов’язаннями;

- дані про тимчасові та постійні податкові різ-
ниці, які мають враховуватися при визначенні по-
даткового прибутку (збитку) звітного періоду, пови-
нні узагальнюватися у зведеному регістрі з метою 
подальшого складання відповідних форм фінансо-
вої звітності;

- згортання сум податкових різниць ні у регі-
страх бухгалтерського обліку, ні у формах фінан-
сової звітності не допускається. Що, однак, супер-
ечить пункту 17 П(С)БО 17 та вимогам МСБО 12.

Завершальним етапом в організації обліку роз-
рахунків з бюджетом, який потребує розгляду, є 
оформлення відповідної податкової та фінансової 
звітності. Враховуючи норми ПКУ, можна виділити 
такі групи податкових документів: 

1. Декларативно-розрахункова документація – 
документ, у якому фіксуються податкові розрахун-
ки й суми податків. На підставі такої документації 
здійснюється нарахування та/або сплата податко-
вого зобов’язання, а також такий документ може 
бути свідченням про суми доходів нарахованого 
(сплаченого) на користь платників податків-фізич-
них осіб. По кожному податку існує єдиний розра-
хунковий документ, що подається платником по-
датків (у тому числі відокремленим підрозділом у 
випадках, визначених ПКУ) у податковий орган у 
встановлений законодавством строк. Прикладом та-
ких документів є Податкова декларація з податку 
на прибуток, митна декларація, форма 1ДФ тощо.

Підтвердженням прийняття податкових документів платника податків до бази даних ДПС  є друга 
квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі.

На цю квитанцію накладається ЕЦП органу 
ДПС, здійснюється її шифрування 

та надсилання платнику податків засобами 
телекомунікаційного зв'язку.

Другий примірник другої квитанції 
в електронному вигляді зберігається 

в органі ДПС.

Перша квитанція є підтвердженням платнику податків передачі його податкових документів 
в електронному вигляді до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв'язку.

Перший примірник надсилається органами 
ДПС на електронну адресу платника податків, 

з якої було відправлено податкову звітність.

Другий примірник першої квитанції 
в електронному вигляді зберігається 

в органі ДПС. 

Реквізити 
первинних 
документів

Обов’язкові

Необов’язкові

Стандартні

Підпис

Позначки 
про зміни та 
доповнення

Позначка 
часу

Додаткові 
реквізити

- найменування  підприємства, 
установи,  від імені яких 
складений   документ, 
- назва  документа  (форми), 
- дата  і  місце складання, 
- зміст  та обсяг господарської

операції 
- одиниця виміру  операції (у 

натуральному та/або вартісному 
виразі).

- власноручний підпис,
- факсиміле,

- електронний підпис.

- ідентифікаційний код підприєм-
ства, установи з Державного 
реєстру,
- номер документа,
- підстава для здійснення 

операцій,
- дані про документ, що засвідчує 

особу одержувача,
- тощо.

Рис. 3. Алгоритм електронного подання звітності
Джерело: складено автором за даними джерела [4]

Рис. 2. Класифікація реквізитів первинних документів
Джерело: складено автором 
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2. Довідкова документація – документи, що 
містять відомості, необхідні для пояснення та де-
талізації даних при обчислення податків, що роз-
шифровують або обґрунтовують податкові розра-
хунки. До такої документації відносять додатки до 
Декларації, обґрунтування застосування внутріш-
ньогрупових цін, розрахунок частки використання 
сплаченого (нарахованого) податку за придбаними 
(ввезеними) товарами (послугами) між оподаткову-
ваними та неоподатковуваними ПДВ операціями.

3. Податкові повідомлення-рішення й податкові 
вимоги – документи, які направляють податкові ор-
гани платникам податків, інформуючи їх про стро-
ки й суми податку, що підлягає сплаті (або доплаті).

У декларації не повинно бути жодних підчи-
щень, неналежним чином оформлених виправлень, 
помарок. Виправлення помилок у декларації ро-
блять з дотриманням Положення про документаль-
не забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

Помилки в первинних документах, облікових 
реєстрах і звітах, створених ручним способом, ви-
правляють коректурним способом, тобто непра-
вильний текст або цифри закреслюють і над ними 
надписують правильний. Закреслення роблять од-
нією рискою, так, щоб можна було прочитати ви-
правлене. Виправлення помилки підтверджують 
надписом «виправлено» та завіряють підписами 
осіб, що раніше підписали цей документ, із зазна-
ченням дати виправлення.

Достовірність інформації у податковій деклара-
ції підтверджують підписи керівника підприємства 
і головного бухгалтера, а за відсутності на підпри-
ємстві бухгалтерської служби – спеціаліста, який 
веде облік, та засвідчують печаткою.

У статті 49 ПКУ визначено, що податкова звіт-
ність може надаватися за добровільним рішенням 
платника податків податковому органу в електро-
нній формі за умови реєстрації електронного під-
пису підзвітних осіб у порядку, визначеному зако-
нодавством [2]. 

Платник податків створює податковий документ 
в електронному вигляді відповідно до затвердже-
ного формату (стандарту) за допомогою спеціалізо-
ваного програмного забезпечення. Після підготовки 
платником податкового документа в електронному 
вигляді на нього накладаються електронні цифрові 
підписи посадових осіб платника податків у тако-
му порядку: першим – ЕЦП головного бухгалтера 
(бухгалтера), другим – ЕЦП керівника, третім – 
ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника по-
датків [4].

Підтвердженням прийняття податкових доку-
ментів до бази даних ДПС слугують перша і друга 
квитанції (рис. 3).

У текстовому форматі зазначаються реквізити 
прийнятого податкового документа в електронній 
формі, відповідність його затвердженому формату 
(стандарту) електронного документа, результати 
перевірки ЕЦП, інформація про платника податків, 
дата і час прийому, реєстраційний номер, податко-
вий період, за який подається податкова звітність, 
та дані про відправника квитанції. Якщо спрямо-
вані податкові документи сформовано з помилкою, 
то платнику податків надсилається друга квитанція 
в електронному вигляді у текстовому форматі про 
неприйняття податкових документів в електронно-
му вигляді із зазначенням причин. 

В фінансовій звітності розрахунки з бюджетом 
відображаються у таких формах, як Баланс (Звіт 
про фінансовий стан), Звіт про фінансові результа-
ти (Звіт про сукупний дохід) та Звіт про рух гро-
шових коштів (за прямим та непрямим методом). 

Всі форми станом на 2015 рік зазнали значних змін, 
метою яких є підведення П(С)БО під вимоги МСФЗ. 
Зміни в П(С)БО наближують їх до МСФЗ в силу 
наступних нововведень:

•	з	П(С)БО	1	виключаються	«незрозумілі»	стат-
ті, які рідко ставали в пригоді бухгалтеру на прак-
тиці, а ті що залишаються – чітко діляться за кри-
терієм оборотності та необоротності;

•	у	 звіті	 про	 фінансові	 результати	 з’явились	
дані про сукупний прибуток;

•	у	 звіті	 про	фінансові	 результати	 виключена	
стаття ПДВ тощо [].

Оскільки у Звіті про фінансовий стан щодо роз-
рахунків з бюджетом не було впроваджено методо-
логічних змін, крім виділення дебіторської заборго-
ваності та поточних зобов’язань за розрахунками 
з бюджетом у розрізі податку на прибуток (ряд-
ки 1136 і 1621), то поки залишається незмінним і 
взаємозв’язок між статтями Балансу (Звіту про фі-
нансовий стан) та рахунками Плану рахунків.

Залишки за дебетом і кредитом рахунків 643 і 
644 відображають суми заборгованості у зв’язку з 
справлянням податку на додану вартість. Відповід-
но до Методичних рекомендацій дебетове сальдо по 
рахункам 643 та 644 відображається у рядку 1190 
«Інші оборотні активи», а кредитове сальдо за цими 
рахунками відображається у рядку 1690 «Інші по-
точні зобов’язання» [5].

Таблиця 1 
Статті форми № 3 щодо розрахунків з бюджетом

І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від: 
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Витрачання на оплату: 
Зобов’язань з податків і зборів 3115

Джерело: складено автором

Таблиця 2
Строки подання фінансової звітності

Користувачі 
фінзвітності

Строк подання 
річної звітності

Строк подання 
квартальної звіт-

ності

1) органи, до 
сфери управ-
ління яких 
належить під-
приємство;  
2) трудовий 
колектив;
3) власники 
(засновники);
4) органи дер-
жавної статис-
тики;
5) інші органи

Установлює міністерство або інший 
орган виконавчої влади, 

до сфери управління якого на-
лежить підприємство, або органи 
місцевого самоврядування, які 
здійснюють управління майном 

підприємства комунальної власнос-
ті (п. 3 Порядку №  419), але:

не пізніше 9 лю-
того наступного 
за звітним року 
(п. 5 Порядку 

№ 419)

не пізніше  
25 числа міся-

ця, що настає за 
звітним кварта-

лом (п. 5 Порядку 
№  419)

Податкові ор-
гани (подають 
фінзвітність їм 
лише платни-
ки податку на 
прибуток)

Разом із подат-
ковою декла-
рацією (п. 46.2 

ПКУ)

Разом із податко-
вою декларацією. 
суб’єкти малого 
підприємництва 

не подають квар-
тальної фінз-

вітності (п. 46.2 
ПКУ)

Джерело: складено автором за даними джерела [2; 6]

У Звіті про фінансові результати (Звіті про су-
купний дохід) відразу зазначається чистий дохід 
від реалізації, тобто вже немає потреби окремо ві-
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дображати податок на додану вартість, акцизний 
податок, інші збори та податки, які вираховуються 
з обороту; залишився окремий рядок 2300 «Витрати 
(дохід) з податку на прибуток».

Нововведенням Звіту про рух грошових коштів 
стала наявність двох форм заповнення за різною 
методикою: за прямим та непрямим методом. Змін 
зазнали також статті Звіту про рух грошових ко-
штів щодо розрахунків з бюджетом (табл. 1).

У статті «Надходження від повернення податків 
і зборів» відображаються одержані з бюджету на 
рахунки підприємства в установах банків суми по-
датків і зборів, окремо виділяються повернення з 
податку на додану вартість. У статті «Витрачання 
на оплату зобов’язань з податків і зборів» відобра-
жається сума сплачених податків і зборів.

Строки подання фінансової звітності залежать 
від звітного періоду та користувачів фінансової 
звітності (табл. 2).

Важливу роль в організації бухгалтерського об-
ліку розрахунків з бюджетом відіграє також об-
рання облікової політики та основних її елементів, 
оскільки саме від них залежить подальше виник-
нення податкових різниць. До таких елементів, на-
приклад, відносяться строк корисного використан-

ня основних засобів, методи амортизації основних 
засобів, величина вартісного критерію належності 
матеріального активу до малоцінних необоротних, 
порядок розподілу транспортно-заготівельних ви-
трат, методи оцінки ступеня завершеності операції 
з надання послуг тощо.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки. Нара-
хування та сплата податків і зборів – це здебільшо-
го завершальні етапи в організації бухгалтерського 
обліку, яким передує складні методичні та органі-
заційні процеси обрання облікової політики, визна-
ння доходів та витрат, розрахунку заробітної плати 
тощо, які безпосередньо впливають на організацію 
розрахунків з бюджетом.

В зв’язку з цим для ефективної організації бух-
галтерського обліку на підприємстві окреслено го-
ловні складові, що забезпечують інформаційну та 
комунікаційну достатність з метою оперативно-
го, зрозумілого та достовірного подання інформа-
ції через систематичне надання всієї первинної та 
технічної документації (документооборот), оформ-
лення, здачу в строки відповідної податкової та фі-
нансової звітності, моніторингу змін у законодав-
стві тощо. 
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Постановка проблеми. В умовах наростання 
глобалізаційних процесів, одним з важливих 

напрямів розвитку української економіки є відповід-
ність її світовому стандарту. Долучення України до 
різноманітних євроспільнот передбачає розширення 
меж вітчизняного ринку. При цьому виникає безза-
перечна умова: українська продукція має бути конку-
рентоспроможною на європейських ринках. Для того, 
щоб мати можливість конкурувати з виробниками ін-
ших країн чи навіть утримувати власні лідерські по-
зиції і досягти економічного зростання, підприємства 
України повинні реорганізуватись у статус «іннова-
ційних підприємств», тим самим всебічно сприяти 
капіталізації новацій. Саме за таких умов розвитку 
стало можливим «економічне диво» таких країн як: 
Японія, Китай, Німеччина, Італія та Іспанія.

Безсумнівно, використання та поширення інно-
ваційних продуктів в України дасть змогу підвищи-
ти обсяги ВВП, збільшити кількість робочих місць, 
підняти рівень та якість життя населення в цілому.

При цьому важливим питанням для нашої дер-
жави є як запозичення досвіду зарубіжних країн в 
даній сфері, так і формування власної ефективної 
інноваційної політики з врахуванням національних 
особливостей вітчизняних підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід 
зазначити, що питання інноваційної діяльності під-
приємств України досліджується багатьма вітчиз-
няними вченими. Серед них: О.І. Амоша, В.М. Ге-
єць, Р.В. Грінченко, В.В. Дорофієнко, В.О. Зайцева,  
Г.Г. Півняк, В.П. Семиноженко, В.П. Соловйов,  
Л.І. Федулова, О.М. Шашенко, О.І. Яшкіна та інші.

Проте не зважаючи наявність досить ґрунтов-
ної теоретичної бази, присвяченій даному питанню, 
на практиці лише незначна кількість підприємств 
України займаються інноваційною діяльністю.

Постановка завдання. Метою дослідження є ви-
значення сучасних проблем інноваційного розвитку 
України та обґрунтування пропозицій щодо їх вирі-
шення на основі аналізу досвіду інноваційного роз-
витку зарубіжних країн.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Укрaїнa законодавчо зaкрiпилa кyрc нa науково-
теxнoлoгiчне oнoвлення екoнoмiки в 1991 р., з при-
йняттям Зaкoну «Прo ocнoви держaвнoї пoлiтики 
y cферi нayки i нayкoвo-теxнiчнoї пoлiтики». 
Вибiр iннoвaцiйнoї мoделi рoзвиткy екoнoмiки в 
пoдaльшoмy бyлo кoнкретизoвaнo в чиcленниx 
нормативно-правових актах. Але незвaжaючи нa 
це, cьoгoднi в Укрaїнi прaктичнo вiдcyтнi дієві ме-

ханізми впливу держaви нa iннoвaцiйнi прoцеcи в 
екoнoмiцi та cтимyлювання iнвеcтицiй в нayкoвi 
дocлiдження та розробки [1, с. 17].

Гoлoвнoю перешкoдoю для iннoвaцiйнoгo 
зрocтaння в Укрaїнi є великi втрaти нayкoвo-
теxнiчнoгo пoтенцiaлy зa рoки незaлежнocтi. 
У 1990 р. y нaшiй крaїнi бyлo зocередженo 6,5% 
cвiтoвoгo нayкoвo-теxнiчнoгo пoтенцiaлy при 
чиcельнocтi нacелення, яке cтaнoвилo близькo 
0,1% cвiтoвoгo. З кoжнoї тиcячi зaйнятиx 11 ociб 
прaцювaли в нayкoвo-теxнiчнiй cферi [2, c. 35]. Сьо-
годні cитyaцiя змiнилacь: в Укрaїнi cпocтерiгaєтьcя 
cкoрoчення нayкoвиx тa нayкoвo-теxнiчниx 
прaцiвникiв, кiлькicть якиx y 2013 р. пoрiвнянo 
з 1990 р. знизилacя в 4 рaзи, i нa 1000 зaйнятoгo 
нacелення припaдaє лише 1,7 ociб нayкoвиx кадрів 
[3]. У тoй же чac y рoзвинyтиx крaїнax кiлькicть 
нayкoвиx прaцiвникiв збiльшyєтьcя в cередньoмy 
нa 2,5-3% щoрiчнo [4, c. 21].

Питoмa вaгa пiдприємcтв, щo рoзрoбляли i 
впрoвaджyвaли нoвy чи вдocкoнaлювaли icнyючy 
прoдyкцiю, y прoмиcлoвocтi кoлишньoгo CРCР y 
кiнцi 1980-x рр. дocягaлa 60-70%, але цей пoкaзник 
вже нa пoчaткy 1990-x рoкiв знизивcя бiльш нiж 
yтричi [5, c. 143]. Прoтягoм 2013 р. iннoвaцiйнoю 
дiяльнicтю зaймaлиcя 16,8% зaгaльнoї кiлькocтi 
прoмиcлoвиx пiдприємcтв (ще в 2000 р. та 2002 р. – 
18%), a впрoвaджyвaли iннoвaцiї – 13,6% (в 2000 р. – 
14,8%). Слід наголосити, щo пicля фінансової кризи 
2008-2009 рр. дaнi пoкaзники протягом останніх  
5 років (до 2013 включно) мали певну позитивну 
динаміку [3]. 

На жаль, наша держава є дoвoлi пacивнoю y 
фiнaнcyвaннi iннoвaцiйнoгo рoзвиткy (зa рaxyнoк 
держaвниx кoштiв фiнaнcyютьcя лише 1-2% 
iннoвaцiйниx прoцеciв в екoнoмiцi країни). Ocнoвним 
джерелoм фiнaнcyвaння iннoвaцiйнoї дiяльнocтi в 
прoмиcлoвocтi, як i в пoпереднi рoки, y 2013 р. бyли 
влacнi кoшти cyб’єктiв гocпoдaрювaння – 6973,4 млн. 
грн., щo cклaдaє майже 73% вiд зaгaльнoгo oбcягy 
фiнaнcyвaння. Чacткa фiнaнcyвaння iннoвaцiйнoї 
дiяльнocтi зa рaxyнoк держaвнoгo бюджетy в Укра-
їні кардинально зменшилась у 2013 р.: з 224,3 млн. 
грн. y 2012 р. дo 24,7 млн. грн. y 2013 р. Вoднoчac 
чacткa iнoземниx iнвеcтицiй, різко знизилась у 2011 
році до 56,9 млн.грн проти 2411,4 млн.грн у 2010 р., 
а у 2013 відновилась до показника у 1253,2 млн. грн. 
і становила 13,1% від загального обсягу витрат [5].

В той же час аналіз світового досвіду свідчить, 
що в основі інноваційного стрибка більшості кра-
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їн-лідерів сучасної економіки лежать доволі прості 
й не дуже витратні, з погляду фінансів, рішення. 
Головний чинник успіху – систематичність і без-
перервність кроків, спрямованих на стимулювання 
інновацій. При цьому, важливе місце у прийнятті 
таких рішень відведено саме державному сектору. 

Таким чином, основними проблемами інновацій-
ного розвитку України на сьогодні можна вважати:

- недостатнє фінансування з боку держави;
- зменшення питомої ваги підприємств, які за-

ймаються інноваційною діяльністю; 
- скорочення кількості наукових кадрів;
- зменшення обсягів іноземних інвестицій.
Для вирішення зазначених проблем не зайвим 

буде втілення в Україні досвіду розвинутих країн 
світу щодо стимулювання інноваційної діяльності. 
Проаналізуємо роль держави та її вплив на іннова-
ційний розвиток в країнах, де інновації вважають 
одним з важливих напрямів економічного розвитку.

У Китаї, зокрема, держава стимулює участь 
фірм (незалежно від форм їхньої власності) у роз-
витку технопарків. Підприємства, які працюють 
у технопарку, сплачують податок на прибуток у 
розмірі 15% від встановленої ставки, а фірми, 70% 
продукції яких іде на експорт, – 10%. Новостворені 
підприємства звільняються від сплати податків на 
2 роки з моменту реєстрації. Фірми звільняються 
від експортних податків при реалізації продукції на 
зовнішні ринки.

У Франції реалізується політика, побудована на 
поєднанні прямих і непрямих методів підтримки 
інновацій. Пряма фінансова підтримка надається у 
вигляді безвідсоткової позики терміном до 5-6 років. 
Причому позика підлягає поверненню тільки у разі 
успішного виконання проекту. За оцінками фахів-
ців АNVАR, у середньому від 40% до 50% кредитів, 
які надає агентство, повертаються. Як метод непря-
мої підтримки застосовується прирісна податкова 
знижка у розмірі 50%, яка визначається з огляду на 
досягнуте компанією збільшення витрат на НДДКР, 
порівняно з рівнем базового року або середнього за 
певний період.

В основі політики підтримки розвитку інновацій 
у Фінляндії покладено три принципи. По-перше, всі 
університети у цій країні мають статус дослідних. 
А з 2010 р. їм надано пільги на ввезення обладнання 
і можливість отримати у власність нерухоме май-
но, чим закріплена повна фінансова і дослідницька 
автономність вузів. Потужним інструментом сти-
мулювання інновацій виступає також Агентство 
з фінансування технологій та інновацій Фінляндії 
TEKES, яке координує політику у сфері НДДКР 
та інновацій шляхом планування фінансових ви-
трат. Щорічний бюджет TEKES становить майже 
600 млн євро. Близько 40% цих коштів виділяється 
університетам, а 60% – приватним компаніям. Виді-
лення коштів відбувається на конкурсній основі на 
умовах співфінансування, коли заявник самостійно 
інвестує/залучає у реалізацію проекту від 25% до 
60% коштів. Третім «китом» інноваційного розви-
тку Фінляндії є Національний фонд з досліджень 
та розвитку SITRA. Це незалежний державний 
фонд, що працює під наглядом парламенту. Одне 
із завдань SITRA – організація навчання фахівців 
у галузі корпоративного інвестування та надання 
корпоративного фінансування технологічним ком-
паніям на ранніх етапах їх розвитку, включно з ме-
тою комерціалізації інновацій.

В Ізраїлі інноваційний бізнес стимулюється 
шляхом надання фінансових грантів, податкових 
пільг та права на прискорену амортизацію. Розміри 
державного гранту розраховуються як частка у ви-

тратах на освоєння території під виробничі будів-
лі, що зводяться, та інвестиціях в основний капітал 
(включно з будівництвом і монтажем). Інноваційні 
підприємства також отримують податкові пільги на 
7 років, починаючи з першого року, коли підпри-
ємство отримає оподаткований дохід.

В якості головного інструменту стимулювання 
інноваційної діяльності податки використовуються 
і у Німеччині. При цьому податкові пільги поділя-
ються на три головних різновиди: спеціальні норми 
амортизаційних відрахувань, створення резервів 
неоподатковуваного прибутку та інвестиційні над-
бавки, які виплачуються податковими відомствами. 
Крім того, з початком кризи, відповідно до програ-
ми високотехнологічного розвитку, було об'єднано 
банківську групу KfW і промислові корпорації 
BASF, Deutsche Telekom та Siemens у високотех-
нологічний фонд High-Tech Grьnderfonds з обся-
гом капіталу близько 272 млн. євро. Фонд інвестує 
у нові високотехнологічні компанії, які демонстру-
ють багатообіцяючі результати досліджень і плану-
ють впровадити їх у виробництво. Крім того, існує 
спеціальна програма EXIST Міністерства економі-
ки і технологій. Вона складається з трьох частин: 
«Культура підприємництва», «Гранти на старт-
апи», «Трансфер досліджень». Допомога малому і 
середньому бізнесу в Німеччині здійснюється за 
різними програмами та напрямами. Зокрема, з бю-
джетних коштів Міністерства науки і технологій 
фірмам надаються позики на нові технології. Вони 
спрямовані на закупівлю новітнього обладнання (до 
60% їх обсягу) або покриття додаткових витрат на 
персонал (до 20% усіх витрат за цією статтею) [6].

Таким чином, ключовими запозиченнями у сфе-
рі інноваційного розвитку для України, на нашу 
думку, можуть стати:

1. формування технопарків, де належні до них 
підприємства зможуть використовувати пільгову 
систему оподаткування, та науково-дослідних уні-
верситетів, які б на пільговій основі забезпечува-
лись необхідними засобами для досліджень та роз-
робок нових продуктів;

2. створення фондів інноваційного розвитку, які 
чітко та ефективно координували б організацію та 
фінансові витрати в області НДДКР;

3. використання прямих методів державної фі-
нансової підтримки інновацій, зокрема, надання 
підприємствам на розробку та впровадження інно-
ваційних проектів безвідсоткових позик як мінімум 
на 5 років;

4. звільнення від сплати податків мінімум на 2 
роки (до отримання ними першого оподаткованого 
прибутку) новостворених підприємств, які основним 
напрямом своєї діяльності визначать інноваційну;

5. надання прав на прискорену амортизацію ін-
новаційним підприємствам.

Висновки. Як бачимо, досвід розвинених кра-
їн свідчить, що в умовах глобальної конкуренції 
на світовому ринку виграє той, хто має розвине-
ну інфраструктуру реалізації нововведень. Низькi 
oбcяги фiнaнcyвaння зaгaлoм i зa рaxyнoк влacниx 
нaкoпичень, зoкремa, не cтвoрюють мoжливocтi 
для вiтчизняниx пiдприємcтв зaймaтиcя 
резyльтaтивнoю iннoвaцiйнoю дiяльнicтю i 
cтвoрювaти влacний iннoвaцiйний прoдyкт, який 
би вiдрiзнявcя cyттєвoю нoвизнoю. Рaзoм з тим 
ринкoвi yмoви гocпoдaрювaння вимaгaють випycкy 
прoдyкцiї, здaтнoї кoнкyрyвaти iз icнyючими нa 
ринкy, в тoмy чиcлi iз прoдyкцiєю рoзвинутішиx 
y теxнoлoгiчнoмy вiднoшеннi фiрм зaрyбiжниx 
крaїн. Вирiшення циx зaвдaнь пoтребyє знaчнoгo 
iнвеcтyвaння в ocнoвний кaпiтaл. Очевидно, що 
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підвищення наукомісткості виробництв сприятиме 
підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції на світових ринках. 

Враховуючи зазначене вище, необхідно на дер-
жавному рівні затвердити курс на здійснення «ін-

новаційного стрибка» країни та, незважаючи на 
суттєві недоліки бюджетної сфери, знайти можли-
вість профінансувати цей загальнодержавний про-
ект задля піднесення української економіки і ство-
рення іміджу високоіндустріальної країни. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ ОЦІНКИ, ВИЗНАННЯ  
ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ В ОБЛІКУ ЗА П(С)БО, МСФЗ ТА GAAP

Розглянуто особливості оцінки та відображення в обліку і звітності підприємств витрат за П(С)БО 
(Положенням(стандартами) бухгалтерського обліку України), МСФЗ (Міжнародними стандартами фінансової звітності), 
GAAP USA (Загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку США). Проведено порівняння відмінностей та 
схожих рис в ключових аспектах відображення витрат.
Ключові слова: витрати, оцінка витрат, облік, звітність, міжнародні стандарти обліку, національні стандарти обліку, 
трансформація.

Постановка проблеми. Розвиток національної 
економіки, а особливо розвиток бізнесу, су-

проводжується зростанням ролі міжнародної інте-
грації у різні сфери економіки, висуваючи певні ви-
моги до прозорості та зрозумілості застосовуваних 
у різних країнах принципів формування, а також 
алгоритмів обчислення прибутку, бази оподатку-
вання, умов інвестування, капіталізації частини 
прибутку, тощо. Питання, пов'язані з реалізацією 
ефективної системи бухгалтерського обліку та пе-
реходом на міжнародні стандарти звітності, є най-
більш актуальними та значущими при вирішенні 
проблеми міжнародної уніфікації бухгалтерського 
обліку і розповсюдження в усьому світі єдиної мови 
грошей та фінансів, зрозумілої для всіх представ-
ників сучасного бізнесу.

Трансформація фінансової звітності відповідно 
до вимог Міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності і Загальноприйнятих принципів бухгалтер-
ського обліку США останнім часом стає все більш 
актуальною для українських підприємств. Так з  
1 січня 2012 р., згідно із Законом України «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
та відповідно до внесених змін від 12.05.2012 р., усі 
публічні акціонерні товариства, банки, страхови-
ки, підприємства, що здійснюють господарську ді-
яльність за видами, перелік яких установлюється 
Кабінетом Міністрів України, зобов'язані склада-
ти фінансову звітність та консолідовану фінансо-
ву звітність безпосередньо за МСФЗ. Такий крок є 
необхідним, оскільки фінансова звітність як джере-
ло інформації про економічний розвиток підприєм-
ства вимагає постійної гармонізації для входження 
України до числа стабільних і надійних партнерів 
світового спільного співробітництва [1; 2].

Однією з найважливіших проблем є трансфор-
мація витрат підприємства, оскільки їх відображен-
ня в обліку та звітності є не однозначним та супер-
ечливим у різних країнах.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у проведенні порівняльного аналізу визна-
ння, оцінки та відображення в обліку підприємства 
витрат відповідно до П(С)БО, МСФЗ та GAAP. 
В ході дослідження визначити особливості та ха-
рактерні риси оцінки, обліку та відображення в 
звітності витрат, відобразити відмінності та схожі 
риси згідно з П(С)БО, МСФЗ та GAAP. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Пи-
тання щодо здійснення порівняльного аналізу ви-
знання, оцінки та відображення в обліку підпри-
ємств витрат за національними, міжнародними та 
стандартами GAAP знаходяться в центрі уваги ба-
гатьох науковців.

Проблеми та перспективи удосконалення бух-
галтерського обліку в Україні на основі МСФЗ до-
сліджували такі науковці, як: Бутинець, С. Голов, 
Н. Дорош, Г. Коблянська, В. Палій, В. Пархоменко, 
В. Сопко, В. Швець та інші. Однак ряд важливих 
питань методології й організації бухгалтерського 
обліку в сучасних умовах залишаються не виріше-
ними повною мірою.

На сьогоднішній день, періодом реформування 
економіки та національної системи України харак-
теризується прийняттям національних стандартів, 
базою яких стали Міжнародні стандарти фінансової 
звітності.

Проте існують невідповідності у міжнародних та 
вітчизняних облікових стандартах щодо обліку та 
оцінки витрат, тому ця проблема є актуальною та 
потребує подальшого дослідження.

Міжнародні стандарти фінансової звітнос-
ті (далі – МСФЗ) виступають на даний момент 
ефективним інструментом підвищення прозорості і 
зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність 
суб’єктів господарювання, створює достовірну базу 
для визнання витрат, оцінки активів і зобов’язань, 
яка надає можливість об’єктивно розкривати і від-
дзеркалювати існуючі фінансові ризики, а також 
порівнювати результати їх діяльності та ухвалення 
відповідних управлінських рішень.

В Законі Україні «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» задекларовано, що 
П(С)БО безпосередньо ґрунтуються на МСФЗ, а 
точніше «не суперечать міжнародним стандартам» 
[1]. Головна відмінність між МСФЗ і П(С)БО поля-
гає в скороченій формі останнього. Тобто при скла-
данні національних стандартів деякі аспекти були 
повністю не розкритті. 

Методологічні засади формування в бухгалтер-
ському обліку інформації про витрати підприємства 
та її розкриття у фінансовій звітності визначає По-
ложення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Ви-
трати». Норми названого стандарту поширюються 
на всі підприємства, організації незалежно від фор-
ми власності, крім бюджетних установ та банків [3].

Однак, не зважаючи на розробку національних 
стандартів відповідно до стандартів міжнародного 
призначення, деякі вчені все ж таки здійснюють кри-
тичний аналіз П(С)БО 16 «Витрати». І. Білоусова та 
М. Чумаченко у своїй праці запропонували взагалі 
відмінити даний стандарт у зв’язку із відсутністю 
його назви у переліку Міжнародних стандартів, а та-
кож автори схиляються до думки, що трактування, 
які викладені у стандарті, не дозволяють підвищу-
вати рівень економічної роботи на підприємствах [4].

С.Ф. Голов вказує на те, що витрати виступа-
ють багатоаспектною категорією, а це в свою чергу 

© Вретік О.О., 2015
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показує існування відмінностей даного визначення 
щодо цілей бухгалтерського обліку та його зв’язку 
із економічною теорією. Тобто, автор зазначає, що 
різні витрати необхідні для різних цілей [5]. 

Однак, не зважаючи на розбіжності у думках 
та критичний аналіз даного стандарту, П(С)БО 
16 «Витрати» залишається головним і необхід-
ним нормативним документом для підприємств 
та організацій щодо формування інформації про 
витрати у фінансовій та інших видах звітності. 
Причому фінансова звітність, в основі якої покла-
дено принцип щодо повного висвітлення інфор-
мації (НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансо-
вої звітності») містить усі можливі дані відносно 
проведених операцій та подій, які можуть чинити 
вплив на рішення, що виникли або були прийняті 
на їх підставі [6].

Не менш важливим для системи бухгалтерсько-
го обліку та ведення обліку витрат є прийняття По-
даткового кодексу України, яким також регламен-
тується їх склад та момент визнання. 

Основною проблемою при визнанні витрат та 
їх оцінці є розбіжності, що існують між П(С)БО та 
МСФО в частині відображення витрат.

В табл. 1 наведено порівняльний аналіз за осно-
вним аспектами національних, міжнародних та 
стандартів GGAP.

Як вже зазначалось, у системах GAAP USА та 
МСФЗ немає спеціалізованого стандарту, аналогіч-
ного П(С)БО 16 «Витрати». Проте визначення ви-
трат у МСФЗ і П(С)БО є практично ідентичними, 
але відрізняються від GAAP USА тим, що витра-
ти за GAAP USА не включають збитки [8]. МСФЗ 
виходять з існування загальноприйнятої практики 
розмежування в звітності: статей витрат, які ви-
никають у процесі звичайної діяльності підприєм-
ства; статей витрат, які не пов’язані зі звичайною 
діяльністю.

GAAP USА розподіляє всі витрати на 3 групи: 
1) активи; 2) інші витрати (зокрема відкладені);  
3) збитки. Основна особливість відкладених витрат 
полягає в тому, що хоча підприємство і несе витра-
ти, купуючи або використовуючи активи, вони самі 
по собі активами не є.

Тобто збитки виникають в результаті фактів гос-
подарської діяльності, що не пов’язані з процесом 
отримання прибутку, а саме з процесом створення 
підприємством продукції, робіт і послуг. Вони вини-

Таблиця 1
Порівняльна характеристика обліку витрат відповідно до П(С)БО, МСФЗ та GAAP

№ Порівняльна 
ознака П(С)БО МСФЗ GAAP

1

Стандарт, 
який регла-
ментує облік 
витрат

П(С)БО 16 «Витрати», НП(С)
БО 1 «Загальні вимоги до фі-
нансової звітності» (щодо ви-
значення терміна), П(С)БО 31 
«Фінансові витрати» та інші

Єдиного спеціалізованого стан-
дарту немає

Єдиного спеціалізованого 
стандарту немає

2

Визначення 
терміна «ви-
трати»

Витрати – зменшення еко-
номічних вигід у вигляді ви-
буття активів або збільшення 
зобов’язань, які призведуть 
до зменшення власного капі-
талу

Витрати – це зменшення еконо-
мічних вигід протягом звітного 
періоду, що відбувається у фор-
мі відтоку або зменшення акти-
вів або збільшення зобов’язань, 
які ведуть до зменшення 
капіталу, не пов’язаних з його 
розподілом між учасниками 
акціонерного капіталу

Витрати – це викорис-
тання або споживання 
товарів (робіт, послуг) у 
процесі отримання до-
ходів від систематичної 
діяльності

3

Класифі-
кація та 
групування 
витрат

Витрати класифікуються 
залежно від виду діяльнос-
ті, від якого вони виникли, 
по економічних елементах і 
статтях витрат. А також виді-
ляють прямі і непрямі, змінні 
і постійні, одноелементні й 
комплексні, поточні витрати, 
витрати минулих і майбутніх 
періодів, продуктивні, непро-
дуктивні, надзвичайні витрати. 

Існування загальноприйня-
тої практики розмежування 
в звітності статей витрат, які 
виникають у процесі звичайної 
діяльності організації та стат-
тями витрат, які не пов’язані зі 
звичайною діяльністю

Усі витрати розподіля-
ються на активи й інші 
витрати (зокрема відкла-
дені), а також збитки

4

Визнання 
витрат

Витрати визнаються у 
звітності в момент вибут-
тя активу або збільшення 
зобов’язань, які призводять 
до зменшення власного капі-
талу підприємства, на основі 
систематичного та раціональ-
ного їх розподілу протягом 
тих звітних періодів, коли 
надходять відповідні еконо-
мічні вигоди

Витрати визнаються на осно-
ві безпосереднього зіставлення 
між понесеними витратами 
і прибутками по конкретних 
статтях доходів, що припускає 
одночасне визнання прибутків і 
витрат, що виникають безпосе-
редньо і спільно від одних і тих 
же операцій або інших подій

Витрати і збитки визна-
ються в звітності в той 
момент, коли економічні 
вигоди споживаються 
для виробництва товарів 
(робіт, послуг). Спожи-
вання може бути визна-
не безпосередньо або 
шляхом зіставлення з 
доходами, визнаними в 
тому ж періоді

5

Оцінка ви-
трат

Відсутні спеціальні, ви-
кладені в окремо узятому 
стандарті, правила відносно 
оцінки витрат господарюю-
чого суб’єкта, але стандарти 
вказують на деякі особливості 
оцінки витрат 

Відсутні спеціального викладені 
в окремому стандарті правила 
відносно оцінки витрат орга-
нізації, але в деяких стандар-
тах містяться положення, що 
визначають оцінку відповідних 
витрат, що визначаються в Звіті 
про прибутки і збитки

До всіх видів активів за-
стосовується не єдиний 
атрибут вимірювання, 
а різні атрибути, які 
визначаються FASB у 
конкретних випадках і 
затверджуються у відпо-
відних стандартах

Джерело: [7]
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кають у результаті несистематичних чи одиничних 
видів діяльності, що не відносяться до основних. 
Так прикладом таких збитків можуть бути витра-
ти, пов’язані зі зміною вартості запасів, валютних 
курсів, нарахуванням штрафів і пені.

Відповідно до П(С)БО, витрати класифікуються 
залежно від виду діяльності, від якого вони вини-
кли, а також по економічних елементах і статтях 
витрат. За доцільністю витрати поділяються на про-
дуктивні, непродуктивні й надзвичайні. За МСФЗ 
витрати визнаються на основі безпосереднього зі-
ставлення між понесеними витратами і прибутками 
по конкретних статтях доходів, що припускає одно-
часне визнання прибутків і витрат, що виникають 
безпосередньо і спільно від одних і тих же операцій 
або інших подій [9].

Витрати визнаються в звіті про прибутки і збитки:
1) негайно, якщо витрати не створюють більше 

майбутніх економічних вигод, або коли майбутні 
економічні вигоди не відповідають або перестають 
відповідати вимогам визнання як актив у Бухгал-
терському балансі;

2) коли виникло зобов’язання без визнання ак-
тиву, як у разі зобов’язання по гарантії на товар.

Відповідно в GAAP USА визнання – це процес 
включення елемента звітності (активу, зобов’язання, 
доходу, витрат та ін.) у фінансову звітність. Будь-
який елемент визнається при виконанні чотирьох 
умов (критеріїв визнання):

1) відповідає визначенню, вказаному в положен-
ні FASB CON 6 «Елементи фінансової звітності»;

2) може бути виміряний;
3) релевантний, тобто інформація про нього може 

впливати на вирішення користувачів звітності;
4) інформація про елемент є такою, що переві-

ряється, достовірна і нейтральна.
Як правило, витрати і збитки визнаються в 

звітності в той момент, коли економічні вигоди 
споживаються для виробництва продукції (робіт, 
послуг).

Відповідно до П(С)БО, за умови, що оцінка ви-
трат може бути достовірно визначена, витрати відо-
бражаються у Звіті про фінансові результати в мо-
мент вибуття активу або збільшення зобов’язання, 
які призводять до зменшення власного капіталу 
підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок 
його вилучення або розподілу власниками).

Витрати негайно відображаються у звіті про 
фінансові результати, якщо економічні вигоди не 
відповідають або перестають відповідати такому 
стану, за якого вони визнаються активами під-
приємства.

Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім 
випадків, передбачених відповідними положеннями 
(стандартами) [10].

У МСФЗ відсутні спеціально викладені в окре-
мому стандарті правила відносно оцінки витрат під-
приємства.

За GAAP USA оцінка витрат підприємства, ви-
знаних у фінансовій звітності, проводиться відповід-
но до CON 5 «Визнання і оцінка у фінансовій звіт-
ності комерційних організацій». Існує п’ять способів 
вимірювання (п’ять атрибутів) вартості активів [9]:

1) за історичними витратами – основні засоби й 
інше майно визнаються в обліку у відповідній сумі 
сплачених грошових коштів при їх придбанні;

2) за поточними витратами – деякі матеріально-
виробничі запаси враховуються за поточною вар-
тістю заміщення;

3) за поточною ринковою вартістю – деякі ін-
вестиції в цінні папери оцінюються за вартістю, по 
якій вони могли б бути продані;

4) за чистою вартістю реалізації – короткостро-
кова заборгованість і деякі запаси оцінюються в 
сумі можливого надходження грошових коштів від 
їх конвертації за вирахуванням прямих витрат, 
пов’язаних і з конвертацією;

5) за приведеною вартістю майбутніх грошових по-
токів – довгострокова дебіторська заборгованість оці-
нюється у величині дисконтованих чистих грошових 
потоків, що отримуються в результаті її припинення.

Отже, в GAAP USА до різних видів активів за-
стосовуються різні атрибути вимірювання, які ви-
значаються FASB у конкретних випадках і затвер-
джуються у відповідних стандартах.

У П(С)БО відсутні спеціальні, викладені в окре-
мому стандарті, правила відносно оцінки витрат 
підприємства. 

Проте окремі стандарти, наприклад, як П(С)БО 
3»Звіт про фінансові результати», П(С)БО 7 «Осно-
вних засобів», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», 
П(С)БО 9 «Запаси» та інші вказують на деякі осо-
бливості оцінки витрат.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
можна відмітити, що існують досить вагомі від-
мінності між визначенням, оцінкою, класифікацією 
та визнанням у фінансовій звітності витрат згідно 
з П(С)БО, МСФЗ та GAAP. Саме наявність таких 
відмінностей уповільнює перехід до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку. Для того, щоб 
здійснити перехід, необхідно внести досить бага-
то змін до національних стандартів або ж повніс-
тю перейти на міжнародні стандарти. Проведений 
аналіз основних характеристик витрат у системах 
бухгалтерського обліку П(С)БО, МСФЗ та GAAP та 
порівняльний аналіз визначення, визнання, оцінки, 
класифікації та групування витрат доцільно вико-
ристовувати у процесі трансформації фінансової 
звітності, адже він розкриває ключові відмінності 
між обліком за МСФЗ, П(С)БО та GAAP USA.
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Аннотация
Рассмотрены особенности оценки и отражения в учете и отчетности предприятий издержек по МСФО (Междуна-
родным стандартам финансовой отчетности), GAAP USA (Обще принятым Принципам бухгалтерского учета в США), 
П(С)БУ (Положению(стандартам) бухгалтерского eчета Украины). Проведено сравнение различий и сходных черт в 
ключевых аспектах отражения расходов.
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FEATURES AND DIFFERENCES IN EVALUATION, DETERMINING AND RECORDING 
OF COSTS IN ACCOUNTING ACCORDING R(S)AU, IFRS AND GAAP

Summary
The article considers the peculiarities of evaluating and recording costs according to IFRS (International Financial Reporting 
Standards), GAAP USA (Generally Accepted Accounting Principles in the U.S.A), R(S)AU (Regulations (Standards) of 
Accounting in Ukraine). Compeering of the differences and similarities in key aspects of costs recording.
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СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ 
ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАКУВАЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ

На основі визначених та систематизованих основних проблем управління маркетинговими інноваціями на підприємстві 
пакувальної індустрії України, розроблено «дерево цілей». У статті обґрунтовано стратегії по їх досягненню. 
Запропоновані автором маркетингові інновації прокласифіковано згідно підходів науковців.
Ключові слова: маркетинг, інновації, маркетингові інновації, промислове підприємство, маркетингові стратегії.

Постановка проблеми. Зростання ринкової кон-
куренції та вимог споживачів до товарів та по-

слуг, що пропонуються на ринку пакування України 
та за кордоном, зумовлюють переорієнтацію діяль-
ності підприємств галузі на інноваційний шлях роз-
витку. Проте не всі нові товари та послуги, що пропо-
нуються на ринку, є успішними інноваціями. Чимало 
з них є збитковими і не знаходять свого покупця на 
ринку, однією з причин цього є пасивна маркетингова 
підтримка товару чи послуги та відсутність інновацій 
у маркетингу. Проблема управління маркетинговими 
інноваціями на підприємствах ускладнюється відсут-
ністю єдиного підходу науковців щодо їх класифі-
кації. Саме розробка і впровадження маркетингових 
інновацій у ринкових умовах – це єдиний спосіб під-
вищення своєї конкурентоспроможності та підтримки 
високих темпів розвитку промислового підприємства. 
Цим зумовлено вибір теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень. Дослідження про-
блематики управління маркетинговими інноваці-
ями зустрічаємо у працях Н.В. Білоцерковської,  
Д. Дея, О.П. Іванченко, С.М. Ілляшенка, Ф. Котлера,  
Ж.Ж. Ламбена, Н.В. Ричкової та ін. авторів. Цими на-
уковцями розглянуто широке коло теоретичних та 
прикладних аспектів щодо даної проблеми, проте на 
даний час в економічній літературі питання форму-
вання стратегічних інструментів управління марке-
тинговими інноваціями на підприємстві пакувальної 
індустрії залишається недостатньо вивченим.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати мету дослідження, яка полягає в 
розробці стратегій управління маркетинговими інно-
ваціями підприємства пакувальної індустрії України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ви-
вчення особливостей використання стратегічного 
інструментарію при управління маркетинговими ін-
новаціями на підприємстві пакувальної індустрії 
України, зокрема ПрАТ СП »Теріхем–Луцьк, доціль-
но розпочати з розкриття особливостей маркетинго-
вих інновацій як об’єкта дослідження. Маркетингові 
інновації означають запровадження нової маркетин-
гової концепції чи стратегії, яка б суттєво відрізня-
лася від старих маркетингових методів підприємства, 
коли постала необхідність у суттєвих змінах дизайну 
продукції чи його упакування, розміщення, просуван-
ня на ринку чи ціноутворення (за винятком сезонних, 
регулярних чи інших рутинних змін маркетингових 
методів) [5]. Метою маркетингових інновацій є збіль-
шення обсягів продажу або частки на ринку (за ра-
хунок змін і позиціювання або репутації продукту).

Маркетингові інновації спрямовані на більш по-
вне задоволення потреб споживачів, розширення їх 
складу, відкриття нових ринків збуту з метою під-
вищення обсягів продажів. Ж.-Ж. Ламбен поділяв 
стратегії щодо маркетингових інновацій на такі, що 

базуються на фундаментальних чи лабораторних 
дослідженнях, та інноваційні стратегії, що базують-
ся на аналізі потреб цільових ринків [2]. 

З метою формування стратегічних кроків удо-
сконалення управління маркетинговими інновація-
ми виділимо наступні вузькі місця на об’єкті дослі-
дження (рис. 1).

Проблеми управління маркетинговими інноваціями 

Скорочення рентабельності підприємства загалом

Блок 1
Маркетингова 

сторона

Блок 3
Стратегічна 

сторона

Блок 2
Економічна 

сторона

Відсутність відділу 
маркетингу на 
підприємстві

Скорочення темпів 
росту чистого доходу 
(виручки) від 
реалізації товарів

Зростання кількості 
рекламованої 
продукції 

Недостатня 
конкурентоспро-
можність продукції 

Низька маркетингова 
інноваційна 
активність за останні 
роки

Недостатнє 
інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 

Підприємство займає 
порівняно невисоку 
позицію відносно  
конкурентів

Рис. 1. Проблеми управління маркетинговими 
інноваціями на ПрАТ СП «Теріхем-Луцьк»

Існує необхідність в усуненні недоліків, виділе-
них вище. Усі 3 блоки проблем тісно взаємопов’язані 
між собою, що призводять до однієї спільної про-
блеми – скорочення рентабельності підприємства 
загалом. Тому на основі рис. 1 побудуємо дерево 
цілей управління маркетингом ПрАТ СП «Тері-
хем–Луцьк» (рис. 2). Для досягнення певних цілей, 
підприємству необхідно застосувати ряд стратегій. 
Тому, враховуючи виділені на рис. 2 цілі та заходи 
по їх досягненню, сформуємо основні стратегії для 
ПрАТ СП »Теріхем–Луцьк» (табл. 1).

Аналіз показників діяльності підприємства пока-
зав, що головним недоліком цінової політики на ПрАТ 
СП «Теріхем – Луцьк» є методика встановлення ціни, 
що базується на витратах виробництва. Для більш 
ефективної організації цінової політики, підприєм-
ству потрібно враховувати також ціни конкурентів. 
Політика розподілу на ПрАТ СП «Теріхем – Луцьк» 
потребує вдосконалення, так як підприємством вико-
ристовується лише один посередник. Варто залучи-
ти до роботи більшу кількість посередників, так як 
підприємство експортує свою продукцію у ряд країн. 
Це знано полегшить для споживачів процес закупівлі 
та постачання товарів ПрАТ СП »Теріхем – Луцьк». 
Щодо організації сервісу на підприємстві, то варто 

© Герасимяк Н.В., 2015
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підмітити, що він є досить добре розвиненим, проте 
його потрібно підтримувати на належному рівні: по-
стійно контролювати та стимулювати робітників за 
добрі результати. Тому підприємству слід викорис-
товувати таку стратегію маркетингового управління 
сервісом, як підвищення якості сервісної підтримки 
товарів. Необхідно обговорити недоліки із постачаль-
никами та виробниками товарів з метою їх ліквідуван-
ня, забезпечити сервісний відділ високопрофесійними 
кадрами, здійснити підбір доброзичливих робітників, 
ліквідувати в мінімальні строки претензії споживачів.
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Стратегічна 
сторона

Економічна 
сторона

- створити відділ 
маркетингу;
- пошук нових 
інформаційних джерел 
(залучення до співпраці 
нових інформаційних 
центрів);
- ввести у практику 
підприємства проведення 
досліджень ринку;
- розширення ринків збуту

- оптимальне 
використання наявних 
ресурсів підприємства;
- заміна старого 
обладнання новим;
- збільшити обсяги 
виробництва продукції;
- пошук дешевшої 
сировини зі збереженням 
її рівня якості;
- забезпечення 
оптимального співвідно-
шення «ціна-якість»

- покращення оптичних 
та бар’єрних 
властивостей продукції;
- збільшення терміну 
експлуатації товарів;
- підтримання високого 
рівня якості продукції;
- вдале просування 
новинок на ринку;
- підтримка належного 
рівня сервісу;
- підтримка позитивного 
іміджу підприємства

Збільшити частку 
ринку

Збільшити 
обізнаність про 

потреби покупців

Збільшити дохід 
від реалізації 

продукції

Зменшити обсяги 
рекламованої 

продукції

Підвищення 
конкуренто-

спроможності 
продукції

Покращення 
рівня

маркетингової
інноваційної 

діяльності 
підприємства

Вдале позиційну-
вання підприєм-

ства на ринку

Рис. 2. «Дерево цілей» управління маркетингом  
на ПрАТ СП «Теріхем-Луцьк»

З метою розробки стратегій маркетингу пропо-
нуємо побудувати матрицю «McKincey» – «General 
Electric» (рис. 3). 
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Рис. 3. Матриця «McKincey»–»General Electric» 
ПрАТ СП «Теріхем-Луцьк»

Систематизуємо отримані результати дослі-
дження в табл. 2.

В цілому за результатами побудованої матриці 
можна зробити висновок, що всі товари підприєм-
ства знаходяться у перспективних секторах, проте 
є позиції, які мають невисоку конкурентоспромож-
ність. З метою підтримки (захисту) позицій або ж 
розвитку потрібно розробляти відповідні стратегії. 
Ф. Котлер виділяв такі різновиди маркетингових 
конкурентних стратегій: стратегії ринкового ліде-
ра, стратегії челенджера, стратегії послідовника 
та стратегії нішера [6]. Досліджуване підприємство 
не є ринковим лідером, проте займає досить висо-
кі позиції, швидко розвивається і ставить за мету 
підвищення своєї ринкової частки. За даними озна-
ками ПрАТ СП «Теріхем–Луцьк» можна віднести 
до групи челенджерів. Виділяють наступні страте-
гії челенджерів: стратегія фронтального наступу, 

Таблиця 1
Стратегії досягнення цілей ПрАТ СП «Теріхем-Луцьк»

Заходи Стратегії Пояснення стратегій
Створення відділу 
маркетингу

Стратегія роз-
витку персо-
налу

Існує у вигляді плану добору, навчання, перекваліфікації та стимулю-
вання працівників, які відповідали б потребам, зумовленим майбутні-
ми та організаційними змінами. Зокрема передбачається проведення 
маркетингових досліджень та використання передових маркетингових 
інформаційних технологій 

Забезпечення 
високого рівня 
якості продукції

Стратегія вдо-
сконалення 
якості товару

Передбачає пошук недоліків товару, їх усунення, покращення власти-
востей продукту з метою створення максимально якісного товару

Розробка нового 
виду товару

Стратегія го-
ризонтальної 
диверсифікації

Поповнення своєї номенклатури виробами, які з технічної точки зору 
не зв’язані з продукцією, яку підприємство випускає нині, але вони 
можуть зацікавити вже існуючих клієнтів 

Підтримка на-
лежного рівня 
сервісу

Стратегія під-
вищення якості 
сервісної під-
тримки товарів

Передбачає підвищення якості емоційного та функціонального серві-
су шляхом обговорення недоліків з постачальниками та виробниками 
товарів з метою їх ліквідування, забезпечення сервісного відділу висо-
копрофесійними кадрами, ліквідування в мінімальні строки претензії 
споживачів

Управління мар-
ками товарів

Стратегія кому-
нікаційної під-
тримки марки

Пропонується для марок, які мають високу ринкову частку, але не ві-
домі ринку. Необхідно приділяти увагу щодо збільшення відомості даної 
марки для ринку шляхом активізації комунікаційної політики, в тому 
числі проведення майстер-класів

Удосконалення 
дизайну товару

Стратегія вне-
сення змін до 
дизайну

Передбачає нанесення дизайну на плівку

Використання 
нових методів 
ціноутворення 

Стратегія кон-
курентних цін

Проведення цінової війни з конкурентами через встановлення найниж-
чих цін на ринку.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 25

1 (04) february 2015

Таблиця 3
Види маркетингових інновацій, що передбачаються розробленими стратегіями (згідно підходів науковців)

Інновація на 
підприємстві

Класифікація маркетингових інновацій за різними підходами

Джерело 
ініціювання 
інновацій

Стратегіч-
ний на-
прямок, 

пов'язані зі 
споживачем 
і виробни-

ком

Напрям 
маркетин-
гової ді-
яльності

Основні 
суб’єкти 
марке-

тингової 
діяль-
ності

Інструменти марке-
тингової діяльності

За марке-
тинговими 
прийомами

Нанесення ди-
зайну на плівку 
на виробництві

Інновації, 
ініційовані 
споживачами

Інновації, 
засновані на 
підході «зни-
зу вгору»

Комбінова-
ний підхід

З позиції 
спожи-
вача

Вибір нової марке-
тингової стратегії 
охоплення і розвитку 
цільового сегменту та 
інші

Зміни в 
дизайні 
продукту

Використання 
стратегії обхід-
ного наступу

Інновації, 
ініційовані 
конкурен-
тами

Інновації, 
засновані на 
підході «зго-
ри донизу»

Комбінова-
ний підхід

З позиції 
виробни-
ка

Вибір нової марке-
тингової стратегії 
охоплення і розвитку 
цільового сегменту

Нові страте-
гії марке-
тингу

Використання 
конкурентної 
моделі ціноут-
ворення

Інновації, 
ініційовані 
конкурен-
тами

Інновації, 
засновані на 
підході «зго-
ри донизу»

Нові спосо-
би стиму-
лювання 
активності 
споживачів

З позиції 
виробни-
ка

Вибір нової марке-
тингової стратегії 
охоплення і розвитку 
цільового сегменту

Інновації у 
встановлен-
ні цін

Формування 
відділу марке-
тингу

Інновації, 
ініційовані 
споживачами

Інновації, 
засновані на 
підході «зни-
зу вгору»

Комбінова-
ний підхід

З позиції 
виробни-
ка

Використання нових 
методів маркетинго-
вих досліджень

Нові методи 
в марке-
тингу

Використання 
нових елемен-
тів комунікацій 
у маркетин-
гу (участь у 
промозаходах, 
презентації)

Інновації, 
ініційовані 
споживачами 
та інновації, 
ініційовані 
конкурен-
тами

Інновації, 
засновані на 
підході «зго-
ри донизу»

Нові спосо-
би стиму-
лювання 
активності 
споживачів

З позиції 
спожи-
вача

Зміна елементів 
комплексу марке-
тингу

Викорис-
тання нових 
концепцій 
просування 
товарів і 
послуг під-
приємства

Здійснення до-
сліджень ринку

Інновації, 
ініційовані 
споживачами

Інновації, 
засновані на 
підході «зни-
зу вгору»

Нові спосо-
би стиму-
лювання 
активності 
споживачів

З позиції 
спожи-
вача

Використання нових 
методів марк. дослі-
джень

Нові методи 
в марке-
тингу

Використан-
ня передових 
інформаційних 
програм 

Інновації, 
ініційовані 
конкурен-
тами

Інновації, 
засновані на 
підході «зго-
ри донизу»

Комбінова-
ний підхід

З позиції 
виробни-
ка

Використання нових 
методів маркетингу

Нові методи 
в марке-
тингу

Таблиця 2
Стратегії, що використовує ПрАТ СП «Теріхем-Луцьк» за матрицею «McKincey»–«General Electric»

Позиція на ринку Стратегія Зміст стратегії
Висока привабливість галузі/се-
редня конкуренто-спроможність 
СГП

Стратегія розвитку Посилення слабких позицій, пошук сфер, де мож-
ливо знайти лідируючі позиції, визначення конку-
рентних переваг

Висока привабливість галузі/висо-
ка конкуренто-спроможність СГП

Стратегія захисту 
позицій

Концентрація уваги на підтриманні конкурентних 
переваг, великі інвестиції, розширення виробництва

Середня привабливість галузі/
висока конкуренто-спроможність 
СГП

Стратегія розвитку Інвестування найприбутковіших сегментів, підви-
щення прибутку шляхом економії на масштабах 
виробництва

Висока привабливість галузі/низь-
ка конкуренто-спроможність СГП

Стратегія вибірко-
вого розвитку

Спеціалізація на обмежених перевагах, пошук за-
собів подолання слабких позицій, елімінація

стратегія флангового наступу та стратегія обхідного 
наступу. Досліджуваному підприємству пропонує-
мо використовувати останню стратегію. Основним 
конкурентом є ПАТ »Укрпластик» [3]. Стратегія об-
хідного наступу, як правило, розрахована на дов-
гострокову перспективу. Її різновидом є стратегія 
«партизанського» наступу (нова маркетингова стра-
тегія – маркетингова інновація-технологія). Головна 
мета партизанського маркетингу – активно, напо-
легливо, крок за кроком наближатися до перших 
ринкових позицій у конкурентній боротьбі (рис. 4).

Отже, на рис. 4 зображено заходи щодо вико-
ристання стратегії обхідного наступу. Стратегія 
обхідного наступу полягає у повільному завоюван-
ні більших часток ринку завдяки впровадженню 
комплексу конкурентних переваг, зокрема таких 
як: нижча ціна, краща якість, значний асортимент, 
хороше сервісне обслуговування тощо. Згідно мо-
делі М. Портера пропонуємо застосовувати стра-
тегію цінового лідера завдяки зменшенню витрат 
[4]. За напрямком розвитку та зростання виділяють 
такі стратегії як зростання, обмеженого зростан-
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ня та скорочення. Для ПрАТ СП «Теріхем–Луцьк» 
пропонуємо стратегію зростання. Згідно стратегій 
зростання (інтенсивного, інтегративного чи дивер-
сифікації) пропонуємо використовувати стратегію 
інтенсивного зростання, зокрема глибшого проник-
нення на ринок (збільшення обсягів продажів на-
явних товарів на наявних ринках).

ПрАТ СП «Теріхем–Луцьк» ПАТ «Укрплатик»

Нижча, ніж у 
конкурента, ціна

Оптимальне 
співвідношення
«ціна – якість»

Ефективні 
маркетингові 
комунікації

Ефективніша 
система збуту 

продукції

Краще сервісне 
обслуговування Зниження витрат

Рис. 4. Застосування стратегії обхідного наступу 
ПрАТ СП «Теріхем-Луцьк»

Запропоновані заходи щодо удосконалення управ-
ління маркетинговими інноваціями, що пропонується 
ввести на ПрАТ СП «Теріхем-Луцьк», прокласифіку-
ємо згідно підходів науковців (таблиця 3) [1].

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
В цілому, проаналізувавши ряд проблем діяльнос-
ті ПрАТ СП »Теріхем–Луцьк», ми виділили багато 
шляхів їх вирішення. З’ясовано, що цілі підприєм-
ства діляться на три блоки: маркетингова, еконо-
мічна та стратегічна сторона. По кожній з цих груп 
виділено заходи щодо досягнення намічених цілей, 
конкретизовано стратегії, які необхідні для їх здій-
снення. Було проаналізовано позицію підприємства 
на ринку, а також стратегії, необхідні для її покра-
щення. Досліджено, що ПрАТ СП «Теріхем–Луцьк» 
займає досить високу конкурентну позицію на рин-
ку і запропонували керівництву підприємства вико-
ристовувати стратегію челенджерів, котрі хоч і не 
є лідерами на ринку, проте мають усі шанси стати 
ними у довгостроковій перспективі. 
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У статті проведено теоретичне дослідження якості управління в органах публічної адміністрації шляхом оцінки 
зовнішньої ефективності. Запропоновано підхід, що спрямований на оцінку ефективності діяльності публічної 
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Постановка проблеми. Розвиток системи пу-
блічного управління в умовах політичних і 

соціально-економічних перетворень, що відбува-
ються в Україні, проходить за неабиякого стриму-
ючого впливу адміністративно-бюрократичних від-
носин, що сформувалися ще за радянських часів. 
Реальний стан системи публічного управління свід-
чить про наявність у неї низки дисфункцій: дублю-
вання функцій і повноважень, надмірна бюрокра-
тизація, закритість, нездатність швидко реагувати 
на зміни у зовнішньому середовищі. В обстановці 
бюрократичної ізоляції органів державної влади 
від зовнішнього середовища, при прискореній зміні 
останньої, система публічного управління втрачає 
будь-які можливості задовольняти суспільні потре-
би та сприяти сталому економічному розвитку кра-
їни. З огляду на зазначене, створення ефективної 
системи публічного управління – одне з основних 
завдань, що стоїть на сьогодні перед політичним 
керівництвом України. До того ж, формування та-
кої системи повинно враховувати як перспективний 
досвід побудови таких систем, що існує в розви-
нених країнах, та сучасні тенденції глобалізації та 
інформатизації, які чинять істотний вплив на соці-
альні відносини у сучасному українському суспіль-
стві [1]. Зазначене обумовлює актуальність обраної 
теми статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням оцінки та підвищення ефективності діяльності 
органів державного управління та місцевого само-
врядування в Україні присвячено праці багатьох 
вітчизняних дослідників, зокрема В. Авер’янова, 
В. Бакуменка, В. Дзюндзюка, О. Єгорова, Д. Кара-
мишева, В. Керецмана, В. Кузьомко, М. Латиніна, 
Н. Мельтюхової, Н. Нижник, Г. Одінцової та інших. 
Однак досі у вітчизняній науковій літературі ще 
бракує праць, присвячених опрацюванню підходів 
до визначення ефективності діяльності органів вла-
ди, з одного боку, адаптованих до сучасних укра-
їнських реалій, а з іншого – враховуючих сучасні 
тенденції розвитку науки «публічне управління» та 
сучасний іноземний досвід.

Метою цієї статті є дослідження якості управ-
ління в органах державної влади та місцевого само-
врядування шляхом оцінки зовнішньої ефективності.

Виклад основних результатів дослідження. Кон-
ституція України розмежовує дві системи органів 
публічної влади – органи державної влади та орга-
ни місцевого самоврядування. Згідно зі ст. 5 Осно-
вного Закону носієм суверенітету і єдиним джере-
лом влади в Україні є народ. Він здійснює владу 
безпосередньо і через органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування [3]. Дане поло-
ження концептуалізує висновок, що в Україні на-

род одночасно здійснює владу через дві різні фор-
ми: органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування.

Органи державної влади – колегіальні та од-
ноосібні органи, наділені визначеними державно-
владними повноваженнями та необхідними засо-
бами для здійснення функцій і завдань держави 
[5, с. 287-288], вони наділені державою відповідною 
компетенцією, мають визначену структуру.

Орган місцевого самоврядування – виборний 
орган, наділений правом представляти інтереси 
територіальної громади (територіальних громад) й 
приймати від її імені рішення, він формується і від-
повідає за належне здійснення своїх повноважень 
перед мешканцями відповідних територіальних 
громад [4, с. 4].

Підхід, що пропонується, спрямовано на оцін-
ку ефективності діяльності публічної адміністрації 
з точки зору її клієнтів, тобто населення. Визна-
чається, наскільки населення задоволено діяльніс-
тю адміністрації по окремих напрямках і в цілому. 
Пропонований метод оцінки – експертні оцінки, 
метод одержання оцінок – опитування населення. 
Критерієм оцінки є загальна задоволеність насе-
лення діяльністю публічної адміністрації.

При проведенні опитування для того, щоб за-
безпечити високу вірогідність даних, необхідно 
побудувати правильну вибірку респондентів. Для 
подібного роду опитування доцільно скористатися 
однією з таких вибірок: випадковою чи адресною. 
Розглянемо побудову кожної з них.

1. Випадкова вибірка. Для її побудови необхідно:
1.1. Визначити кількість респондентів.
1.2. Розбити територію селища на квадрати, ви-

ходячи з того, щоб у кожному квадраті проживало 
приблизно однакове число людей. Відповідно, кіль-
кість респондентів у кожному квадраті = загальна 
кількість респондентів/ кількість квадратів. Кіль-
кість квадратів вибирається довільно, як правило в 
залежності від числа інтерв'юерів.

1.3. У кожному квадраті випадковим чином ви-
значається так звана «опорна точка», потім визна-
чається крок опитування, через який будуть ви-
значатися респонденти. Як розрахункову формулу 
кроку можна взяти таку: крок = кількість квартир 
(будинків) у квадраті / кількість респондентів у 
кожному квадраті [2, с. 255].

Далі опитування проводиться доти, поки не буде 
набрана визначена кількість респондентів у кожно-
му квадраті. У випадку неможливості провести опи-
тування за адресою, що припала на розрахований 
крок (нікого немає вдома, не захотіли відкривати 
двері, немає вдома членів сім’ї потрібного нам віку 
і т.п.), робиться заміна даної адреси на найближ-



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ28

1 (04) лютий 2015

чу. У випадку, коли в квартирі (будинку) проживає 
кілька людей потрібного нам віку, ми опитуємо, на-
приклад, того, хто відкрив нам двері [2, с. 255]. 

Приклад. Побудуємо вибірку на 1140 лю-
дей для смт. Літин Вінницької області. Маючи 20 
інтерв'юерів, розіб'ємо територію селища на 10 
квадратів, щоб у кожному квадраті працювало по 2 
інтерв'юера. У кожному квадраті необхідно опитати 
114 людей.

Для кожного квадрата визначимо опорну точку: 
нехай це буде п'ята квартира в першому будинку 
при наявності багатоквартирних будинків чи тре-
тій будинок для приватного сектора на вулиці, роз-
ташованій першою з північного заходу в квадраті. 
Розрахуємо можливий крок для квадрата А, знаю-
чи, що в ньому приблизно 1200 будинків і квартир: 
крок = 1200 / 114 = 10, тобто ми будемо заходити 
в кожний 10-й будинок чи квартиру, рухаючись по 
квадрату з півночі на південь та із заходу на схід. 

2. Адресна вибірка. Для її побудови необхідно:
2.1. Визначити кількість респондентів.
2.2. Взяти чи скласти адресну базу даних селища.
2.3. Випадковим методом вибрати кількість адрес, 

що дорівнює визначеній кількості респондентів.
Далі опитування проводиться по цих адресах, 

при цьому опитується будь-яка людина необхідного 
нам віку, що проживає по даній адресі, а у випад-
ку неможливості за якимись причинами провести 
опитування по обраній адресі, вона заміняється на 
найближчу.

Для визначення задоволеності населення, що 
проживає на території відповідного селища, діяль-
ністю публічної адміністрації необхідно:

– Підготувати перелік завдань, що дійсно ви-
рішуються адміністрацією (маючи на увазі, що на 
практиці адміністрація має займатися вирішенням 
завдань, які начебто не завжди відносяться до сфе-
ри її компетенції) і запропонувати респондентам 
упорядкувати їх за ступенем важливості для те-
риторіальної громади, при цьому найбільш важ-
ливому завданню надається найбільший ранг. При 
складанні переліку завдань слід також пам’ятати, 
що перелік більше ніж з 20 пунктів буде важливим 
для сприйняття респондентом, і це може негативно 
відбитися на результатах.

Так, наприклад, якщо ми визначили перелік із 20 
завдань, то найбільш важливому завданню дається 
ранг 20, а найменш важливому – 1, а можливий ва-
ріант запитання в цьому випадку буде таким: «По-
значте, будь ласка, відносну важливість нижчена-
ведених проблем для вашого селища послідовно від  
20 до 1, де 20 означає, що ця проблема найважливі-
ша, а 1 – найменш важлива з перелічених».

Приблизний перелік завдань і приклад оцінки 
їхньої важливості можуть мати наступний вигляд 
(Таблиця 1).

– Запропонувати респондентам оцінити, на-
скільки вони задоволені тим, як вирішується кожне 
із завдань за певною шкалою (наприклад, за шка-
лою від 1 до 5, де 1 означає, що респондент абсо-
лютно не задоволений, 2 – скоріше не задоволений, 
3 – десь задоволений, десь ні, 4 – скоріше задово-
лений, 5 – цілком задоволений).

Можливий варіант запитання: «Оцініть, наскіль-
ки Ви особисто задоволені тим, як вирішуються за-
значені проблеми, за шкалою від 1 до 5, де 1 означає, 
що Ви абсолютно не задоволені вирішенням цієї про-
блеми, 2 – радше не задоволені, 3 – десь задоволені, 
десь ні, 4 – радше задоволені, 5 – цілком задоволені».

Наприклад, для наведеного вище переліку за-
вдань таблиця оцінок може мати наступний вигляд 
(Таблиця 2).

Таблиця 1
№ Завдання Ранг

1. Забезпечення безперебійного газопоста-
чання. 8

2. Забезпечення безперебійного електропос-
тачання. 10

3. Забезпечення дотримання чинного за-
конодавства. 3

4. Забезпечення економічного розвитку. 17

5. Забезпечення задовільної роботи тран-
спорту. 2

6. Забезпечення доступного медичного об-
слуговування. 18

7. Забезпечення опалення взимку. 11
8. Забезпечення роботи дошкільних установ. 13
9. Забезпечення роботи шкіл. 15

10. Забезпечення якісного та безперебійного 
водопостачання. 9

11. Захист та представлення інтересів своєї 
територіальної громади. 16

12. Зменшення безробіття, створення додат-
кових робочих місць. 20

13. Контроль екологічної обстановки. 7

14. Надання допомоги незахищеним верствам 
населення. 19

15.
Налагоджування контактів між 
суб’єктами соціальної, політичної та еко-
номічної діяльності.

12

16. Підтримання задовільного стану житло-
вих будинків. 5

17. Покращення стану доріг. 4
18. Прибирання сміття. 6

19. Проведення державної політики на 
місцях. 1

20. Сприяння розвитку бізнес-активності. 14

Таблиця 2

№ Завдання Оцін-
ка

1. Забезпечення безперебійного газопос-
тачання. 4

2. Забезпечення безперебійного електро-
постачання. 3

3. Забезпечення дотримання чинного за-
конодавства. 5

4. Забезпечення економічного розвитку. 3

5. Забезпечення задовільної роботи тран-
спорту. 4

6. Забезпечення доступного медичного 
обслуговування. 2

7. Забезпечення опалення взимку. 2

8. Забезпечення роботи дошкільних 
установ. 5

9. Забезпечення роботи шкіл. 4

10. Забезпечення якісного та безперебій-
ного водопостачання. 4

11. Захист та представлення інтересів 
своєї територіальної громади. 2

12. Зменшення безробіття, створення до-
даткових робочих місць. 1

13. Контроль екологічної обстановки. 3

14. Надання допомоги незахищеним вер-
ствам населення. 1
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15.
Налагоджування контактів між 
суб’єктами соціальної, політичної та 
економічної діяльності.

5

16. Підтримання задовільного стану жит-
лових будинків. 4

17. Покращання стану доріг. 4

18. Прибирання сміття. 4

19. Проведення державної політики на 
місцях. 5

20. Сприяння розвитку бізнес-активності. 2

Після одержання даних оцінок визначаються 
середні значення по кожному із завдань (індекси 
задоволеності по кожному завданню). І тоді індекс 
загальної задоволеності (ІЗЗ) визначається за 
формулою:
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де ІЗі – індекс задоволеності i-тим завданням, 
Pi – ранг і-го завдання, ki – порядковий номер і-го 
завдання (тобто k1 = 1, k2 = 2, …, kn = n) n – кіль-
кість завдань.

Наприклад, для наведеного випадку, індекс за-
гальної задоволеності розраховується таким чином:

ІЗЗ = (8*4+10*3+3*5+17*3+2*4+18*2+11*2+13*5+ 
+15*4+9*4+16*2+20*1+7*3+19*1+12*5+5*4+4*4+ 
+6*4+1*5+14*2/(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+ 

+12+13+14+15+16+17+18+19+20) = 590/210 = 2,8
Зрозуміло, що значення індексу задоволеності 

коливаються в межах від 1 до 5. Змістовно значення 
індексу 1; 1,5 означають, що адміністрація повністю 
не справляється із своїми завданнями, є повністю 

неефективною; 1,5; 2,5 – скоріше не справляється із 
своїми завданнями, є малоефективною; 2,5; 3,5 – з 
якимось завданнями справляється, з якимось – ні, 
має середню ефективність; 3,5; 4,5 – скоріше справ-
ляється із своїми завданнями, є ефективною; 4,5; 
5 – добре справляється із всіма своїми завданнями, 
є високоефективною [2, с. 257].

Висновки та перспективи подальших розві-
док. Підсумовуючи, необхідно зазначити, що підхід 
до підвищення ефективності системи публічного 
управління є міждисциплінарною методологічною 
проблемою, що ґрунтується на комплексі теорій 
(соціологічних, політологічних, економічних тощо), 
використанні різних принципів і технологій. Грун-
туючись на досвіді розвинених країн та загальносві-
тових тенденціях, можна зазначити, що першочер-
говими завданнями модернізації органів публічної 
влади в Україні стає вдосконалення процесів оцінки 
ефективності їхньої діяльності (запровадження но-
вих внутрішньо-організаційних методик і техноло-
гій, розробка чітких критеріїв та показників, збіль-
шення відкритості та інформатизації процесу), що 
мають проходити паралельно зі збільшенням їхньої 
підконтрольності суспільству. Адже саме рівень за-
доволеності населення є найважливішим критерієм 
оцінки діяльності будь-якого державного чи муні-
ципального інституту. Водночас важливо відзначи-
ти, що населення може оцінювати тільки конкретні 
продукти, результати, які не завжди повністю за-
лежать саме від конкретного органу влади, при цьо-
му часто осторонь залишаються питання, пов'язані 
з іншими елементами управлінської діяльності: ха-
рактеристика персоналу, управлінських процесів, 
технологій. Тому найбільш доцільним є застосуван-
ня комплексних методик оцінки, що поєднувати-
муть внутрішні та зовнішні, соціальні та економіч-
ні, кількісні та якісні критерії, що буде предметом 
подальших наукових досліджень.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ  
В ОРГАНАХ ПУБЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПУТЕМ ОЦЕНКИ ВНЕШНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Аннотация
В статье проведено теоретическое исследование качества управления в органах публичной администрации путем 
оценки внешней эффективности. Предложен подход, направленный на оценку эффективности деятельности публич-
ной администрации с точки зрения населения. Определено, насколько население удовлетворено деятельностью адми-
нистрации по отдельным направлениям и в целом.
Ключевые слова: качество управления, эффективность управления, публичная администрация.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

У статті сформовані значення і методи аналізу грошових потоків, запропоновані методичні рекомендації щодо про-
ведення аналізу грошових потоків на підприємстві.
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порівняльний аналіз, аналіз фінансових коефіцієнтів.

Постановка проблеми. Діяльність кожного під-
приємства прямо залежить від правильного 

розпорядження грошовими коштами. Адже, осно-
ву діяльності підприємства складають операції, які 
пов'язані з рухом грошових коштів. При цьому, кошти 
є обмеженим ресурсом, і успіх діяльності підприємства 
багато в чому визначається здатністю їх раціонально 
розподіляти й використовувати. В сучасних умовах 
функціонування підприємств передбачає безперерв-
ний рух грошових коштів, тому їх потрібно розглядати 
як важливий ресурс підприємства від якого залежить 
успішна фінансова діяльність підприємства.

Значення грошових коштів та потоків для діяль-
ності підприємства зумовлює потребу їх окремого 
дослідження, розробки методики аналізу, що сут-
тєво впливає на ефективність процесу управління 
економічними суб’єктами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питань аналізу грошових коштів та потоків 
присвячені праці відомих вітчизняних економіс-
тів, зокрема: Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Голов- 
ко В.І., Бланк І.О., Савицька Г.В., Чумаченко М.Г.,  
Яріш О.В. та інші вчені. Праці цих та інших за-
рубіжних авторів створили підґрунтя для розробки 
методики аналізу грошових потоків в Україні. 

Мета та завдання статті. Метою даної статті є 
розробка рекомендацій та пропозицій щодо методи-
ки проведення аналізу грошових коштів та потоків 
підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
дослідження грошових потоків загалом можуть 
бути використані такі методи:

- горизонтальний аналіз;
- вертикальний аналіз;
- порівняльний аналіз;
- аналіз фінансових коефіцієнтів [1].
Горизонтальний аналіз грошових потоків по-

лягає у вивченні динаміки обсягу формування до-
датного й від’ємного чистого грошового потоку під-

приємства у розрізі окремих джерел, розрахунку 
темпів їх зростання та приросту, визначенні за-
гальних тенденцій зміни їх обсягу.

Вертикальний (структурний) аналіз грошових 
потоків полягає у вивченні структури додатного, 
від’ємного та чистого грошових потоків за видами 
господарської діяльності, за окремими внутрішніми 
структурними підрозділами (центрами відповідаль-
ності), за окремими джерелами надходження та на-
прямами витрачання коштів [2].

Порівняльний (просторовий) аналіз – це порів-
няння зведених показників звітності за окремими 
показниками підприємства, підрозділів, а також по-
рівняння показників даного підприємства з показ-
никами конкурентів.

Коефіцієнтний аналіз полягає у досліджен-
ні значень різних відносних показників та їх від-
хилення від базових значень, що характеризують 
грошові потоки, а також розрахунку коефіцієнтів 
ефективності використання грошових коштів під-
приємства [3, с. 67].

Аналіз грошових коштів з використанням осно-
вних методів було проведено на прикладі ПАТ «Ве-
га-телеком». Телекомунікаційна група Vega – один 
із найбільших представників українського ринку 
фіксованого зв'язку, який входить у телекомуніка-
ційний напрям групи Систем Кепітал Менеждмент.

Компанія володіє мережами з національним по-
криттям і займає чільні позиції на ринку фіксова-
ного телефонного зв'язку, широкосмугового доступу 
до мережі Інтернет та передачі даних. Оперативний 
менеджмент телекомунікаційної групи Vega здій-
снює компанія ПАТ «Фарлеп-Інвест».

Vega з'явилася на ринку телекомунікацій Украї-
ни у 2004 році в результаті ребрендингу групи ком-
паній «Фарлеп-Оптіма», що складалася з найбіль-
ших телекомунікаційних груп «Фарлеп» і «Оптима 
Телеком», а також компаній «Укомлайн», «ЦСС», 
«IP Telecom», «Матриця», «Вілком» і багатьох інших.
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Телекомунікаційна група Vega надає послуги 
зв'язку в 47 населених пунктах 20 областей Укра-
їни. При цьому повний спектр послуг (фіксована 
телефонія, широкосмуговий доступ до мережі Ін-
тернет і передача даних) надається в 38 населених 
пунктах країни.

Горизонтальний аналіз грошових потоків було 
проведено на основі даних фінансової звітності 
ПАТ «Вега-телеком». Відповідні результати подано 
у таблиці 1.1.

Таким чином, у 2009-2011 рр. спостерігалося 
від’ємне значення чистого руху грошових коштів. 
При цьому темп зростання додатних грошових по-
токів був більшим за відповідний темп зростання 
від’ємних потоків грошових коштів. У 2010-2012 рр. 
спостерігається позитивна тенденція – чистий рух 
грошових коштів приймає додатне значення. Обсяг 
грошових коштів на підприємстві у 2013 р. зростає 
більш ніж у 2 рази у порівнянні з 2012 роком.

Наступним етапом аналізу грошових потоків є 
горизонтальний аналіз, що показує динаміку осно-
вних видів грошових потоків ПАТ «Вега-Телеком» 
у розрізі основних типів грошових потоків (табл.1.2).

Аналізуючи дані таблиці, слід відмітити, що най-
кращий темп зростання спостерігається у додатно-
го грошового потоку від інвестиційної діяльності. 
Також необхідно відмітити, що у 2012-2013 роках 
зростання додатного грошового потоку від фінансо-
вої діяльності склало більш ніж у 3 рази. Така ди-
наміка була зумовлена значним збільшенням суми 
отриманих позик підприємства у 2013 році. Щодо 
від’ємних грошових потоків, то найбільший приріст 
у 2013 р. характерний також для грошового потоку 
від фінансової діяльності. 

Вертикальний аналіз грошових потоків був про-
ведений на основі Звіту про рух грошових коштів. 
За результати аналізу додатні грошові потоки під-
приємства мали наступну структуру (табл. 1.3).

Таблиця 1.3 
Структура додатних грошових потоків  

ПАТ «Вега-телеком», %
Показник 2009 2010 2011 2012 2013

Додатний грошовий 
потік від операцій-
ної діяльності

89,52 90,75 71,23 91,60 71,94

Додатний грошо-
вий потік від інвес-
тиційної діяльності

0,46 0,54 0,08 0,29 3,23

Додатний грошовий 
потік від фінансо-
вої діяльності

10,01 8,72 28,70 8,11 24,82

Джерело: розраховано автором за даними [5]

Слід відмітити, що протягом 2009-2013 рр. у 
структурі додатних грошових потоків домінуючим 
видом діяльності є саме операційна діяльність. При 
цьому основна стаття, що формує такі доходи – 
грошові кошти від реалізації товарів, робіт та по-
слуг. У 2013 році зростає значення фінансової ді-
яльності, оскільки її частка зростає до рівня 24,82%.

Структура від’ємних грошових потоків у 2009-
2013 рр. виглядає наступним чином (рис. 1.1).

2009 2010 2011 2012 2013
Від'ємний грошовий потік від 

фінансової діяльності 18,03% 18,54% 32,81% 14,64% 31,51%

Від'ємний грошовий потік від 
інвестиційної діяльності 8,44% 8,87% 8,41% 9,28% 8,91%

Від'ємний грошовий потік від 
операційної діяльності 73,53% 72,59% 58,78% 76,08% 59,58%

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%
120,00%

Рис. 1.1. Структура від’ємного грошового потоку  
у 2009-2013 рр.

Джерело: розраховано автором за даними [5]

Таблиця 1.1
Горизонтальний аналіз грошових коштів ПАТ «Вега-телеком», тис. грн.

Показник 2009 2010 2011 2012 2013
Додатний грошовий потік 8 559 098 8 744 187 11 774 091 8 085 445 10 003 123
Темп зростання х 1,02 1,35 0,69 1,24
Від'ємний грошовий потік 8 749 243 -9 006 052 -11 831 032 -7 992 746 -9 691 009
Темп зростання х 1,03 1,31 0,68 1,21
Чистий рух коштів за звітний період -190 664 -265 232 -56 970 92 699 312 114
Залишок коштів на початок року 672 009 482 352 216 182 156 900 249 691
Залишок коштів на кінець року 482 352 216 182 156 900 249 691 561 813
Темп зростання х 0,45 0,73 1,59 2,25

Джерело: розраховано автором за даними [5]

Таблиця 1.2 
Динаміка основних видів грошових потоків ПАТ «Вега-телеком», тис. грн.

Показник 2009 2010 2011 2012 2013
Додатний грошовий потік від операційної діяльності 7662 486 7935 098 8386 607 7406 298 7196 463
Темп зростання х 1,04 1,06 0,88 0,97
Додатний грошовий потік від інвестиційної діяльності 39 432 46 802 8 885 23 762 323 562
Темп зростання х 1,19 0,19 2,67 13,62
Додатний грошовий потік від фінансової діяльності 857 180 762 287 3378 599 655 385 2483 098
Темп зростання х 0,89 4,43 0,19 3,79
Від'ємний грошовий потік від операційної діяльності -6433380 -6537 143 -6953 754 -6080 536 -5773 854
Темп зростання х 1,02 1,06 0,87 0,95
Від'ємний грошовий потік від інвестиційної діяльності -738 194 -799 253 -995 530 -741 812 -863 873
Темп зростання х 1,08 1,24 0,74 1,16
Від'ємний грошовий потік від фінансової діяльності -1577 669 -1669 656 -3881 748 -1170 398 -3053 282
Темп зростання х 1,06 2,32 0,30 2,61

Джерело: розраховано автором за даними [5]
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Слід відзначити, що за даним типом грошо-
вих потоків також переважають грошові пото-
ки від операційної діяльності. При цьому най-
більшими статтями є витрати на оплату товарів, 

зобов’язання з податків та зборів, а також від-
рахування на соціальні заходи. Слід відмітити 
також зростання значення фінансової діяльності 
для підприємства у 2013 р.

Таблиця 1.4 
Показники ліквідності ПАТ «Вега-телеком»

Коефіцієнт Формула Роки
2009 2010 2011 2012 2013

Миттєвої ГК/ПЗ 0,4324 0,1720 0,1247 0,0712 0,1723
Проміжної (ГК+ДТЗ)/ПЗ 1,2692 0,7265 0,6998 0,2257 0,3146
Загальної (ГК+ДТЗ+ТМЗ)/ПЗ 1,5880 1,0440 1,1452 0,2434 0,3513

*Примітка. ГК – грошові кошти; ДТЗ – дебіторська заборгованість; ПЗ – поточні зобов’язання; ТМЗ – товарно-
матеріальні запаси.

Джерело: розраховано автором за даними [5]

Таблиця 1.5 
Коефіцієнти, що характеризують грошові потоки підприємства

Показник
Алгоритм 

розра-
хунку

Економічна сутність

І. Коефіцієнти ліквідності грошових потоків
1.Коефіцієнт ліквідності грошового 
потоку CIF/COF Характеризує забезпеченість витрачання грошових засобів 

їх надходженням
2. Коефіцієнт відношення грошових 
надходжень до чистого грошового 
потоку

CIF/NCF Характеризує, який обсяг грошових надходжень потрібний 
для отримання 1 гривні чистого грошового потоку

3. Коефіцієнт інкасації дебіторської 
заборгованості CIF/ДЗ Характеризує ступінь обертання дебіторської заборгованос-

ті на основі грошових надходжень
4. Коефіцієнт покриття кредитор-
ської заборгованості надходженням 
грошових засобів

CIF/КЗ Характеризує здатність підприємства виконувати поточні 
зобов'язання за рахунок надходження грошових засобів

5. Коефіцієнт поповнення грошових 
засобів CIF/ГК Характеризує ступінь збільшення залишку грошових за-

собів
6. Коефіцієнт обертання оборотних 
активів на основі грошових надхо-
джень

CIF/ОА Характеризує ступінь обертання оборотних активів підпри-
ємства на основі грошових надходжень

ІІ. Коефіцієнти грошової місткості грошових потоків підприємства
1.Коефіцієнт окупності грошового 
потоку COF/CIF Відображає скільки гривень грошових виплат потрібно 

здійснити, для отримання 1 гривні грошових надходжень
2. Коефіцієнт співвідношення гро-
шових виплат та чистого грошового 
потоку

COF/
NCF

Характеризує здатність регенерування чистого грошового 
потоку підприємства 1 гривнею грошових надходжень

3. Коефіцієнт співвідношення грошо-
вих виплат та дебіторської заборго-
ваності

COF/ДЗ Характеризує ступінь покриття повною інкасацією дебітор-
ської заборгованості грошових виплат

4. Коефіцієнт погашення кредитор-
ської заборгованості COF/КЗ Характеризує ступінь перевищення поточних грошових ви-

плат над перспективними
5. Коефіцієнт вибуття грошових за-
собів COF/ГК Характеризує розмір грошових виплат, що припадають на 

1 фивну залишку грошових засобів
6. Коефіцієнт співвідношення обо-
ротних активів підприємства і гро-
шових виплат

COF/ОА 
Характеризує грошову місткість оборотних активів, тобто 
розмір грошових виплат, що потрібно здійснити для фор-
мування 1 гривні оборотних активів

ІІІ. Коефіцієнти ефективності грошових потоків
1.Коефіцієнт притоку грошових за-
собів NCF/CIF Характеризує скільки гривень чистого грошового потоку 

генерує 1 гривня грошових надходжень
2. Коефіцієнт ефективності грошово-
го потоку

NCF/
COF

Характеризує скільки гривень чистого грошового потоку 
забезпечує 1 гривня грошових виплат

3. Коефіцієнт покриття дебіторської 
заборгованості чистим грошовим 
потоком

NCF/ДЗ Характеризує скільки гривень чистого грошового потоку 
припадає на 1 гривню майбутніх грошових надходжень

4. Коефіцієнт забезпечення креди-
торської заборгованості чистим 
грошовим потоком

NCF/КЗ Характеризує ступінь покриття кредиторської заборгова-
ності чистим грошовим потоком підприємства

5. Коефіцієнт чистого поповнення 
грошових засобів NCF/ГК Характеризує ступінь поповнення залишку грошових ко-

штів підприємства за рахунок чистого грошового потоку

Примітка: CIF– вхідні грошові потоки; COF – вихідні грошові потоки; NCF–чисті грошові потоки; ДЗ – дебіторська 
заборгованість; КЗ – кредиторська заборгованість; ГК – грошові кошти; ОА – оборотні активи

Джерело: складено автором за даними [4]
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Таблиця 1.6 
Коефіцієнти ліквідності грошових потоків ПАТ «Вега-телеком»

Коефіцієнт 2009 2010 2011 2012 2013
Ліквідності грошового потоку 0,9783 0,9709 0,9952 1,0116 1,0322
Відношення грошових надходжень до чистого грошового потоку -44,8910 -32,9681 -206,6718 87,2226 32,0496
Інкасації дебіторської заборгованості 9,1709 12,5458 16,2684 14,9212 21,5662
Покриття кредиторської заборгованості надходженням гро-
шових засобів 7,6735 6,9568 9,3567 2,3052 3,0687

Поповнення грошових засобів 17,7445 40,4483 75,0420 32,3818 17,8051
Обертання оборотних активів на основі грошових надходжень 4,2795 5,4649 6,2876 7,7815 6,4979

Джерело: розраховано автором за даними [5]

Таблиця 1.7 
Коефіцієнти грошової місткості грошових потоків ПАТ «Вега-телеком»

Коефіцієнт 2009 2010 2011 2012 2013
Окупності грошового потоку 1,0222 1,0299 1,0048 0,9885 0,9688
Відношення грошових виплат до чистого грошового потоку -45,8883 -33,9554 -207,6712 86,2226 31,0496
Відношення грошових виплат до дебіторської заборгованості 9,3746 12,9215 16,3470 14,7501 20,8933
Погашення кредиторської заборгованості 7,8439 7,1651 9,4019 2,2788 2,9729
Вибуття грошових засобів 18,1387 41,6596 75,4049 32,0105 17,2495
Співвідношення оборотних активів підприємства і грошових 
виплат 4,3746 5,6285 6,3180 7,6923 6,2952

Джерело: розраховано автором за даними [5]

Таблиця 1.8 
Коефіцієнти ефективності грошових потоків ПАТ «Вега-телеком»

Коефіцієнт 2009 2010 2011 2012 2013
Притоку грошових засобів -0,0223 -0,0303 -0,0048 0,0115 0,0312
Ефективності грошового потоку -0,0218 -0,0295 -0,0048 0,0116 0,0322
Покриття дебіторської заборгованості чистим грошовим потоком -0,2043 -0,3805 -0,0787 0,1711 0,6729
Забезпечення кредиторської заборгованості чистим грошовим 
потоком -0,1709 -0,2110 -0,0453 0,0264 0,0957

Коефіцієнт чистого поповнення грошових засобів -0,3953 -1,2269 -0,3631 0,3713 0,5555

Джерело: розраховано автором за даними [5]

Наступним етапом аналізу грошових коштів 
підприємства є коефіцієнт-ний аналіз. При цьому 
можна виділити кілька груп коефіцієнтів. Першою 
такою групою є показники ліквідності (табл. 1.4).

Коефіцієнт миттєвої ліквідності свідчить про го-
товність підприємства негайно ліквідувати коротко-
строкову заборгованість. Нормативне значення –  
0,2-0,35. Підприємство дотримувалось значення дано-
го коефіцієнта лише у 2009 р., надалі значення показ-
ника є меншими за нормативний рівень. Таким чином, 
для підприємства є характерним нестача грошових 
коштів для покриття першочергових зобов’язань.

Щодо інших двох коефіцієнтів, то нормативні 
значення встановлені наступним чином: для кое-
фіцієнта проміжної ліквідності на рівні – 0,6-0,8; 
загальної ліквідності – не менше 1. Позитивна ди-
наміка коефіцієнтів у 2009-2011 рр. зумовлена не 
високим рівнем грошових коштів, а іншими факто-
рами – дебіторською заборгованістю та запасами. 
Таким чином, ПАТ «Вега-телеком» має недостатній 
рівень грошових коштів для того, щоб проводити 
ефективну діяльність.

Наступний етап аналізу – розрахунок спеціаль-
них коефіцієнтів, що характеризують грошові по-
токи підприємства. При цьому слід відмітити, що 
такі коефіцієнти доцільно виділяти у певні групи. 
Коефіцієнти наведені у таблиці 1.5.

Першою групою для аналізу є коефіцієнти лік-
відності грошових потоків (табл. 1.6).

Дані коефіцієнти характеризують ліквідність 
підприємства з точки хору його грошових потоків. 
В цьому полягає основна відмінність таких коефі-

цієнтів від звичайних показників ліквідності. Щодо 
коефіцієнта ліквідності грошового потоку, то спо-
стерігається позитивна динаміка зростання з 2010 
по 2013 рр. Таким чином у 2012-2013 рр. на 1 грив-
ню грошових витрат припадає більш ніж 1 гривня 
надходжень, що є позитивним.

Відношення грошових надходжень до чистого 
грошового потоку у 2013 р. має найменше значен-
ня, а це означає, що в даному році отримано най-
більший чистий грошовий потік. Дещо погіршується 
ситуація з покриттям кредиторської заборгованості 
грошовими коштами, що зумовлено значним при-
ростом поточних зобов’язань порівняно із прирос-
том грошових коштів. Коефіцієнт обертання оборот-
них активів має зростаючу динаміку у 2009-2012 
рр., проте у 2013 р. становить 6,5.

Наступною групою коефіцієнтів, що характери-
зують грошові потоки, є показники грошової міст-
кості грошових потоків підприємства. Динаміка да-
них коефіцієнтів відображена у табл. 1.7.

В основі даної групи показників необхідно ви-
ділити витрати грошових коштів, здійснені ПАТ 
«Вега-телеком» за відповідний період 2009-2013 рр. 
Коефіцієнт окупності грошового потоку визначає 
скільки гривень грошових виплат потрібно здійсни-
ти, для отримання 1 гривні грошових надходжень. 
Зменшення показника до рівня 0,97 у 2013 р. є пози-
тивним явищем. Співвідношення грошових виплат 
до чистого грошового потоку знижується у 2013 р. 
до рівня 31,05, що вказує на зростання чистого гро-
шового потоку, а це є позитивною тенденцією для 
підприємства. 
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Коефіцієнт співвідношення оборотних активів 
підприємства і грошових виплат характеризує гро-
шову місткість оборотних активів, тобто розмір гро-
шових виплат, що потрібно здійснити для форму-
вання 1 гривні оборотних активів. Даний показник 
зростав у 2009-2012 рр., проте у 2013 р. спостеріга-
ється його зниження до рівня 6,3.

Важливою групою коефіцієнтів, що характери-
зують грошові потоки підприємства є також по-
казники ефективності грошових потоків. Відповідна 
динаміка даних коефіцієнтів для ПАТ «Вега-теле-
ком» за 2009-2013 рр. відображена у табл. 1.8.

Коефіцієнт притоку грошових засобів зростає 
до рівня 0,03, що є позитивною тенденцією. Спосте-
рігається також покращення ситуації з покриттям 
дебіторської, а також кредиторської заборгованості 
чистим грошовим потоком. Коефіцієнт поповнення 
грошових засобів також зростає до рівня 0,55, що 
характеризує зростання чистого грошового потоку 
підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
для дослідження грошових потоків загалом можуть 
бути використані такі методи: горизонтальний ана-
ліз, вертикальний аналіз, порівняльний аналіз та 
аналіз фінансових коефіцієнтів.

За даними горизонтального аналізу у 2009-2011 рр. 
спостерігалося від’ємне значення чистого руху гро-
шових коштів. При цьому темп зростання додатних 
грошових потоків був більшим за відповідний темп 
зростання від’ємних потоків грошових коштів. У 2010-
2012 рр. спостерігається позитивна тенденція – чис-
тий рух грошових коштів приймає додатне значен-
ня. Обсяг грошових коштів на підприємстві у 2013 р. 
зростає більш ніж у 2 рази у порівнянні з 2012 роком.

Вертикальний аналіз грошових потоків показав, 
що у структурі додатних грошових потоків доміну-
ючим видом діяльності є саме операційна діяльність. 
При цьому основна стаття, що формує такі доходи – 
грошові кошти від реалізації товарів, робіт та послуг. 
У 2013 році зростає значення фінансової діяльності, 
оскільки її частка зростає до рівня 24,82%.

Таким чином, на основі проведеного дослідження 
грошових потоків та коштів ПАТ «Вега-телеком» за 
допомогою різних методів економічного аналізу, мож-
на зробити висновок, що ефективність управління 
грошовими коштами даного підприємства у 2013 р. 
зростає, що виявляється у зростанні ліквідності дано-
го підприємства, збільшенні обсягу грошових коштів 
у розпорядженні ПАТ «Вега-телеком», а також зрос-
танні відносних показників руху грошових коштів.
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Стаття присвячена теоретичним, методичним та практичним питанням обліку імпортних операцій. Проведено 
дослідження типових імпортних операцій, подано типові проведення з обліку імпортних операцій. Окреслено основні 
питання щодо обліку курсових різниць при оформленні імпортних операцій.
Ключові слова: бухгалтерський облік, зовнішньоекономічна діяльність, імпортні операції, первісна вартість, курсові різниці.

Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємств, особливо діяльність 

підприємств-імпортерів, відіграє значну роль у роз-
витку економіки України, в насиченні споживчого 
ринку товарами відмінної якості.

Постійні зміни в законодавстві, недостатня поін-
формованість підприємців та бухгалтерів щодо пра-
вильності обліку імпортних операцій та відображення 
їх у звітності є однією з головних причин незначного 
поширення імпортних операцій в Україні та високого 
відсотку штрафних санкцій з боку фіскальних орга-
нів. Тому існує проблема, обумовлена необхідністю 
узагальнення інформації про імпортні операції та їх 
відображення в обліку за сучасних умов.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в дослідженні особливостей обліку імпорт-
них операцій та узагальнення методології та органі-
зації обліку згідно з чинним законодавством.

Виклад основного матеріалу дослідження. По-
рядок обліку зовнішньоекономічних операцій (у тому 
числі імпортних), запропонований діючим законодав-
ством, потребує більш змістовних роз’яснень для подо-
лання перешкод для суб’єктів підприємницької діяль-
ності при здійсненні імпортних операцій і уникнення 
проблем з відображенням їх на рахунках обліку.

Загалом імпортні операції поділяють на операції 
з імпорту товарів та операції з імпорту послуг.

Першою особливістю, що вирізняє облік імпорт-
них товарів від обліку товарів, придбаних у рези-
дентів – це визначення первісної вартості.

Первісна вартість імпортних товарів в бухгал-
терському обліку визначається з використанням 
П(С)БО 9 «Запаси» затвердженого наказом Мініс-
терства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 (зі 
змінами і доповненнями). Відповідно до цього Поло-
ження, в бухгалтерському обліку придбані (отрима-
ні) або вироблені запаси зараховуються на баланс 
підприємства за первісною вартістю.

Для цілей бухгалтерського обліку до запасів 
включаються, зокрема, товари у вигляді матеріаль-
них цінностей, що придбані (отримані) та утриму-
ються підприємством з метою подальшого продажу.

До того ж певні складові первісної вартості за-
пасів формується з одночасним застосуванням  
П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» затвер-
дженого наказом Міністерства фінансів України № 
193 від 10.08.2000, яке регламентує власні правила 
обліку валютних операцій.

Якщо товари придбані за плату, то їх первісна 
вартість є собівартістю, яка складається з наступ-
них фактичних витрат:

•	сум,	що	 сплачуються	 згідно	 з	договором	по-
стачальнику (продавцю), за вирахуванням непря-
мих податків;

•	суми	ввізного	мита;
•	суми	непрямих	податків	у	зв’язку	з	придбан-

ням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
•	транспортно-заготівельних	витрат;
•	 інших	 витрат,	що	 безпосередньо	 пов’язані	 з	

придбанням запасів і доведенням їх до стану, в яко-
му вони придатні для використання у запланованих 
цілях.

Для визначення гривневого еквіваленту сум, 
сплачуваних за товар за договором постачальни-
ку-нерезиденту, необхідно здійснити перерахунок 
валютної договірної вартості товарів у гривню. При 
цьому з метою проведення такого перерахунку 
для формування первісної вартості імпортних то-
варів важливе значення має, яка подія була рані-
ше: оприбуткування товарів чи оплата їх вартості. 
Адже з урахуванням вимог П(С)БО 21, первісна 
вартість імпортних товарів буде визначатися за од-
ним з варіантів, в залежності від того, яка подія 
сталась раніше – перерахування авансу постачаль-
нику або отримання товару.

Як правило, дата визнання імпортних товарів 
активами в бухгалтерському обліку і дата оформ-
лення вантажно-митної декларації (далі – ВМД) 
збігаються. 

В такому випадку, з метою визначення собівар-
тості таких товарів у бухгалтерському обліку, за-
стосовується курс НБУ, зазначений у ВМД.

Немонетарні статті (в т. ч. товари), які відо-
бражені за історичною собівартістю і зарахування 
яких до балансу пов’язано з операцією в інозем-

© Голощук К.А., 2015

Таблиця 1
Порядок визначення первісної вартості імпортних товарів

Перша подія Пункт П(С)БО 21 Визначення 
первісної вартості Визначення курсових різниць

Перерахування 
авансу Абз. 1 п. 6

За курсом НБУ 
на дату сплати 
авансу

Заборгованість, що виникла після перерахування 
передплати, є немонетарною статтею, по такій за-
боргованості курсові різниці не розраховуються.

Отримання 
товарів п. 5 

За курсом НБУ на 
дату оприбутку-
вання товарів

Заборгованість перед постачальником є монетарною 
статтею, по ній мають розраховуватись курсові різ-
ниці. Курсові різниці визначаються на дату балансу 
і на дату здійснення господарської операції (пога-
шення заборгованості)

Джерело: cкладено автором на основі [2]
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ній валюті, відображаються за валютним курсом на 
дату здійснення операції (абз. «б» п. 7 П(С)БО 21).

Отже, навіть якщо в подальшому курс НБУ буде 
змінюватися, перераховувати на кожну дату балан-
су попередньо сформовану первісну вартість (собі-
вартість) імпортного товару через зміни курсу НБУ 
не потрібно.

Більш наглядно порядок формування первісної 
вартості товарів, придбаних за валюту, наведено в 
таблиці 1.

Також нерідно трапляється, що умовами дого-
вору передбачені часткові оплати у зв’язку з при-
дбанням товарів за валюту. У такому випадку по-
рядок відображення таких господарських операцій 
вигладає наступним чином.

У випадку, коли аванс в іноземній валюті пе-
рераховується за товар нерезиденту в декілька 
етапів, тобто частинами, в бухгалтерському облі-
ку вартість таких товарів при їх отриманні визна-
чається за сумою авансових платежів із застосу-
ванням валютних курсів, виходячи з послідовності 
здійснення авансових платежів [2].

Тобто у вищезазначеному випадку застосовують 
відповідні курси НБУ на дати перерахування таких 
часткових оплат, а от курс НБУ на дату отримання 
імпортних товарів не впливає на розрахунок пер-
вісної вартості.

Якщо ж за частковою авансовою оплатою на-
ступає оприбуткування всієї партії товарів, а потім 
перераховується сума, що залишилася недоплаче-
ною за товар, то первісна вартість таких імпортних 
товарів при їх надходженні складатиметься з:

•	частини,	 рівної	 перерахованому	 авансу	 (ви-
значеної за курсом НБУ на дату зійснення перед-
плати);

•	частини	вартості	товарів,	що	залишилася	не-
сплаченою, фактично отриманої без попередньої 
оплати (визначеної за курсом НБУ на дату опри-
буткування товарів) [6].

Тобто в даному випадку наступна доплата час-
тини вартості товару, що залишилася несплаченою 
за уже оприбуткований товар, на формування пер-
вісної вартості імпортного товару не вплине.

Сформовану собівартість імпортних товарів під-
приємство включить до складу витрат у податко-
вому обліку на підставі загального правила, що ви-
кладене в п. 138.4 ст. 138 ПКУ, відповідно до якого 
витрати, що формують собівартість реалізованих 
товарів, виконаних робіт, наданих послуг, крім не-
розподільних постійних загальновиробничих ви-
трат, які включаються до складу собівартості 
реалізованої продукції в періоді їх виникнення, ви-
знаються витратами того звітного періоду, в якому 
визнано доходи від реалізації таких товарів, вико-
наних робіт, наданих послуг

Наступним досить важливим аспектом є визна-
чення курсових різниць при здійснення імпортних 
операцій. 

Курсові різниці при імпорті товарів в обліку ви-
значатимуться за наступними монетарними стаття-
ми: іноземній валюті (на рахунках в банках та в касі 
підприємства); кредиторській заборгованості у валю-
ті (монетарній заборгованості, що буде погашатися 
перед нерезидентом грошовими коштами тощо). Такі 
курсові різниці від перерахунку монетарних статей 
від операційної діяльності відображаються у складі 
інших операційних доходів (витрат).

Фактично для відображення доходів від пере-
рахунку курсових різниць у податковому обліку 
аналізується за відповідний звітний період креди-
товий оборот рахунку 714, а для відображення ви-
трат – дебетовий оборот рахунку 945. При цьому 

результати такого перерахунку відображаються 
таким чином: позитивні курсові різниці – у складі 
доходів, а від’ємні – у складі витрат. Таким чином, 
спостерігається зближення податкового обліку з 
бухгалтерським.

Курсові різниці розраховуватимуться на на-
ступні дати: на дату балансу (тобто на кінець квар-
талу) та на дату здійснення господарської операції.

Результати такого розрахунку відображаються 
в звітності наступним чином: прибуток (позитивне 
значення курсових різниць) ураховується у складі 
доходів платника податку – включається до складу 
інших доходів на підставі та відображається у звіт-
ності з податку на прибуток у рядку 03.19 додатка 
ІД, дані якого переносяться до рядка 03 Декларації 
з податку на прибуток 7, а збиток (від’ємне значен-
ня курсових різниць) ураховується у складі витрат 
платника податку – включається до складу інших 
витрат на підставі пп. 138.12.1 п. 138.12 ст. 138 ПКУ 
та відображається у звітності з податку на прибу-
ток у рядку 06.4.12 додатка ІВ, значення якого пе-
реноситься до рядка 06.4 Декларації з податку на 
прибуток підприємства.

Типові бухгалтерські проведення, які мають міс-
це при імпортних операціях, подано у таблиці 2. 
Станом на сьогодні План рахунків не має субрахун-
ків, але у таблиці подано проводки з субрахунками 
для більшої наочності.

Таблиця 2
Типові проводки при здійсненні імпортних операцій

№ Зміст господарської операції
Бухгалтер-
ський облік

Дт Кт

1 Перераховано передплату по-
стачальнику 3712 312

2 Сплачено ввізне мито 3771 311

3 Сплачено ПДВ 3772 311

4 Оприбутковано імпортний товар 281 632

5 У первісну вартість імпортного 
товару включено ввізне мито 281 3771

6 Віднесено до складу податкового 
кредиту суму ПДВ 6415 3772

7 Відображено залік заборгованості 632 3712

8 Відвантажено товар покупцю 361 702

9 Нараховано податкові 
зобов’язання з ПДВ 702 641

10 Списано собівартість реалізова-
ного імпортного товару 902 281

Джерело: cкладено автором на основі [2]

Облік імпорту послуг суттєво не відрізняється 
від обліку імпорту товарів, за винятком деяких осо-
бливостей:

- документом, який підтверджує факт виконан-
ня робіт (послуг), є акт виконання робіт (послуг), 
оформлений належним чином;

- при імпорті робіт (послуг) датою виникнення 
податкових зобов'язань є дата події, яка відбулася 
першою, а саме:

- або дата списання коштів з поточного рахунку 
платника податків в оп лату собівартості робіт;

- або дата оформлення документа, який підтвер-
джує факт виконання робіт (послуг) нерезидентом;

- не дозволяється відносити до податкового 
кредиту з оплати податку суми, які не підтвердже-
ні актом приймання робіт (послуг).
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Щодо оподаткування імпортних послуг, то від-
повідно до ст. 208 ПКУ отримувач послуг (з місцем 
поставки на митній території України) повинен на-
рахувати з таких послуг ПДВ за ставкою 20%. Базою 
оподаткування буде договірна вартість послуг з ура-
хуванням податків і зборів, за винятком податку на 
додану вартість, що включається до ціни постачання 
відповідно до законодавства, яка перераховується в 
національну валюту за курсом НБУ на день виник-
нення першої події (відповідно до п. 190.2 ПКУ).

Податкове зобов’язання нараховується на вар-
тість послуг, а не вираховується з суми договору.

Якщо нерезидент не має зареєстрованого плат-
ником ПДВ на території України постійного пред-
ставництва (тобто не виписує податкову накладну), 
то отримувач послуг сам складає такий документ в 
одному примірнику з кодом типу причин «14» («Ви-
писана покупцем (отримувачем) послуг від нерези-
дента», що передбачено п. 8 Порядку № 1379), у 
рядку «Індивідуальний податковий номер продав-
ця» записується умовний індивідуальний податко-
вий номер (далі – ІПН) «300000000000».

Якщо ж такі послуги не призначені для вико-
ристання в господарській діяльності або придбані 
з метою їх використання для постачання послуг за 
межами України чи послуг, місце постачання яких 
визначається відповідно до п. 186.3 ПКУ, то в рядку 
«Індивідуальний податковий номер продавця» відо-
бражається умовний ІПН «200000000000». У рядку 
«Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку 
на додану вартість (продавця)» податкової наклад-
ної покупець (отримувач) послуг проставляє «0» та 
відображає в декларації з ПДВ у складі податкових 
зобов’язань відповідного періоду – у розділі I стор. 7.

Особи, не зареєстровані як платники податку на 
додану вартість, відповідно до п. 208.4 ПКУ не випи-

сують податкову накладну, але зобов’язані подати 
самостійний «Розрахунок податкових зобов’язань, 
нарахованих отримувачем послуг, не зареєстро-
ваним як платник податку на додану вартість, які 
постачаються нерезидентами, у тому числі їх по-
стійними представництвами, не зареєстрованими 
платниками податків, на митній території Укра-
їни», затверджений наказом Мінфіну України від 
25.11.2011 року № 1492 (далі – Порядок № 1492). 
Цей розрахунок відповідно до п. 11 р. 1 Порядку 
№ 1492 подається тільки за той податковий період, 
у якому такі послуги отримані від нерезидента. Тоб-
то, такі суб’єкти господарювання повинні сплачува-
ти ПДВ в загальному порядку. У цьому випадку 
в отримувача послуг буде податкове зобов’язання, 
а податкового кредиту не буде (відповідно до  
п.п. 198.2, 198.3 ПКУ).

Висновки. З наведеного вище можна зробити 
висновки, що облік зовнішньоекономічної діяль-
ності здійснюється по багатьох напрямках. Він 
стосується обліку валютних коштів, експортно-
імпортних і товарообмінних операцій, операцій з 
давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній 
діяльності. Всі ці операції мають свої особливості, 
врахувавши які, підприємство може мінімізувати 
наявні ризики, пов’язані з оподаткуванням таких 
операцій, відображенням в обліку та звітності, і, 
таким чином, уникнути штрафних санкцій з боку 
контролюючих органів. 

При здійсненні імпортних операцій необхідно 
враховувати особливості нарахування та відобра-
ження податку на додану вартість у обліку та звіт-
ності, відображення первісної вартості, курсових 
різниць, контролювати розрахунки з контрагента-
ми-нерезидентами, аби дотримуватися строків роз-
рахунків в іноземній валюті.
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У статті проведено аналіз теоретичних основ управління еволюційною поведінкою підприємства шляхом поєднання 
наукового базису шкіл менеджменту, технічних і біологічних наук щодо розвитку життєвого циклу; узагальнено 
категоріальний апарат теорії циклічної життєдіяльності підприємства та основні гіпотези його розвитку.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
трансформації ринкових економічних відно-

син надзвичайно важливою є проблема виживання 
суб’єктів господарювання у швидкозмінному зо-
внішньому середовищі. Суспільство у своєму роз-
витку проходить шлях постійного ускладнення: в 
умовах сьогодення наука висуває нове бачення сві-
ту і розуміння процесів його циклічної поведінки. 
Це пов’язано, в першу чергу, з формуванням кон-
цепції глобального еволюціонізму як системи уяв-
лень про всезагальний процес розвитку природи в 
різних його проявах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні основи розвитку циклічної життєдіяльності 
підприємств досить широко представлені у дослі-
дженнях вітчизняних і закордонних науковців, та-
ких як А. Бернард [1], С. Бушуєв [2], Н. Воробйова 
[3], В. Василенко [4], Н. Ващенко [5], Л. Грейнер [6], 
Д. Дресвянніков [7], М. Жемчугов [8], Н. Касьянова 
[9], І. Крамар [10], І. Федулова [11] та інших. 

Постановка завдання. Створення методології 
управління еволюційною поведінкою підприємства 
вимагає узагальнення категоріального апарату тео-
рії циклічної життєдіяльності підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасній науковій літературі економічній сут-
ності категорії «розвиток» приділено значну увагу. 
Економічний розвиток суспільства є багатомірним 
процесом, який охоплює економічне зростання, 
структурні зсуви в економіці, удосконалення умов 
і якості життя населення. Розвиток суспільства до-
цільно розглядати не лише в аспекті розвитку еко-
номіки, але у поєднанні з розвитком людини, що 
пояснюється складністю та існуванням певних про-
тиріч у досліджуваних процесах. Тому розвиток 
як соціально-економічну категорію розглядають як 
процес реорганізації та переорієнтації усієї еконо-
мічної та соціальної систем, що поряд зі зростанням 
прибутків та виробництва сприяє їхнім якісним змі-

нам в інституційній, соціальній та адміністративній 
структурах [12]. 

На думку В. Василенка, розвиток – це не ра-
зові перетворення з метою досягнення найкращого 
(а тому і споконвічного) стану системи, а процес, 
що не припиняється в часі, плин якого не завжди 
відбувається постійно і безупинно, найчастіше йде 
стрибкоподібно з подоланням різних за глибиною та 
охопленням криз [4].

Н. Касьянова пропонує під розвитком підприєм-
ства розуміти процес якісної зміни в часі структури 
та функції підприємства, які обумовлюють процес 
його переходу на якісно новий рівень функціону-
вання за рахунок взаємодій елементів внутрішньо-
го та зовнішнього середовища [9]. 

На противагу думки економістів класичної і не-
окласичної школи про те, що економічні системи 
(організації, підприємства) мають значні подібнос-
ті з механічними системами, функціонування яких 
залежить від незмінних і універсальних законів, 
економісти-еволюціоністи вважають, що економічна 
система – це «жива» система, нормальний розвиток 
якої безпосередньо пов’язаний з еволюцією. 

Прихильники зазначеної економічної теорії го-
ворять про еволюцію діяльності підприємств як про 
еволюцію біологічних систем, тобто під підприєм-
ством розуміється «жива» система, яка в процесі 
взаємодії на ринку виробляє певний «генофонд» 
(досвід і навички поведінки), що допомагає йому 
«виживати» на ринку і також в майбутньому. 

Розвиток підприємства знаходить своє відобра-
ження у його життєвому циклі, проте визначен-
ня стадії розвитку компанії в певний момент часу 
ускладнене деякими аспектами, насамперед тому, 
що кількість параметрів, за допомогою яких можна 
характеризувати цю стадію, дуже велике. Тому для 
реалізації системного підходу до вирішення цього 
питання фахівці вдаються до моделей життєвого 
циклу організації, як моделям, які задають орієнти-
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ри для визначення вимог до належного стану, логіці 
функціонування або визначенням етапів розвитку 
організації. Проте, всі вони мають одні і ті ж фази, 
які що періодично повторюються, та які по-різному 
трактуються різними дослідниками. Послідовність 
фаз в своїй сукупності складають весь період ево-
люційного розвитку підприємства.

Амплітуда коливань, глибина криз міняються, 
залежать від взаємодії циклів різної тривалості. 
В узагальненому вигляді модель економічного ци-
клу підприємства з урахуванням типових фаз його 
розвитку наведена на рисунку 1.

Рис. 1. Хвилеподібна модель  
еволюційного розвитку підприємства

Будь-якому підприємству, як і будь-якій еко-
номічній системі, властива така риса його розви-
тку, як хвилеподібність. Це зумовлюється перш 
за все тим, що сам процес розвитку систем ха-
рактеризує зміну їх стану у часі та підприємству, 
як і будь-якій системі, властиві закони й ознаки 
їх розвитку.

Серед більшості науковців для опису процесу 
розвитку підприємств за хвилеподібним принци-
пом найчастіше використовується загальновідома 
теорія життєвого циклу підприємства, яка була ре-
алізована Ларрі Грейнера [6]. Хвилеподібність роз-
витку підприємства також докладно розкрита та 
вивчена вченими А. Бернардом, [1], М. Жемчуговим 
[8], С. Бушуєвим і Н. Бушуєвою [2]. Згідно із цією 
теорією життєвий цикл підприємства є сукупністю 
стадій розвитку, які воно проходить за період сво-
го існування: становлення (народження), зростання 
(дитинство та юність, або виховування), зрілість, 
старіння, відродження, смерть (зникнення). При 
тому, що при обґрунтуванні цих етапів серед уче-
них існують певні відмінності за назвою, принципо-
вим є те, що на відзнаку від розвитку біологічних 
живих істот, які є прототипом для обґрунтування 
цієї теорії, для підприємств не завжди властивим 
є етап смерті або зникнення: ними виокремлюється 
замість етапу «смерть» («зникнення») етап «відро-
дження». Відтак, на відміну від теорії біологічної 
еволюції, для підприємства ця стадія є такою, що 
може бути попередженою та недопущеною.

У той же час більш докладного дослідження по-
требують питання попередження стадії «смерті» 
(зникнення) підприємства за умови продовження 
його розвитку або на стадії «зрілості», або переходу 
від стадії «старіння» до стадії «відродження» через 
розвиток, для чого підприємство повинно мати ру-
шійні сили – відповідний потенціал та персонал як 
головні чинники розвитку.

Еволюцію життєвого циклу підприємства, за-
пропонованого Н. Ващенко, за ознакою безперерв-
ного розвитку наведено на рисунку 3. 

Рис. 2. Етапи еволюційного розвитку організації  
за Л. Грейнером [6]

Рис. 3. Еволюція підприємства на основі 
безперервного розвитку за Н. Ващенко 

(стадії життєвого циклу: 1 – становлення,  
2 – зростання, 3 – зрілість, 4 – старіння,  

5 – відродження) [5]

У наведеній схемі виключена стадія «смерті» 
(зникнення) підприємства. За таких умов лінія 
безперервного розвитку підприємства відображає 
на кожній зі стадій життєвого циклу певну мобі-
лізацію потенціалу та дії рушійних сил у певний 
період часу задля відродження підприємства після 
стадії старіння (варіант (А) – гірший) або задля 
відродження після стадії зрілості, що виключає 
стадію старіння (варіант (Б) – кращий). Відтак, 
у кожній із точок лінії розвитку та на кожній зі 
стадій підприємство повинно нарощувати свій по-
тенціал і включати у процес розвитку додаткові 
рушійні сили.

На думку І. Федулової, на кожній фазі еволю-
ційного розвитку принципово змінюються напрями 
і інтенсивність розвитку, головні стратегічні зусил-
ля, вимоги до розвитку персоналу взагалі і кожної 
особистості зокрема: спрямування маркетингової 
діяльності, вимоги до розвитку конкурентоспро-
можності підприємства, можливості формування 
потенціалу; тип організаційного механізму, фінан-
сові, інвестиційні, конкурентні і головне – іннова-
ційні стратегії розвитку [11].

Схожий підхід до хвилеподібного життєво-
го циклу еволюції підприємства зустрічаємо і в 
Д. Дресвяннікова [7], який взяв за основу еволю-
ційного розвитку підприємства ідеологію Іцхака 
Адізеса [13] (стадії еволюційного розвитку: «вихо-
джування», «дитинство», «давай-давай», «юність», 
«розквіт», «стабільність», «аристократизм», «рання 
бюрократизація», «бюрократизація», «смерть») та 
запропонував новий варіант розвитку організації на 
підставі проведення реструктуризації в період між 
стадіями розквіту і стабільності. 
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Висновки з проведеного дослідження. Розвиток 
підприємства розглядається на основі поєднання 
еволюції і циклічності процесів, тоді як життєвий 

цикл розвитку підприємства розглядається як по-
слідовність фаз, які в своїй сукупності складають 
весь період еволюційного розвитку підприємства.
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АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ  

ТА У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 

У статті розглянуто основні аспекти відображення власного капіталу акціонерних товариств в бухгалтерському обліку 
та у фінансовій звітності. Надано пропозиції щодо удосконалення ведення обліку та складання звітності для більш 
повного відображення змін у власному капіталі. Зокрема запропоновано внутрішню звітність товариства для кращого 
відображення власного капіталу, що буде містити більш ширші дані і дасть змогу, відповідно, розрахувати більшу 
кількість показників порівняно з регламентованою фінансовою звітністю.
Ключові слова: власний капітал, акціонерні товариства, бухгалтерський облік, фінансова звітність.

Постановка проблеми. Недостатня розробле-
ність деяких питань бухгалтерського обліку 

та відображення у фінансовій звітності власного 
капіталу акціонерного товариства знижує ефектив-
ність управлінських рішень в області інвестицій-
ної і фінансової політики і зумовлює необхідність 
удосконалення теорії та методологічних принципів 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Ді-
ючі нормативно-правові акти не регламентують у 
повній мірі порядок бухгалтерського обліку влас-
ного капіталу, а методика відображення його у фі-
нансовій звітності також недостатньо розроблена в 
порівнянні з міжнародним досвідом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні аспекти обліку власного капіталу і відо-
браження його у фінансовій звітності розгляда-
ють розглядають у своїх працях В. Д. Базилевич,  
А. П. Бобяк, Р. В. Варичева, О. Й. Вівчар, С. Ф. Го- 
лов, Н.О. Гура, Н. І. Дорош, М. В. Саварин,  
В. Г. Швець та ін. Серед зарубіжних авторів дослі-
дженням вказаних проблем займалися І. А. Бланк, 
М. І. Баканов, М. Н. Крейніна, А. Д. Шеремет та 
інші. Разом з тим на даному етапі розвитку бухгал-
терської науки залишаються невирішеними багато 
питань теорії і методики обліку власного капіталу 
акціонерних товариств.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в розкритті та удосконаленні існуючих ме-
тодичних підходів до облікового відображення опе-
рацій з власним капіталом акціонерних товариств 
та удосконалення фінансової звітності в частині 
розкриття інформації про власний капітал акціо-
нерного товариства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Влас-
ний капітал відповідно до Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні ви-
моги до фінансової звітності» становить частину в 
активах підприємства, яка залишається 
після вирахування його зобов’язань [3].

Узагальнення практичного досвіду об-
лікового відображення складових власно-
го капіталу підприємств з урахуванням 
зарубіжного досвіду дозволило встано-
вити два підходи до їх відображення у 
бухгалтерському обліку: як фактичної 
чистої вартості підприємства, що охо-
плює авансований та інвестований капі-
тал у підприємство, а також оплачений 
понад номінал і реінвестований капітал 
та як позики корпорації у її власників, 
що представлено акціонерним капіталом, 
прибутком, субсидіями для капітальних 

вкладень, резервами майбутніх витрат і ризиків. 
Дослідження структурних елементів власного ка-
піталу акціонерних товариств України дозволило 
встановити ознаки належності до першого підхо-
ду їх відображення у бухгалтерському обліку. Це 
обумовлено спектром організаційно-правових форм 
вітчизняних підприємств відповідно до Господар-
ського та Цивільного кодексів України, особливос-
тями формування підприємствами складових влас-
ного капіталу акціонерних товариств, що визначає 
порядок відображення інформації про них у бух-
галтерській звітності.

Формування та використання власного капіта-
лу акціонерних товариств відбувається на етапі: 
під час заснування підприємства – у вигляді фор-
мування статутного капіталу; у подальшій діяль-
ності – для визначення фінансового результату, 
розподілу прибутку, формуванні резервного та до-
даткового капіталу тощо. Згідно з [2] збільшення 
статутного капіталу товариства може відбуватися 
різними шляхами (рис. 1). 

Особливістю бухгалтерського обліку формуван-
ня та руху статутного капіталу в господарських 
товариствах є необхідність ведення аналітичного 
обліку на рахунках 40 «Зареєстрований (пайовий) 
капітал» та 46 «Неоплачений капітал». У процесі 
зміни статутного капіталу акціонерного товариства 
характерними є наступні особливості: зменшен-
ня статутного капіталу може відбуватися шляхом 
зменшення кількості акцій існуючої номінальної 
вартості або зменшення номінальної вартості акцій 
та зміна структури статутного капіталу внаслідок 
обміну привілейованих акцій на прості, а також у 
результаті дроблення або консолідації акцій. Вка-
зані господарські операції знаходять своє відобра-
ження у бухгалтерському обліку лише на аналітич-
ному рівні рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) 
капітал».

© Гора-Горовська М.Д., 2015

Збільшення номінальної
вартості акцій

Збільшення внаслідок реорганізації  

Обмін облігацій на акції 
емітента

Загальна номінальна вартість 
облігацій, що обмінюється 

Внески засновників

Індексація основних засобів

Збільшення кількості акцій 
існуючої номінальної вартості

Внески засновників
Індексація основних засобів
Дивіденди

Джерела 
збільшення 
статутного 

капіталу

Рис. 1. Законодавчо можливі джерела  
збільшення статутного капіталу

*Джерело: складено автором на основі [2]
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Відповідно до [1] господарська операція, яка 
передбачає внесення коштів або майна до статут-
ного капіталу юридичної особи в обмін на корпо-
ративні права, емітовані такою юридичною особою, 
є прямою інвестицією. У погашення заборгованості 
за внесками до статутного капіталу зараховуєть-
ся вартість основного засобу. Проте усі витрати, 
пов'язані з транспортуванням, доведенням і мон-
тажем основного засобу, якщо вони мають місце, 
відносяться на первісну вартість об'єкту обліку, але 
не впливають на суму заборгованості, якщо це не 
передбачено установчими документами. Внесок до 
статутного капіталу нематеріальних активів пови-
нен визначатися без податку на додану вартість, 
сума якого відноситься до податкового кредиту. 
Оскільки безоплатне отримання основних засобів 
спричинює збільшення власного капіталу підпри-
ємства, то у обліку необхідно щомісячно визнавати 
дохід у сумі нарахованої амортизації таких об’єктів. 
Разом із визнанням доходу сума додаткового капі-
талу поступово зменшується.

Фактичне надходження активів від засновників 
та інших учасників після реєстрації статутного капі-
талу на суму підписаних акцій, що залишилися нео-
плаченими, слід відображати по дебету рахунків ак-
тивів та кредиту рахунка 46 «Неоплачений капітал» 
за простими та привілейованими акціями. Витрати, 
пов’язані з емісією акцій, слід відображати за дебе-
том рахунка 95 субрахунку 95.2 «Емісійні витрати» 
та кредитом рахунка 37.7 «Розрахунки з іншими де-
біторами». Якщо по закінченню підписки на акції у 
встановлений строк покрита не вся сума, що вказана 
в повідомленні, тобто виникає сума неоплачених ак-
ції, товариство зменшує розмір статутного капіталу 
до відповідного мінімуму. На нашу думку, доціль-
ною є додаткова емісія акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків акціонерів 
і, у зв’язку з цим, пропонуємо застосовувати удо-
сконалену методику збільшення власного капіталу 
шляхом додаткової емісії, згідно з якою розміщени-
ми акціями прийнято вважати тільки повністю опла-
чені акції, тобто реєстрація збільшення статутного 
капіталу передбачає повну оплату додаткових ак-
цій. Аналітичний облік резервів капіталу пропонує-
мо вести за їх видами та напрямами використання 
у відомості аналітичного обліку по рахунку 43 під 
назвою «Резерви капіталу», що охоплює поняття 
резервів і резервного капіталу [5]. Беручи до ува-
ги досвід країн з розвиненою ринковою економікою, 
пропонуємо методику обліку резервів, шляхом роз-
рахунку впливу інфляції, що базується на перера-
хуванні історичної собівартості активів і зобов’язань 
в поточну, вартість з метою підтримки (збереження) 
капіталу за допомогою впровадження субрахунку 
43.2 «Резерв з переоцінки». Система обліку власно-
го капіталу повинна забезпечувати систематизацію 
й узагальнення вихідної інформації про всі зміни у 
складі власного капіталу, а також формування звіт-
ності на основі отриманих результатів.

Розглянемо питання курсових різниць, що ви-
никають із заборгованості за вкладами учасників-
нерезидентів, коли в статуті передбачено внесення 
нерезидентом до статутного капіталу фіксованої 
суми іноземної валюти. У Податковій декларації з 
податку на прибуток підприємства позитивне зна-
чення курсових різниць відображають у рядку 
03.19 додатка ІД та, відповідно, у рядку 03 основної 
частини, а від’ємне значення курсових різниць – у 
рядку 06.4.12 додатка ІВ та у рядку 06.4 [4]. Згід-
но із [1] платники податку на прибуток визначають 
курсові різниці від перерахунку операцій, вираже-
них в іноземній валюті, заборгованості та іноземної 

валюти відповідно до П(С)БО 21 «Вплив змін ва-
лютних курсів». Тобто в загальному випадку курсо-
ві різниці в податковому обліку повинні визначати-
ся за даними бухгалтерського обліку й впливати на 
об’єкт оподаткування. З метою визначення об’єкта 
оподаткування в складі доходів платників податку 
на прибуток не враховують суми коштів або вар-
тість майна, що надходять платнику податку у ви-
гляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпо-
ративні права, емітовані таким платником податку, 
суми отриманого платником емісійного доходу [1].

Розглянемо порядок відображення в обліку опе-
рацій зі збільшення статутного капіталу за рахунок 
реінвестиції дивідендів. При відображенні в облі-
ку операцій зі збільшення статутного капіталу за 
рахунок реінвестиції дивідендів здійснюється стор-
нування авансового внеску, нарахованого на диві-
денди, що реінвестуються, проводиться реєстрація 
випуску додаткових акцій та збільшення статутного 
капіталу на номінальну вартість випущених акцій, 
відображається сума перевищення ціни придбання 
акцій над їх номінальною вартістю, проводиться 
списання сум нарахованих дивідендів на зменшен-
ня заборгованості акціонерів з формування власно-
го капіталу товариства.

Таблиця 1
Взаємозв’язок залишків на рахунках 

бухгалтерського обліку та статей Форми № 1 
«Баланс (Звіт про фінансовий стан)»

Статті Балансу (Звіту 
про фінансовий стан) Рахунки 

Зареєстрований 
капітал 1400 40 «Статутний капітал»

41 «Пайовий капітал»
Капітал в дооцінках 1405 423 «Дооцінка активів»

Додатковий капітал 1410

421 «Емісійний дохід»
422 «Інший вкладений 
капітал»
424 «Безоплатно 
одержані необоротні 
активи»
425 «Інший додатковий 
капітал»

Резервний капітал 1415 43 «Резервний капітал»
Нерозподілений при-
буток (непокритий 
збиток)

1420
44 «Нерозподілені 
прибутки (непокриті 
збитки)»

Неоплачений капітал 1425 46 «Неоплачений капі-
тал»

Вилучений капітал 1430 45 «Вилучений капі-
тал»

*Джерело: складено автором на основі даних [3]

Якщо при здійсненні уцінки об'єкта в складі 
додаткового капіталу враховується перевищен-
ня суми попередніх дооцінок залишкової вартості 
цього об'єкта і вигід від відновлення його корис-
ності над сумою уцінок цього об'єкта та втрат від 
зменшення його корисності, то сума цієї уцінки на-
правляється спочатку на 10, 11, 12 рахунки, а за-
лишок включається до складу інших витрат. Сума 
дооцінки може не відображатися у складі додатко-
вого капіталу, а визнаватися іншим доходом (де-
бет рахунків 10, 11, 12 і кредит субрахунку 746). 
Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за 
видами акцій. Якщо під час продажу викуплених 
акцій за нижчою ціною викупних коштів емісійного 
доходу не достатньо, то в такому випадку робити-
меться запис Дт 44.3 «Прибуток, використаний у 
звітному періоді» Кт 45.1 «Вилучені акції». Відсут-
ність єдиних організаційних і методичних підходів 
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до фінансового обліку власного капіталу в системі 
управління акціонерним товариствам зумовлюють 
необхідність подальшого розгляду і удосконалення 
обліку формування складових власного капіталу на 
підприємствах. 

Основними формами звітності, в яких відобража-
ються операції з власним капіталом є Форма № 1 
«Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (табл. 1), Фор-
ма № 4 «Звіт про власний капітал». У графах Звіту 
про власний капітал, в яких зазначаються складові 
власного капіталу, наводяться лише ті з них, які за-
значені у першому розділі пасиву Форми № 1.

У графах Звіту про власний капітал, в яких за-
значаються складові власного капіталу, наводять-
ся лише ті з них, які зазначені у першому розділі 
пасиву Форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий 
стан)». Звіт про власний капітал має вигляд шахо-
вої таблиці в розрізі статей розділу 1 Пасиву ба-
лансу та причин змін власного капіталу і склада-
ється з восьми розділів (рис. 2). 

Коригування

Залишок на початок року

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

Внески учасників

Вилучення капіталу

Залишок на кінець року

Структура Звіту 
про власний Розподіл прибутку

Інший сукупний дохід

Рис. 2. Структура Форми № 4  
«Звіт про власний капітал» 

* Джерело: складено автором на основі [3]

У статтях «Залишок на початок року» та «За-
лишок на кінець року» відображають суми власно-
го капіталу на початок (нескоригований залишок) і 
кінець року. У статтях «Зміна облікової політики», 
«Виправлення помилок» та «Інші зміни» відобра-
жаються суми коригувань, передбачених П(С)БО 6 
«Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». 
У статті «Скоригований залишок на початок року» 
відображається залишок власного капіталу на поча-
ток звітного року після внесення відповідних кори-
гувань. У статтях розділу «Розподіл прибутку» наво-
дяться суми виплат власникам (дивіденди), дані про 
спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 
та відрахування до резервного капіталу. У статтях 
розділу «Внески учасників» наводяться дані про 
внески до зареєстрованого капіталу підприємства та 
погашення заборгованості з капіталу (зміни неопла-
ченого капіталу в результаті збільшення або змен-
шення дебіторської заборгованості учасників за вне-
сками до зареєстрованого капіталу підприємства). 
У статтях розділу «Вилучення капіталу» наводяться 
дані про зменшення власного капіталу підприємства 
внаслідок викупу акцій (часток) власної емісії, пере-
продаж чи анулювання викуплених акцій (часток), 
вилучення частки в капіталі, зменшення номіналь-
ної вартості акцій, або інші зміни в капіталі, зокрема 
придбання (продаж) неконтрольованої частки в до-
чірньому підприємстві [7].

Недоліками наведеної вище структури є недо-
статня інформативність про зміни власного капіта-
лу підприємства, зокрема про безоплатно одержані 
активи і про джерела їх надходження, детально не 
описано причини змін у статутному та додатково-
му капіталі тощо. Тому, на нашу думку, слід за-
провадити зміни до Звіту про власний капітал. При 
формуванні окремих статей розділу «Внески учас-

ників» слід вказувати конкретно назву капіталу, 
який збільшується, тобто емісійний дохід чи інший 
вкладений капітал. У VII розділі доцільно розміти-
ти всі статті, що зменшують статутний капітал та 
впливають на зміну додатково вкладеного капіталу 
за результатами операцій з викупу акцій. 

Таким чином за наведеними пропозиціями бу-
дуть згруповані статті, що відображають зміни, які 
відбуваються в складі окремих видів власного ка-
піталу. Внесення запропонованих змін спростить 
процес складання даної форми звітності і сприяти-
ме вдосконаленню методики складання фінансової 
звітності підприємств. Аналіз наявної фінансової 
звітності підприємства свідчить, що дані форми 
№ 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та форми 
№ 4 «Звіт про власний капітал» у недостатній мірі 
забезпечують отримання інформації про власний 
капітал та його складові. Розв'язок цієї проблеми 
полягає у розробленні системи внутрішньої звіт-
ності про капітал (табл. 2).

Таблиця 2
Перелік внутрішньої звітності товариства  

з відображення власного капіталу
Назва Зміст

Рух власно-
го капіталу

Рух складових власного капіталу 
за додатковими сегментами, що не 
відображаються у формі 4 «Звіт про 
власний капітал», із врахуванням мі-
німального законодавчо встановленого 
розміру статутного капіталу та пере-
вищення власного капіталу

Дані про 
вилучені 
акції за но-
міналом та 
за ринко-
вою ціною

Наявність та використання цінних па-
перів в залежності від вартісної оцінки 
купівлі цінних паперів та про розмі-
щенні та анульовані цінні папери

Звітність 
переоцінки 
необорот-
них активів

Необоротні активи за результатами 
переоцінки, суми переоцінки

Звіт про 
резервний 
капітал

Надходження та витрати резервного 
капіталу та співвідношення резервного 
та статутного капіталу

Звіт про не-
оплачений 
капітал

Дані про оплачений та прострочений 
оголошений капітал

*Джерело: складено автором на основі [6]

Така звітність буде містити більш ширші дані і 
дасть змогу, відповідно, розрахувати більшу кіль-
кість показників порівняно з регламентованою фі-
нансовою звітністю. Форми внутрішньої звітності 
мають бути побудовані таким чином, щоб спрогно-
зувати структуру власного капіталу та не допусти-
ти порушення у формуванні та структурі власно-
го капіталу. Забезпечення цією інформацією дасть 
змогу керівництву простежити за джерелами фор-
мування власного капіталу, виявити прострочені 
джерела неоплаченого капіталу.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити висновки, що фінансова 
звітність не надає повної та своєчасної аналітич-
ної інформації формування та використання влас-
ного капіталу акціонерного товариства, про розпо-
діл прибутку, що знижує ефективність контролю. 
З метою подолання таких недоліків розроблено 
форми внутрішньої звітності. Перевагами запро-
понованих форм документів є отримання комплек-
сних даних про зміни у складі власного капіталу. 
Також виявлено, що сучасні підходи до відобра-
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ження в бухгалтерському обліку складових влас-
ного капіталу акціонерних товариств передбачають 
багатоваріантність облікового відображення опера-
цій з формування та змін власного капіталу. Тому 
з метою ефективної організації бухгалтерського 
обліку власного капіталу у товаристві надані про-
позиції дозволяють побудувати бухгалтерський об-

лік таким чином, щоб максимально задовольнити 
інформаційні потреби власників для цілей управ-
ління структурою власних джерел фінансування 
та майном товариства в цілому. Розглянуті питання 
обліку і звітності власного капіталу акціонерного 
товариства дають змогу вирішити актуальні про-
блеми при веденні обліку на підприємстві.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные аспекты отображения собственного капитала акционерных обществ в бухгалтер-
ском учете и в финансовой отчетности. Даны предложения по совершенствованию ведения учета и составления 
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Summary
The article reviews the main aspects reflect own capital stock companies in the accounting and financial reporting. The 
proposals are given for the improvement of accounting and reporting to better reflect changes in own capital. In particular 
proposed internal reporting company to better reflect own capital. will include wider information and allow, respectively, 
to calculate more indicators compared with regulated financial statements.
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СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

У статті здійснено порівняльну характеристику міжнародних та національних стандартів та проведено аналіз вимог 
МСФЗ і US GAAP щодо обліку власного капіталу. Це дало можливість сформулювати основні рекомендації в частині 
розкриття інформації про власний капітал у бухгалтерській звітності. Також у статті розглянуто особливості обліку 
курсових різниць, а також розроблено удосконалену модель щодо розкриття інформації у фінансовій звітності про 
резервний капітал та нерозподілений прибуток.
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Постановка проблеми. На сьогодні актуаль-
ними є питання про складання фінансової 

звітності для відображення операцій з власним 
капіталом відповідно до вимог міжнародних стан-
дартів фінансової звітності. Відсутній механізм за-
безпечення застосування міжнародних стандартів 
фінансової звітності при складанні звітності та ве-
денні обліку власного капіталу викликає труднощі 
при переході українських підприємств на міжна-
родні стандарти фінансової звітності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні аспекти обліку власного капіталу і відо-
браження його у фінансовій звітності відповідно до 
МСФЗ розглядають у своїх працях В. Д. Базилевич, 
А. П. Бобяк, Р. В. Варичева, С. Ф. Голов, Г.П. Го-
лубнича, Н.О. Гура, Н. І. Дорош, Т.Г. М. В. Саварин,  
В. Г. Швець та ін. Серед зарубіжних авторів дослі-
дженням вказаних проблем займалися І. А. Бланк, 
М. І. Баканов, М. Н. Крейніна, А. Д. Шеремет та 
інші. Проте ці дослідження носили досить вузький 
характер або стосувалися переходу до МСФЗ в ці-
лому, не враховуючи саме особливості стандартиза-
ції та гармонізації для власного капіталу.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в обґрунтуванні шляхів удосконалення 
бухгалтерського обліку власного капіталу на основі 
гармонізації та стандартизації з МСФЗ та МСБО.

Виклад основного матеріалу дослідження. Між-
народні стандарти детально не регламентують пи-
тання обліку власного капіталу у силу специфіч-
ності національних законодавств, що визначають 
вимоги до формування власного капіталу для різно-
манітних форм організації бізнесу і, відповідно, від-
мінностей національних правил його обліку. В між-
народних стандартах можна знайти: визначення 
власного капіталу («Концептуальна основа фінан-
сової звітності»), вимоги до розкриття інформації 
у звітності» (Міжнародний стандарт бухгалтерсько-
го обліку 1 «Подання фінансових звітів»), правила 
класифікації фінансових інструментів, які мають 
як характеристики капіталу, так і характеристики 
зобов’язання (Міжнародний стандарт бухгалтер-
ського обліку 32 «Фінансові інструменти: розкриття 
та подання») і деякі керівництва по відображенню 
дивідендів (Міжнародний стандарт бухгалтерського 
обліку 10 «Події після дати балансу») (табл. 1).

Відображення інформації про власний капітал 
у фінансовій звітності в Україні майже не відріз-
няється від міжнародних стандартів бухгалтер-
ського обліку. Основною відмінністю є те, що за 
міжнародними стандартами бухгалтерського облі-
ку є обов’язковим лише розкриття інформації про 

випущений капітал та резерви, а статті власного 
капіталу є згрупованими і носять рекомендований 
характер [1] (табл. 2).

Таблиця 1
Визначення сутності, оцінки та характеристики 
власного капіталу за міжнародними стандартами 

фінансової звітності
Поняття Стандарт

Визначення капіталу «Концептуальна основа 
фінансової звітності»

Розкриття інформації 
щодо власного капіталу 
у фінансовій звітності 
підприємства

МСБО 1 «Подання фінан-
сових звітів»
МСБО 32 «Фінансові ін-
струменти: розкриття та 
подання»

Вплив зміни облікової 
політики та виправлен-
ня помилок на елементи 
власного капіталу

МСФЗ 8 «Облікові по-
літики, зміни в обліковій 
політиці та помилки»

Результати зміни 
окремих видів активів 
та курсових різниць 
на складові власного 
капіталу

МСБО 16 «Основні засоби»
МСБО 38 «Нематеріальні 
активи»
МСБО 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та 
оцінка»
МСФЗ 21 «Вплив змін 
валютних курсів»

*Джерело: складено автором на основі [3]

В Україні також доцільно надати суб’єктам 
господарювання право додаткового розкриття об-
лікової інформації у фінансових звітах через до-
давання відповідних статей фінансових звітів, які 
деталізують регламентовані на нормативному рівні 
обов’язкові статті фінансових звітів. При розгляді 
потреби в додаткових статях необхідно виходити 
з вимоги доречності подання такої інформації для 
її розуміння, з огляду на мету складання кожного 
фінансового звіту. Перевагою сформованого підходу 
є забезпечення можливості складання фінансових 
звітів з урахуванням специфіки суб’єктів господа-
рювання, яка, зокрема, визначає склад та структу-
ру елементів фінансових звітів. 

Згідно з МСБО 1 «Подання фінансової звітнос-
ті», підприємство має подавати Звіт про власний 
капітал, включаючи наступні компоненти на лицьо-
вій стороні звіту:

– Загальний сукупний дохід за період з відо-
кремленими сумами, що відносяться до власників і 
до неконтрольованої частки;

– Для кожного компонента власного капіталу – 
вплив змін в обліковій політиці і виправлення поми-
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лок, визнаних згідно з МСБО 8 «Облікові політики, 
зміни в облікових оцінках та помилки»;

– Суми операцій з власниками капіталу з окре-
мим відображенням прибутку між ними;

– Сальдо нерозподіленого прибутку на початок 
певного періоду, дату балансу та зміни за період;

– Узгодження балансової вартості кожного кла-
су власного капіталу та кожного резерву на по-
чаток і кінець періоду з розкриттям кожної зміни 
окремо [1]. 

Таблиця 2
Особливості відображення інформації  
про власний капітал за національними  

та міжнародними стандартами

Положення 

Міжнародний 
стандарт бухгал-

терського обліку 1 
«Подання фінансо-

вої звітності»

Національне По-
ложення (Стан-
дарт) бухгалтер-
ського обліку 1 
«Загальні вимо-
ги до фінансової 

звітності»
Формат 
звіту про 
власний 
капітал

Не встановлено 
конкретного фор-
мату звіту. Дозво-
ляє два варіанти 
подання інформації 
про зміни у власно-
му капіталі

Визначає єдину 
форму звіту 

Наведення 
інформації 
про окремі 
показники 
звітності:

Показник «Диві-
денди на акцію» 
може наводитися 
у Звіті про зміни у 
власному капіталі 
або в Примітках 

Показник «Диві-
денди на акцію» 
наводиться у 
Формі № 2 «Звіт 
про фінансові 
результати (Звіт 
про сукупний 
дохід)»

Деталізований 
перелік резервного 
капіталу 

Відсутня деталі-
зація резервного 
капіталу 

Подання 
зіставної 
інформації 

Послідовне наве-
дення інформації 
за попередні та по-
точні звітні періоди 

Доповнення 
річної звітності 
підприємства 
звітом про влас-
ний капітал за 
попередній рік 

*Джерело: складено автором на основі [1, 2]

Сума дивідендів визнається як виплата акціо-
нерам за період, і відповідні суми нерозподіленого 
прибутку на акцію повинні бути представлені або 
на лицьовій стороні звіту про власний капітал або 
в примітках.

Відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової 
звітності», за винятком змін в результаті операцій 
з власниками (наприклад, внески в статутний ка-
пітал, виплата дивідендів та витрати, пов'язані з 
цими операціями з власниками), зміни в капіталі 
протягом періоду представляють загальну суму до-
ходів і витрат (включаючи прибутки і збитки) від 
діяльності, яка не пов’язана з розрахунками з влас-
никами. Згідно з МСБО 1 «Подання фінансової звіт-
ності» інформація про кількість акцій, випущених і 
повністю сплачених, а також випущених, але спла-
чених не повністю; номінальну вартість кожної ак-
ції; визнання кількості акцій в обігу на початок і на 
кінець періоду; акції компанії, що належать їй або 
її дочірнім підприємствам; акції, зарезервовані для 
випуску за опціонами та договорами купівлі-прода-
жу акцій; опис характеру та мети кожного резерву 
в рамках капіталу [1].

На відміну від українського законодавства та 
МСФЗ американські облікові принципи (US GAAP) 

включають в себе окремий стандарт, присвячений 
питанням відображення капіталу в бухгалтерській 
звітності – стандарт ASC 505 «Розкриття інфор-
мації про структуру капіталу», згідно з яким під-
приємство повинно розкривати в рамках фінансової 
звітності в короткій формі права і привілеї власни-
ків різних типів цінних паперів, які випустило це 
підприємство.

Так як власний капітал є основним джерелом фі-
нансування діяльності підприємств у Великій Брита-
нії, у бухгалтерському балансі і додатках до нього він 
представлений найбільш докладно. Крім статутного 
та додаткового капіталу, оцінка яких досить проста, 
велика увага приділяється статтям, пов'язаних з не-
розподіленим прибутком і резервами.

Нерозподілений прибуток є найважливішим 
джерелом фінансування британських компаній: в 
середньому він відображає близько 65% потреб фірм 
в капіталі. Прибуток розподіляється на резервуван-
ня коштів для покриття майбутніх зобов'язань, об-
сяг яких відомий і які можна передбачити лише з 
певним ступенем точності, а також на непередбаче-
ні витрати і умовні зобов'язання.

Необхідно зазначити, що у Великій Британії згід-
но з стандартами SSAP 2 «Disclosure of Accounting 
Policies», Statement of standard accounting practice 
18 «Revenue» у додатках до балансу розкривають-
ся напрями резервування підприємства: пенсійні та 
відстрочені податкові платежі, реструктуризація 
компаній, викуп власних акцій, відображення подій, 
що відбулися після звітної дати, переоцінка необо-
ротних активів. У самому балансі окремим рядком 
виділяють резерви на покриття деяких зобов'язань 
поточного року – в першу чергу, відстрочені подат-
кові платежі, а також резерви на реструктуризацію 
компаній. Законодавство Великобританії надає ком-
паніям широкі можливості розподіляти податкові 
платежі в часі, у першу чергу, за допомогою інвес-
тиційного податкового кредиту, тобто відстрочення 
податкових зобов'язань, пов'язаних із здійсненням 
капітальних вкладень.

На нашу думку, в Україні слід застосувати прак-
тику Великобританії щодо розкриття інформації у 
фінансовій звітності про резервний капітал, що за-
безпечить прийняття більш ефективних управлін-
ських рішень та особливостей формування резервів 
і розподілу податкових платежів у часі, що дозво-
лить підприємствам протягом строку дії кредиту 
підтримувати показники прибутку на оптимально-
му для них рівні. 

Як показав проведений аналіз формування ін-
формації у Звіті про прибутки та збитки у світо-
вій практиці, у багатьох країнах у звіті наводиться 
інформація про нерозподілений прибуток та ви-
користання прибутку. Так, стандарти GAAP реко-
мендують, крім Звіту про фінансові результати та 
Балансу, складати Звіт про нерозподілений при-
буток. Така інформація є необхідною для аналізу 
діяльності підприємства та у першу чергу ціка-
вить інвесторів. Тому, на нашу думку, доцільним 
є її наведення у Звіті про фінансові результати в 
Україні. Також слід зауважити, що список резер-
вів – елементів капіталу за МСФЗ ширший, ніж 
у Національних стандартах бухгалтерського обліку. 
Таким чином, «резервами» мають називати резерв 
переоцінки основних засобів (МСФЗ 16 «Основні 
засоби»), резерв переоцінки нематеріальних акти-
вів (МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»), резерв пе-
реоцінки фінансових активів (МСФЗ 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка») тощо.

Варто зазначити, що міжнародні стандарти не 
містять суворої вимоги про те, щоб у звіті про фі-
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нансовий стан (баланс) обов'язково має бути наведе-
на стаття «Нерозподілений прибуток» (параграф 54 
МСБО 1 «Подання фінансових звітів»). Наприклад, 
неприбуткові організації можуть відносити сальдо 
нерозподіленого чистого фінансового результату 
в статтю «Приріст чистих активів». Підприємства 
малого бізнесу можуть відображати нерозподілений 
прибуток у складі статті пасиву, яку наводять у 
балансі під єдиною назвою «Капітал і резерви» або 
як «Власний капітал» [1].

Дослідження показали, що важливим етапом 
гармонізації та стандартизації бухгалтерського об-
ліку в Україні є введення в її облікову практику 
показника сукупного прибутку («comprehensive 
income»). Поняття сукупного прибутку було вста-
новлене обліковим стандартом US GAAP «Сукуп-
ний прибуток». Відповідно до цього стандарту су-
купний прибуток є зміною в капіталі підприємства 
в результаті операцій, відмінних від операцій з 
власниками компанії. У лютому 2006 року був ви-
пущений Меморандум про конвергенцію між IFRS 
та US GAAP. У рамках програми по зближенню 
US GAAP і МСФЗ у 2006р. були випущені проек-
ти змін деяких МСБО. Зокрема, 16 березня 2006 
року був опублікований Проект змін, що вносяться 
до МСБО 1 (IAS 1) «Подання фінансової звітності». 

Стандарт США FAS 130 «Облік сукупного при-
бутку» вимагає всі зміни в капіталі, не пов’язані з 
власниками, представляти або в одному Звіті про су-
купний прибуток, або у вигляді двох звітів: окремого 
Звіту про прибутки і збитки і Звіту про сукупний 
дохід. Зауважимо, що, на відміну від стандарту US 
GAAP FAS 130 «Облік сукупного прибутку», МСБО 
1»Подання фінансових звітів» відрізняється тим, що 
звітність за статтями іншого сукупного прибутку не 
може бути включена безпосередньо у Звіт про влас-
ний капітал, хоча ця альтернатива дозволяється за 
FAS 130 «Облік сукупного прибутку» (табл. 3).

У результаті дослідження було виявлено, що 
у перекладі МСБО 1 «Подання фінансових зві-
тів» показник сукупного прибутку («comprehensive 
income») фігурує і як «сукупний прибуток» і як 
«сукупний дохід». Так, в параграфах 81–105 цього 
стандарту він застосовується як «сукупний дохід», 
а в інших – як «сукупний прибуток». Таким чином, 
необхідним є усунення виявлених протиріч, оскіль-
ки поняття «дохід» і «прибуток» не є тотожними.

Ще одним поняттям, запозиченим з US GAAP, є 
термін «додатковий сукупний прибуток». Інший (до-
датковий) сукупний прибуток – статті доходів або 

витрат (включаючи коригування перекласифікації), 
які не визнані у прибутку або збитку, як вимагають 
або дозволяють інші міжнародні стандарти. 

Інший сукупний дохід визначається як алгебра-
їчна сума дооцінки (уцінки) необоротних активів, 
дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, накопи-
чених курсових різниць, частки іншого сукупного 
доходу асоційованих та спільних підприємств та ін-
шого сукупного доходу. Також до іншого сукупного 
доходу включаються коригування перекласифіка-
ції, які виникають у зв’язку з переходом підпри-
ємства на міжнародні стандарти.

Розглянемо облік курсових різниць із заборгова-
ності за вкладами учасників-нерезидентів до статут-
ного капіталу відповідно до міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку. В листі Міністерства фінан-
сів України від 20.08.2012 р. зазначено, що в бухгал-
терському обліку курсові різниці за зобов’язанням 
засновників нерезидентів із внесків до статутного 
капіталу підприємства, які мають бути здійснені в 
іноземній валюті, підлягають перерахунку з вико-
ристанням валютного курсу на дату балансу. В укра-
їнській практиці сформувались три різні варіанти 
обліку курсових різниць із заборгованості за вкла-
дами учасників-нерезидентів до статутного капіта-
лу: заборгованість учасника-нерезидента визнають 
монетарною статтею балансу; заборгованість учас-
ника-нерезидента визнають немонетарною статтею 
балансу; заборгованість учасника-нерезидента ви-
знають монетарною статтею балансу, але курсова 
різниця на дату балансу та під час погашення за-
боргованості визнається прибутком (збитком) від ви-
пуску інструментів власного капіталу.

 Разом із тим безпосередньо з норм міжнарод-
них стандартів випливає лише перший варіант об-
ліку, із перелічених вище.

Під час первісного визнання (на дату держав-
ної реєстрації збільшення статутного капіталу) ві-
дображають в обліку шляхом перерахунку суми в 
іноземній валюті із застосуванням валютного курсу 
на дату здійснення операції (п. 5 П(С)БО 21»Вплив 
змін валютних курсів» або § 21, 22 МСБО 21»Вплив 
змін валютних курсів» для підприємств, що засто-
совують МСФЗ).

У подальшому визначення курсових різниць 
проводиться на кожну дату балансу та на дату 
здійснення розрахунків, тобто внесення вкладу  
(пп. «а» п. 7, п. 8 П(С)БО 21»Вплив змін валютних 
курсів» або, відповідно, п. «а» §23 та §28, 29 МСБО 
21 «Вплив змін валютних курсів»). 

Таблиця 3
Відображення інформації про сукупний прибуток за МСФЗ та US GAAP

Стандарти 
обліку US GAAP МСФЗ

Вимоги до 
розкриття 
інформації

Три варіанти звіту про сукупний прибуток (зби-
ток): – розширений Звіт про прибутки і збитки, 
в якому розкривається не тільки сума чистого 
прибутку (збитку) за період, але і сума сукупного 
прибутку; – сума додаткового сукупного прибут-
ку розкривається в окремому звіті, що починаєть-
ся рядком «Чистий прибуток за період»; – сума 
додаткового сукупного прибутку розкривається у 
Звіті про власний капітал.

Два варіанти розкриття інформації про 
сукупний прибуток:1) змінений Звіт про 
прибутки і збитки, в якому розкривається 
інформація про елементи і суму додатково-
го сукупного прибутку; 2) Звіт про при-
бутки і збитки залишається незмінним, в 
доповнення до нього складається Звіт про 
сукупний прибуток, в якому розкривається 
сума додаткового сукупного прибутку.

Компоненти 
додаткового 
сукупного 
прибутку

- Курсові валютні різниці; 
- Невизнані прибутки або збитки по цінних папе-
рах, придбаних для продажу; 
- Прибутки або збитки від хеджування грошових 
потоків; 
- Прибутки або збитки від страхування та активи 
і зобов'язання перехідного періоду.

- Компоненти, які в наступних звітних пе-
ріодах можна буде визнати в якості складо-
вих прибутку;
- курсові різниці;
- невизнані прибутки або збитки по цінних 
паперах, придбаних для продажу;
- прибутки або збитки від хеджування гро-
шових потоків.

*Джерело: складено автором на основі [4]
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Курсові різниці обліковуються в складі інших 
доходів (субрахунок 744), або інших витрат (субра-
хунок 974) у кореспонденції з рахунком 46; підпри-
ємствам, що керуються МСФЗ, аудитори рекомен-
дують застосовувати натомість рахунок 77 «Доходи 
(втрати) від курсової різниці»; адже за МСФЗ кур-
сові різниці визнають у прибутку або збитку в тому 
періоді, коли вони виникають (§ 28 МСБО 21»Вплив 
змін валютних курсів»); у звітності розкриваєть-
ся згорнута сума курсових різниць, або прибутки 
та збитки подаються окремо, якщо вони – суттєві, 
тобто можуть впливати на економічні рішення, які 
приймають користувачі на основі фінансової звіт-
ності (§ 35 та 7 МСБО 1 «Подання фінансової звіт-
ності»);

Якщо заборгованість учасника-нерезидента ви-
знавати немонетарною статтею балансу, то курсові 
різниці на кожну дату балансу не перераховуються; 
на дату здійснення розрахунків (внесення вкладу) 
визначається різниця між курсом на момент виник-
нення заборгованості та курсом на дату її погашен-
ня (пп. «б» п. 7 П(С)БО 21»Вплив змін валютних 
курсів»). Таку різницю обліковують у складі інших 
доходів від звичайної діяльності (субрахунок 746) 
або інших витрат звичайної діяльності (субрахунок 
977) у кореспонденції з рахунком 46.

Якщо заборгованість учасника-нерезидента ви-
знають монетарною статтею балансу, але курсова 
різниця на дату балансу та під час погашення за-
боргованості визнається прибутком (збитком) від 
випуску інструментів власного капіталу, то її відо-

бражають як збільшення (зменшення) додаткового 
вкладеного капіталу. Якщо, у випадку зменшення, 
останнього недостатньо, зменшують нерозподіле-
ний прибуток чи збільшують непокритий збиток 
(п. 28 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»). Курсові 
різниці обліковують у складі додаткового капіталу 
(рахунок 42 «Додатковий капітал») або як змен-
шення нерозподіленого прибутку/збільшення не-
покритого збитку (рахунок 44) у кореспонденції з 
рахунком 46. 

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити висновки, що проведене 
дослідження вимог МСФЗ і US GAAP дало можли-
вість сформулювати основні рекомендації в частині 
розкриття інформації про власний капітал у бух-
галтерській звітності, визначити особливості обліку 
курсових різниць, які виникають при формуванні 
статутного капіталу учасником-нерезидентом в іно-
земній валюті. Також порівняльна характеристика 
міжнародних та національних стандартів та прове-
дений аналіз вимог МСФЗ і US GAAP щодо обліку 
власного капіталу дав можливість сформулювати 
основні рекомендації в частині розкриття інформа-
ції про власний капітал у бухгалтерській звітнос-
ті, а також розробити удосконалену модель щодо 
розкриття інформації у фінансовій звітності про 
резервний капітал та нерозподілений прибуток. За-
стосування наведених пропозицій забезпечить при-
йняття більш ефективних управлінських рішень, 
що дозволить підприємствам підтримувати показ-
ники прибутку на оптимальному для них рівні.

Література:
1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку «Подання фінансової звітності» [із змінами та доповненнями] [Елек-

тронний ресурс] // Міністерство фінансів України: [сайт]. – Режим доступу: http://msfz.minfin.gov.ua – Назва з 
екрана.

2. Національне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 
07.02.2013 р. № 73 [із змінами та доповненнями] [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua – Назва з екрана.

3. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / І. В. Жолнер; Київський національний університет. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 365 с. 

4. Международный бухгалтерский учет GAAP и JAS: справочник бухгалтера от А до Я. – М.: Изд-во «Дело и Сер-
вис», 2008. – С. 10-20.

Гора-Горовская Мария Дмитриевна
студент
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
НА ОСНОВЕ ГАРМОНИЗАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Аннотация
В статье сделана сравнительная характеристика международных и национальных стандартов и проведен анализ тре-
бований МСФО и US GAAP по учету собственного капитала. Это позволило сформулировать основные рекомендации 
в части раскрытия информации о собственном капитале в бухгалтерской отчетности. Также в статье рассмотрены 
особенности учета курсовых разниц, а также разработано усовершенствованную модель по раскрытию информации в 
финансовой отчетности о резервном капитале и нераспределенной прибыли.
Ключевые слова: собственный капитал, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, МСФО, МСБУ, стандартизация, 
гармонизация.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 49

1 (04) february 2015

УДК 330.3:338

Довбенко В’ячеслав Іванович
кандидат економічних наук,

доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій
Національного університету «Львівська політехніка»

ВПЛИВ ЗМІН УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  
НА ІННОВАЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
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Постановка проблеми. Визначальним чинни-
ком розвитку економіки є інновації. У сучас-

них умовах роль інноваційної активності підпри-
ємств продовжує зростати, так як на підвищення 
їх конкурентоспроможності та ефективності діяль-
ності впливають насамперед нові управлінські рі-
шення, пов’язані із створенням нових ефективних 
продуктів і технології, що також дозволяє залучати 
необхідні для подальшого розвитку ресурси. Однак 
у нашій країні проблемам переходу на інноваційний 
шлях розвитку не приділяється належної уваги. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
вдання формування сприятливих умов для іннова-
ційної діяльності підприємств досліджували О. Амо-
ша [1], І. Дегтярьова [5], П. Купчак [7], Л. Мельник 
[2], В. Соловйов [6], О. Сорокіна [4], Л. Федулова [3],  
І. Яненкова [4] та ін. Ними проаналізовано склад 
та структура інноваційного потенціалу економіки, 
чинники, які впливають на формування інновацій-
ного потенціалу підприємств та ефективність його 
використання. Ключовою проблемою України є не-
сформований з боку промисловості попит на інно-
вації та слабкі ринкові стимули для розвитку на-
укомісткого виробництва [1, c. 26-27]. Дискусійними 
залишаються питання про визначення пріоритетів 
розвитку економіки і створення сприятливих умов 
для активізації інноваційної діяльності підпри-
ємств, що вимагає їх подальшого дослідження.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати основні цілі та завдання 
дослідження, які полягають у виявленні проблем 
низької інноваційної активності вітчизняних під-
приємств і визначенні шляхів залучення інвестицій 
у перспективні інноваційні проекти з метою під-

вищення конкурентоспроможності суб’єктів госпо-
дарювання. З даною метою важливо створити се-
редовище сприйняття інновацій на базі ефективної 
взаємодії учасників інноваційного процесу, що пе-
редбачає формування сприятливих умов для роз-
витку науки і високотехнологічних виробництв.

Виклад основного матеріалу дослідження. Су-
часний світовий досвід засвідчує, що сталий роз-
виток економіки та її конкурентоспроможність у 
довгостроковій перспективі залежить не стільки від 
ресурсних можливостей, скільки від інновацій. Так, 
за даними Всесвітнього банку (станом на квітень 
2014 р.), енергоспоживання в Україні є одним із 
найбільш високих в світі. Зокрема, порівняно з кра-
їнами-членами ЄС воно приблизно в 4 рази вище. 
З урахуванням того, що індустрія є найбільшим 
споживачем енергетичних матеріалів в Україні (у 
2012 р. її частка споживання становила 75,7% серед 
видів економічної діяльності), така ситуація є на-
слідком використання у промисловості застарілих 
технологій [1, c. 18].

Виходячи із невиправданих перевитрат енерго-
ресурсів з точки зору їх раціонального використан-
ня, важливо зосередити увагу держави, бізнесу і 
населення на вирішенні проблем ресурсозбережен-
ня, що неможливо без активної інноваційної діяль-
ності промислових підприємств. Слід відзначити, 
що підсилення уваги до розвитку промисловості та 
промислової політики є одним із домінуючих трен-
дів трансформації сучасної економіки.

Ті країни, які мають розвинену сучасну про-
мисловість, спроможні успішніше долати випро-
бування та виходити з них сильнішими. Країни 
Сходу, сконцентрувавши значні виробничі потуж-
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ності, виявилися більш готовими до кризових явищ, 
ніж країни Заходу, спеціалізовані у сфері послуг 
та фінансів. У результаті переміщення промисло-
вих виробництв до інших країн (offshoring) Захід 
став швидко втрачати свої конкурентні позиції. За-
раз США та ЄС намагаються подолати дані нега-
тивні тенденції, розвиваючи передові виробництва 
(advanced manufacturing) і промисловість. Так у 
ЄС частка промисловості до 2020 р. має зрости з 
нинішніх 16 до 20% ВВП за рахунок нарощуван-
ня інвестицій (валових нагромаджень та вкладень 
в устаткування), розширення торгівлі товарами на 
внутрішньому ринку (для досягнення рівня 25% 
ВВП у 2020 р.) і обсягів експорту до третіх країн. 
Неоіндустріалізація економіки відбувається у ході 
реіндустріалізації та решорингу на основі новітніх 
техніки і технологій. Сучасна промисловість є гене-
ратором науково-технічного прогресу й інновацій в 
економіці. Так у ЄС на частку промисловості, яка 
виробляє коло 15% ВВП, припадає 65% витрат на 
НДДКР і майже 50% витрат на інновації. Промис-
ловість у вигляді високотехнологічних виробництв 
є драйвером економічного зростання і формує по-
пит на висококваліфіковану робочу силу, а також є 
фактором глобальної конкурентоспроможності на-
ціональних економік. У ЄС вона забезпечує більше 
2/3 експорту товарів [1, c. 4-5].

В Україні відбувається значне скорочення об-
сягів промислового виробництва, особливо у сфері 
машинобудування. Інноваційна активність підпри-
ємств має тенденцію до зниження і це не дивно, 
адже в останній час вкладення коштів в інноваційні 
проекти стає надто ризикованою справою у зв’язку 
із невизначеністю на фінансовому та валютному 
ринках, швидкому знеціненні гривні, відсутності 
реальної підтримки винахідників, раціоналізаторів, 
а також підприємств, які впроваджують інновації.

Основні демотивуючі чинники інноваційної ді-
яльності полягають у послабленні економіки та спе-
цифічних інституційних умовах (масова корупція, 
бюрократія, процвітання рейдерства, потужна сис-
тема «відкатів» як одного з елементів тіньової еконо-
міки). За даними Держслужби статистики України, 
інноваційною діяльністю в промисловості займа-
ється менше п’ятої частини підприємств. У той же 
час інноваційна діяльність підприємств здійснюєть-
ся переважно за рахунок закупівлі обладнання, а у 
структурі загальних інноваційних витрат переважа-
ють витрати на придбання машин, обладнання та 
програмного забезпечення – 70,1%, а на проведення 
досліджень і розробок лише 10,4% [1, c. 26-27].

Існуюча ситуація в інноваційній сфері України 
викликає велику тривогу, так як практично від-
сутня реальна підтримка інноваційної діяльності її 
суб’єктів. Результатом деструктивних процесів у 
вітчизняній економіці стала її переорієнтація на ім-
порт енергоносіїв та ряду відносно дешевих зразків 
зарубіжної техніки, внаслідок чого відбулося зна-
чне зниження технологічного рівня розвитку. Однак 
магістральний шлях розвитку економіки пролягає в 
сучасних умовах через інновації. Інновації стають 
механізмом, за допомогою якого забезпечуються 
високі темпи зносу систем, і тим самим підтриму-
ються динамічні темпи розвитку економіки. 

Розвиток соціально-економічних систем пов’яза- 
ний з їх інформаційним різноманіттям (економіч-
ним, культурним, природним). Підсистеми обмі-
нюються тим, у чому існує потреба хоча б в одній 
них. Біфуркаційні зміни володіють дуже важливою 
з точки зору прискорення процесів розвитку влас-
тивістю: вони стрибкоподібно збільшують характе-
ристики змінюваності системи [2, с. 203].

Однак інвестиції в Україні йдуть переважно в 
галузі, що дають швидкий оборот і швидкий при-
буток – сферу фінансових операцій, торгівлю, хар-
чову промисловість, ігровий та готельний бізнес, а 
також у «тіньову» економіку. Дані процеси відобра-
жають реалії сучасної економіки України. Особли-
во прискорилися дані процеси на тлі економічної 
кризи та військових подій на сході України. У ре-
зультаті міграція капіталу відбувається у галузі 
й сфери діяльності, які забезпечують найшвидшу 
віддачу вкладень. Однак це суперечить інтересам 
довгострокового розвитку, так як при цьому у не-
задовільному стані знаходяться виробнича, тран-
спортна та інноваційна інфраструктура, а в еконо-
міці превалюють низькі технологічні уклади. Тому 
завданням держави та регіональних органів є регу-
лювання потоків капіталів з метою акумулювання 
їх критичної маси для спрямування у перспективні 
проекти розвитку, які забезпечать широке вико-
ристання інновацій.

Інноваційний розвиток, спираючись на загальні 
принципи циклічного розвитку науково-технічного 
прогресу, визначає об’єктивну потребу зміни по-
колінь техніки та технологій, передбачає можливі 
альтернативні варіанти впровадження науково-
технічних нововведень тощо. Інноваційна діяльність 
потребує значних фінансових вкладень і має висо-
кий ступінь ризику, що вимагає її особливої під-
тримки, так як суто ринкові механізми не можуть 
забезпечити перетікання необхідних ресурсів для 
здійснення перспективних масштабних інновацій-
них проектів, особливо в соціальній сфері.

Стратегічним завданням для нашої країни є мо-
дернізація економіки, переорієнтація її на іннова-
ційний шлях розвитку. Для цього необхідно ство-
рити таку національну інноваційну систему (НІС), 
яка б забезпечувала розвиток галузей і секторів, 
заснованих на знаннях, і сприяла підвищенню кон-
курентоспроможності вітчизняної економіки. Однак 
за умов зниження інвестиційної активності і від-
сутності результативної промислової політики за-
ходи щодо реструктуризації української економіки 
не можуть призвести до модернізації виробництва 
на основі передових технологій. Основні ж елемен-
ти створюваної НІС України – науково-технічна 
сфера, інноваційна інфраструктура, інтелектуальні 
і технологічні ресурси та підприємства – функціо-
нують практично ізольовано один від одного, слабко 
взаємодіючи між собою у процесі реалізації іннова-
ційних проектів, що не дає змоги розкрити іннова-
ційний потенціал розвитку економіки.

Л. Федулова справедливо зазначає, що діюча 
в Україні система державних наукових і науко-
во-технічних програм (ДНТП) не забезпечує тісні 
й продуктивні коопераційні зв’язки між наукови-
ми організаціями, освітніми закладами і підприєм-
ствами. Фінансування ДНТП зведено до мінімуму, 
а мізерні кошти розпорошені серед великої кіль-
кості дрібних проектів, не пов’язаних єдиною сис-
темою цілей в рамках програм. Це унеможливлює 
розв’язання комплексних міжгалузевих і міждис-
циплінарних проблем при створенні новітніх тех-
нологій скоординованими зусиллями академічних, 
галузевих наукових установ, ВНЗ та підприємств. 
Перспективи стабільного економічного зростання 
України залежать від таких трьох основних чин-
ників: 1) технологічного рівня (рівень інноваційної 
активності та ступінь розвитку ІКТ); 2) стану сус-
пільних інститутів (законодавча база, боротьба з 
корупцією та ін.); 3) стану макроекономічного се-
редовища (макроекономічна стабільність, кредит-
ний рейтинг країни, витрати уряду та ін.). Важливу 
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роль при цьому відіграють фактори інноваційного 
розвитку економіки, серед яких: фактор мотива-
ції та затребуваності інновацій; техніко-економічна 
трансформація виробництва, характер і структура 
ринку тощо [3].

Якщо прийняти за плановий сценарій іннова-
ційного проекту життєвий цикл, то забезпечення 
прискореного зростання показників на етапі впро-
вадження може підвищити соціальний конфлікт і 
викликати катастрофічний сценарій розвитку інно-
ваційних проектів. Страйки, жорсткий опір новаці-
ям, судові позови тощо здатні «зруйнувати» плани 
інноваційних перетворень і призвести до неконтр-
ольованих фінансових втрат. 

Простим способом уникнути катастрофічного 
розвитку процесів реалізації інноваційних проектів 
у соціально-економічній сфері є штучне обмежен-
ня зростання техніко-економічних показників про-
екту на стадії впровадження інновації до певного 
прийнятного рівня. Основою для такого обмеження 
може бути застосування аналога закону толерант-
ності В. Шелфорда до питань розвитку економіки 
і соціальної сфери. Згідно з ним, будь-який чин-
ник, що визначає стан системи, може знаходитися 
в межах «оптимального значення», що забезпечує 
максимальну стабільність системи, у межах при-
пустимих значень, коли система ще функціонує 
на певному задовільному рівні, або вийти за межі 
«можливих значень», зробивши систему повністю 
нестабільною. Застосування теорії життєвого циклу 
інноваційного проекту, математичної теорії ката-
строф та економічного аналога закону толерант-
ності Шелфорда дозволяє оцінити взаємовплив 
техніко-економічних та соціальних чинників інно-
ваційного розвитку виробництва і підвищити якість 
планування інноваційного розвитку [4].

Прийнявши до уваги положення зазначених 
законів, слід невідкладно розробити комплекс 
першочергових заходів з відновлення довіри сто-
рін у сфері економічних відносин, так як подаль-
ше розбалансування економіки може призвести 
до непоправних наслідків у питанні національ-
ної безпеки країни. Для цього слід забезпечити 
кардинальні зміни у підходах до вирішення еко-
номічних проблем – вони повинні вирішуватися 
спільно усіма сторонами з урахуванням дотри-
мання балансу інтересів.

На жаль, стабільність функціонування еконо-
міки України серйозно порушена. Зміни, що від-
буваються в результаті хибних непрофесійних дій 
уряду та Національного банку України підривають 
довіру сторін в економічних процесах, що є осно-
вою нормального функціонування будь-якої соці-
ально-економічної системи. Особливо негативно на 
інвестиційний клімат та сферу інновацій впливають 
невизначеність орієнтирів розвитку і нестабільність 
функціонування фінансової системи. Уряд у своїй 
діяльності зробив ставку на виділення іноземної 
допомоги та залучення зовнішніх інвестицій, про-
те це по крайній мірі мало бути підкріплено по-
тужною підтримкою і вітчизняних інвесторів, яким 
необхідно було запропонувати вигідні умови для 
інвестування у першу чергу в інноваційні проекти. 
Розчарування ж іноземців пов’язане із непевністю 
ситуації, нестабільністю законодавства та непе-
редбачуваністю змін нормативних актів, великим 
рівнем корумпованості чиновницького апарату, не-
розвиненістю транспортної і, особливо, інноваційної 
інфраструктури.

Причинами критичного стану справ у сфері ін-
новаційної діяльності є [з урахуванням 1, с. 27-28]:

1) несприятливе інституційне середовище;

2) відсутня дієва система стимулювання іннова-
ційної діяльності (щорічні зміни до Держбюджету 
та інших законодавчих актів); 

3) чинна система фінансування сфери НДДКР не 
передбачає доведення наукових розробок до їх ко-
мерційного використання, а розмір фінансування є 
недостатнім для нормальної інноваційної діяльності;

4) обмежений попит промисловості на інновації 
обумовлений процесами, що відбуваються у самому 
виробництві (монополізація, застосування уже гото-
вих технологічних рішень, розгляд інноваційної ді-
яльності підприємствами як ризикової й невигідної).

Збереження подібної моделі господарювання 
підриває зацікавленості промислових підприємств 
в інвестуванні в інноваційну діяльність. 

Інноваційний шлях розвитку потребує зацікав-
леності як господарюючих суб’єктів, так і органів 
влади, бо його здійснення можливе лише за умови 
створення певних сприятливих умов, серед яких [5]:

- ефективне регуляторне середовище; 
- якісне інформаційне забезпечення інноваційної 

діяльності; 
- активне функціонування об’єктів інноваційної 

інфраструктури; 
- мотиваційні інструменти щодо активізації ін-

новаційних процесів; 
- належний захист інтелектуальної власності та ін.
Фінансування інноваційних проектів пов’язане 

з різними формами ризикових капіталовкладень. 
Найпростіша з них зводиться до безпосереднього 
перерахування коштів від інвестора до засновни-
ків інноваційної фірми. Але дана форма попри свою 
простоту має незначне поширення, так як вимагає 
готовності певного кола осіб (фізичних, юридичних) 
до вкладень фінансових ресурсів в інноваційні про-
екти та їх доступу до інформації про перспектив-
ні проектні рішення, що практично неможливо за 
умов слабкого розвитку інноваційної інфраструкту-
ри. Більш складні форми передбачають низку до-
даткових заходів з метою зниження ступеня ризику 
та розподілу можливих збитків, зокрема, створення 
фондів ризикового (венчурного) капіталу [6, с. 69-70],  
налагодження ефективної діяльності венчурних 
фірм і мережі бізнес-ангелів, центрів трансферу 
технологій та інноваційних кластерів. 

Для розвитку інноваційного бізнесу в Украї-
ні важливо [7]: сформувати державне замовлен-
ня на проведення НДДКР і розміщувати його на 
конкурсній основі; розробити фінансовий механізм 
підтримки інноваційного бізнесу; створити коорди-
наційні органи та нові виробничі структури з під-
тримки інноваційного бізнесу; субсидувати іннова-
ційну діяльність підприємств шляхом повернення 
до 50% витрат на здійснення нововведень; запрова-
дити податкові пільги підприємствам для фінансу-
вання інноваційної діяльності; сформувати систему 
кредитних гарантій для інноваторів.

Підвищити ефективність взаємодії приватного 
сектора, держави, торгівлі, дослідницьких і освіт-
ніх установ в інноваційному процесі дозволяє клас-
терний підхід з метою виявлення проблем розви-
тку науки і виробництва і виявлення можливостей 
інвестування в інноваційні проекти. Об’єднання 
в інноваційний кластер формує чітко орієнтовану 
систему поширення нових знань, технологій та ін-
новацій. При цьому формування мережі стійких 
зв’язків між всіма учасниками кластера є най-
важливішою умовою ефективної трансформації 
винаходів в інновації, а інновацій – у конкурентні 
переваги. Кластери інноваційної діяльності створю-
ють новий продукт або послугу зусиллями декіль-
кох фірм або дослідницьких інститутів, що дозво-
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ляє прискорити їхнє поширення у мережі ділових 
взаємозв’язків [8, с. 327].

У процесі інноваційної діяльності важливо ство-
рити сприятливі умови для вивільнення особистої 
ініціативи і перейти на нову філософію ведення 
бізнесу, зорієнтовану на людину. Перспективні по-
треби суспільства потребують встановлення тісного 
взаємозв’язку науково-технічного, соціально-еко-
номічного і духовного прогресу. Країни, що досягли 
успіхів в економічному розвитку завдяки інноваці-
ям, приділяють велику увагу питанням формуван-
ня і реалізації особистісного творчого потенціалу, 
що вимагає особливої уваги до розвитку соціальної 
сфери і мотивації праці. 

Реалізація інноваційних важелів людського роз-
витку має стати в Україні стратегічним напрямом 
соціально-економічної політики. Видатки на охо-
рону здоров’я, освіту, соціальний захист слід роз-
глядати як соціальні інвестиції у розвиток країни. 
Зміцнення здоров’я, збільшення освітнього потен-
ціалу громадян забезпечить виникнення стійких, 

комплексних економічних і соціальних ефектів, а 
економічна віддача за умов налагодження процесу 
інноваційних перетворень економічного середовища 
повинна істотно перевищити віддачу від інвестицій 
у фізичний капітал.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки: логіч-
ним кроком виходу з тяжкої економічної ситуації 
є концентрація зусиль на вирішенні соціально-еко-
номічних проблем на основі інноваційних підходів з 
урахуванням кращого світового досвіду. Виявлено 
причини існуючого стану справ у сфері інновацій-
ної діяльності, які пов’язані із відсутністю реальної 
підтримки учасників інноваційного процесу, що ре-
алізують перспективні інноваційні проекти. Запро-
поновано заходи з успішної комерціалізації резуль-
татів конкурентоспроможних наукових розробок. 
Подальші дослідження мають виявити конкретні 
механізми підтримки інноваційної діяльності під-
приємств та джерела ресурсів для здійснення пріо-
ритетних інноваційних проектів.
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Аннотация
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В статті досліджено особливості кредитної політики банків щодо малого та середнього бізнесу. Вивчено підходи 
до оцінки кредитоспроможності потенційнихпозичальників. Проаналізовано систему методів і оцінок фінансових 
показників кредитоспроможності, встановлено їх переваги та недоліки. 
Ключові слова: кредитоспроможність, банк, показники фінансового стану підприємства, комплексна оцінка 
кредитоспроможності позичальника, скоринг, діловий ризик, рейтинговий показник. 

Постановка проблеми. Доцільність кредиту-
вання малого та середнього бізнесу для бан-

ків пов’язана з наступними причинами. По-перше, 
ринок кредитування великих корпоративних клі-
єнтів досить насичений, тому що великі корпорації 
активно залучали кошти з-за кордону. Це посилює 
конкуренцію і веде до зниження дохідності креди-
тування корпоративних клієнтів. По-друге, кредиту-
вання малого та середнього бізнесу дозволяє дивер-
сифікувати кредитний портфель. По-третє, оскільки 
малий та середній бізнес може користуватися усією 
лінійкою продуктів від корпоративних (для бізнесу) 
до роздрібних (працівників підприємств), це забез-
печує масовість та значні обсяги кредитів.

Відносини між банками і підприємствами з при-
воду кредитування досить жорстко регламентова-
ні системою законодавчих норм і положень. На їх 
основі розроблені і використовуються банками на-
дійні схеми позичання і повернення коштів. Одним 
з центральних елементів яких є оцінка кредито-
спроможності клієнтів, що спрямована на визна-
чення доцільності видачі кредиту. 

Проблема вибору показників для оцінки здат-
ності позичальника виконувати свої зобов’язання 
була актуальна в усі періоди розвитку банківської 
справи і увійшла в наукову економічну літературу 
як проблема визначення кредитоспроможності. До-
слідженню питань оцінки кредитоспроможності по-
зичальників комерційних банків присвячено значну 
кількість праць вітчизняних науковців, зокрема, 
Ю. Бугель, В. Вітлінського, О. Дзюблюка, Н. Клеба-
нової, А. Мороза, В. Сусіденка, Я. Чайковського та 
інших. Проте криза 2008-2009 рр. привела до пере-
гляду підходів до оцінки кредитоспроможності по-
зичальників у напрямі суттєвого посилення вимог. 

В особливо несприятливих умовах опинилися малі 
та середні підприємства.

Постановка завдання. Метою статі є досліджен-
ня підходів до оцінки кредитоспроможності банка-
ми підприємств малого та середнього бізнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
оцінки кредитоспроможності українські банки роз-
робляють власні внутрішні положення та методики 
аналізу позичальника, в основу яких, як правило, 
покладено методичні рекомендації НБУ щодо оці-
нювання банками кредитоспроможність та фінан-
сової стабільності позичальника. В основі цих ме-
тодик лежить визначення кредитоспроможності, 
розроблене в нормативних документах НБУ. 

За визначенням НБУ, кредитоспроможність 
(creditworthinessofborrower) – наявність у пози-
чальника (контрагента банку) передумов для про-
ведення кредитної операції і його спроможність 
повернути борг у повному обсязі та в обумовлені 
договором строки [1]. Кредитоспроможність пози-
чальника визначається за показниками, що харак-
теризують його здатність своєчасно розраховувати-
ся за раніше одержаними кредитами, його поточне 
фінансове становище, спроможність у разі потреби 
мобілізувати кошти з різних джерел і забезпечи-
ти оперативну конверсію активів у ліквідні кошти. 
Важливо оцінювати кредитоспроможність як пе-
ред наданням кредиту, так і протягом періоду дії 
кредитного договору з періодичністю, визначеною 
Положенням про порядок формування та вико-
ристання банками України резервів для відшкоду-
вання можливих втрат за активними банківськими 
операціями. А також в разі зміни початкових умов 
договору, в том числі пов’язаних із фінансовими 
труднощами позичальника.
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Застосовувані кредитними організаціями методи 
оцінки кредитоспроможності позичальником різні, 
але всі вони містять: загальну організаційно-еконо-
мічну характеристику позичальника; характеристи-
ку позичальника як клієнта кредитної організації, 
в тому числі кредитну історію; аналіз стану майна; 
аналіз ефективності господарської діяльності пози-
чальника; оцінку фінансового стану позичальника.

Незважаючи на усталеність поняття «кредито-
спроможність» у банківській практиці, зміна ситу-
ації на ринку кредитування вимагає періодичного 
перегляду підходів до її визначення у напрямі по-
слаблення або посилення умов. Тому увага науков-
ців постійно прикута до аналізу сутності кредито-
спроможності та методик її оцінки. Так, Л.П. Бєлих 
визначає кредитоспроможність як спроможність 
компанії або приватної особи залучати позичковий 
капітал і в майбутньому належним чином обслуго-
вувати свій борг [2]. О.В. Дзюблюк вважає, що кре-
дитоспроможність – це спроможність позичальника 
в повному обсязі й у визначений кредитною уго-
дою термін розраховуватися за своїми борговими 
зобов'язаннями винятково грошовими коштами [3]. 
О. Остафіль та М. Рубаха вказують, що під кре-
дитоспроможністю позичальника банку прийнято 
розуміти наявність у позичальника (контрагента) 
передумов для отримання кредиту і його здатність 
повернути кредит та відсотки за ним у повному об-
сязі та в обумовлені договором строки [2, с. 388]. 
У статті В. Галасюка під кредитоспроможністю ро-
зуміється здатність позичальника в повному обсязі 
й у визначений кредитною угодою термін розра-
хуватися за своїми борговими зобов’язаннями ви-
ключно грошовими коштами, що генеруються по-
зичальником у ході звичайної діяльності [5]. 

Тобто у сучасній вітчизняній науковій літера-
турі під кредитоспроможністю позичальника бан-
ку прийнято розуміти наявність у позичальника 
(контрагента) передумов для отримання і ефектив-
ного використання кредиту і його здатність повер-
нути кредит та відсотки за ним у повному обсязі та 
в обумовлені договором терміни. 

Існує низка підходів до оцінки кредитоспро-
можності, в яких враховуються кількісні, якісні по-
казники, галузева специфікація, оцінка власників, 
автоматизація рейтингування та виводиться під-
сумкова оцінка доцільності кредитування для клі-
єнтів. Різні підходи враховують різну комбінацію 
цих показників. Так, Е. Рід, Дж. Шим, Дж. Сигел, 
Б. Нидлз, Г. Андерсен, Д. Кондвел враховують кіль-
кісні показники, що дозволяє перейти до автома-
тизованого відбору [6]. У скоринговій моделі врахо-
вуються кількісні показники оцінка власників, що 
дозволяє автоматизувати обчислення [7]. 

В моделях оцінки кредитоспроможності, що 
базуються на вірогідності банкрутства (модель 
Альтмана, Чессера та інших), та в моделі аналізу 
грошових потоків також враховуються переваж-
но кількісні показники [8]. У практиці зарубіжних 
банків все більшою мірою враховуються якісні по-
казники та експертні оцінки відповідно до підходів 
Базель ІІ (модель CAMPARI, PARTS, модель ана-
лізу ділового ризику) [9]. 

Таким чином більшість методик фокусуються 
на кількісних показниках, що дозволяє автомати-
зувати процедуру оцінки конкурентоспроможності. 
Однак комплексна оцінка конкурентоспроможності 
використовується рідко через значну кількість ін-
формації, що необхідна, та її труднощі її обробки. 

Особливі складнощі виникають при оцінці кре-
дитоспроможності позичальників – суб’єктів малого 
і середнього бізнесу, через його специфіку, а саме:

відсутність (недостатність) інформації через не-
якісне ведення звітності та специфіку спрощеної 
системи ведення бухгалтерії і можливість ведення 
чорної та сірої бухгалтерії з метою мінімізації по-
даткового тягаря, що вимагає врахування ризику 
виявлення податкових порушень та можливість на-
кладання санкцій; 

малий розмір статутного капіталу, невеликі об-
сяги обороту грошових коштів, короткий життєвий 
цикл, відсутність кредитної історії, неможливість 
використання застави у зв'язку з відсутністю у під-
приємства ліквідного майна, вразливість підприєм-
ства до зовнішніх шоків, нестабільність економічно-
го становища та недосвідченість (низьку фінансову 
грамотність) керівників;

вузький перелік видів економічної діяльнос-
ті для малих підприємств і низьку привабливість 
суб'єктів малого підприємництва для інвесторів;

малий термін ведення бізнесу потенційних по-
зичальників (як правило для повноцінної оцінки 
кредитоспроможності потрібні дані за 3-5 років, 
що більше ніж термін роботи малого підприємства. 
Тому кредити суб’єктам малого підприємництва 
розцінюються як старт–ап, які вважаються більш 
ризикованими, а тому – надаються на більш суво-
рих умовах;

приватну (одноосібну) форму власності, коли 
власник є одночасно і менеджером і керівником і 
власником;

недосконалість нормативно-правової бази, що не 
стимулює банки до розвитку кредитування сегмен-
ту малого і середнього бізнесу [10, с. 34].

В силу цих особливостей оцінка кредитоспро-
можності є складним процесом і комерційні бан-
ки не завжди можуть досягти бажаного резуль-
тату, тобто правильно оцінити розмір ризику. Це 
пов'язано з наступним:

існує багато факторів, за якими важко дати 
кількісну оцінку: зокрема, репутація позичальника, 
характер взаємини банку з підприємством тощо;

занадто велика кількість факторів впливає на 
рівень кредитоспроможності на мікро- і макрорів-
нях і їх не завжди можна передбачити і оцінити;

складно зробити прогноз діяльності позичальни-
ка, тому що оцінка кредитоспроможності здійснюєть-
ся на основі інформації за минулий період, а позика 
видається на майбутній період, тобто комерційному 
банку необхідно правильно визначити тенденції, а 
також і після видачі позики необхідно аналізувати і 
відстежувати фінансовий стан позичальника;

проблема достовірності інформації;
недостатньо уваги приділяється ступеню дивер-

сифікації бізнесу, галузевій специфікації бізнесу, 
інвестиціям та менеджменту фірми. 

Відтак оцінка кредитоспроможності позичальни-
ків – суб'єктів малого підприємництва набуває низ-
ки особливостей, а саме [11]: 

ускладнена процедура оцінки малого підприєм-
ництва через значний обсяг неоднорідної інформа-
ції для аналізу, подовжені терміни розгляду заявки; 

високі кредитні ризики і нижча дохідність кре-
дитування суб’єктів малого підприємництва, що 
компенсуються вищою відсотковою ставкою і ко-
роткими термінами кредитування; 

відсутність практики кредитування підприємств 
на початковому етапі їх створення (так звані кре-
дити старт-ап).

Банки вирішують ці проблеми самотужки шля-
хом формування і збереження кредитного досьє на 
позичальників, удосконалення методик оцінки кре-
дитоспроможності шляхом використання додатко-
вих процедур перевірки фінансово – матеріального 
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становища підприємства. Так, наприклад, нестачу 
достовірної інформації можливо компенсувати че-
рез використання управлінської інформації. Мова 
йде про так звану управлінську звітність – систему 
інформації про майно, капітал, зобов’язання підпри-
ємства, що ведеться його керівництвом для власних 
цілей аналізу. Хоча управлінську звітність можна 
використовувати для оцінки конкурентоспромож-
ності підприємства, проте виникає проблема нео-
днорідності інформації, тому, що її веде невелика 
кількість підприємців та вона не є стандартизова-
ною, в різному обсязі та з різною періодичністю, 
тому її достовірність складно перевірити. 

Для забезпечення достовірності даних спеціа-
ліст банку здійснює виїзну перевірку фінансових 
та організаційно-економічних аспектів діяльності 
підприємства. В статті російських фахівців наведе-
ні такі методи оцінки достовірності управлінської 
інформації [9]:

1. Вивчення відповідності динаміки власного ка-
піталу фінансовим результатам діяльності фірми за 
період: розмір капіталу на останню дату має відпо-
відати капіталу на першу дату, скорегованому на 
розмір отриманого прибутку, переоцінку власних 
основних засобів, інвестицій власників бізнесу, по-
вернення неврахованої дебіторської заборгованості 
і курсових різниць. 

2. Надходжень грошових засобів у звіті про рух 
грошових коштів маж відповідати виручці від реа-
лізації, скоригованій на зміну дебіторської заборго-
ваності. 

3. Використання грошових засобів на придбання 
товарів та послуг має відповідати собівартості про-
даних товарів, скоригованих на зміну товарних за-
пасів і рахунків до оплати. 

4. Товарно-матеріальні запаси на останню дату 
мають відповідати товарно-матеріальним запасам 
на першу дату, скоригованими на закупки, собівар-
тість зміни рахунків до оплати і передоплати. 

5. Дебіторська заборгованість на другу дату має 
відповідати дебіторській заборгованості на першу 
дату, скоригована на виручку за період за вира-
хуванням надходжень від операційної діяльності а 
також із врахування передоплати. 

6. Кредиторська заборгованість на другу дату має 
відповідати кредиторській заборгованості на першу 
дату, скоригованій на зміну собівартості, передплаті 
і товарно-матеріальних запасів за період [12].

На основі аналізу цих даних виникає можли-
вість оцінити достовірність і скласти баланс, звіт 
про прибутки і збитки, звіт і прогноз руху грошо-
вих коштів підприємства.

Крім того, при визначенні кредитоспроможності 
доцільно враховувати галузеву специфіку діяльнос-
ті малого і середнього бізнесу. Від цього залежить 
структура активів, структура капіталу, рівень лік-
відності та рентабельності, рівень оборотності то-
варно-матеріальних запасів, стан дебіторсько-кре-
диторської заборгованості, тривалість виробничого 
циклу (сезонність). 

Для запобігання шахрайству та неповернення 
кредиту доцільно проаналізувати необхідність кре-
диту та його вплив на майбутній стан підприємства. 
Так, ефективне використання кредиту передба-
чає підвищення рентабельності капіталу і активів. 
Якщо економічна доцільність позичання коштів 
буде низькою, що може бути свідченням високої ві-
рогідності неповернення кредиту.

Разом з тим, для спрощення, полегшення і при-
скорення процедури кредитування доцільно пере-
йти до – автоматизації оцінки кредитоспроможнос-
ті бізнесу на основі фінансово-економічного аналізу 

підприємства. Фінансово-економічний аналіз прово-
диться після отримання від клієнта заявки на одер-
жання кредиту і пакету відповідних документів. 
Під час проведення фінансово-економічного аналі-
зу, кредитний експерт аналізує такі аспекти:

загальна інформація: рівень менеджменту (для 
підприємства), ділові якості позичальника (для 
приватного підприємця), становище на ринку, вну-
трішнє/зовнішнє економічне середовище тощо;

фінансово-економічний стан і поточний стан 
бізнесу.

Отже спочатку збирається інформація про ді-
яльність клієнта і здійснюється її якісний аналіз, а 
потім аналізується фінансово-економічний стан по-
зичальника. 

Якісний аналіз проводиться за двома основни-
ми напрямками: оцінка менеджменту і стан ринку. 
Оцінка менеджменту містить: рівень менеджменту, 
досвідченість керівництва, інноваційність та рівень 
автоматизації керівництва, ступінь довіри до клієнта, 
ділова репутація кредитну історію і готовність нести 
особисту відповідальність за кредит [13]. Аналіз по-
казників, що характеризують якість управління, має 
на меті з’ясувати ринкову позицію позичальника, 
рівень менеджменту потенційного клієнта та якість 
і своєчасність надання фінансової інформації. Дослі-
дження ринкової позиції передбачає ознайомлення 
банку з такими аспектами діяльності позичальника, 
як володіння торговою маркою, конкурентоспромож-
ність продукції і попит на неї, віддаленість від по-
стійних постачальників та покупців.

Рівень менеджменту визначається професійним 
досвідом менеджерів у бізнесі, їхніми зв’язками та 
репутацією у діловому світі, освітою і технічними 
знаннями в конкретній галузі. Про якість роботи 
менеджменту свідчить також наявність ретельно 
розробленого бізнес-плану підприємства і позитив-
ні аудиторські висновки. Крім того, аналізується 
частота зміни керівництва, її причини та наслідки, 
наявність у менеджерів негативного досвіду управ-
ління іншими установами.

Аналіз стану ринку включає: оцінку привабли-
вості продукту, що виробляється, продуктивність 
праці, структуру споживачів та постачальників, 
наявність і рівень інтенсивності конкуренції, термін 
діяльності і будь-який інший фактор, який може 
впливати на ділову активність підприємства. Так, 
ступінь диверсифікації джерел постачання вироб-
ничих ресурсів і рівень залежності від тих поста-
чальників, які не можуть бути замінені, чи нена-
дійні відносини з такими контрагентами ставлять 
під загрозу виробничу діяльність, а отже, і його 
спроможність розрахуватися за кредитною забор-
гованістю [14, с. 30-31]. 

Оцінка структури клієнтської бази позичальни-
ка дозволяє банку зробити наступні висновки: не-
велика кількість клієнтів в потенційного позичаль-
ника підвищує ризик кредитування, широка база 
клієнтів – зменшує кредитний ризик банку, адже 
з більшою ймовірністю гарантує реалізацію виро-
бленої продукції та забезпечення прибутковості ді-
яльності підприємства. 

Під час проведення аналізу фінансово-еконо-
мічного стану позичальника, вивчається: 1) баланс 
на день проведення аналізу 2) звіт про фінансові 
результати за останні два квартали. Відмінності 
підприємств за характером виробничої діяльності 
і фінансово-економічного стану зумовлюють пев-
ні відмінності в методах оцінки кредитоспромож-
ності корпоративних позичальників різних банків. 
Структура методів оцінки кредитоспроможності та 
їх угруповання відображають індивідуальний під-
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хід банку та залежать не тільки від особливостей 
позичальника, а й від інших факторів, найбільш 
важливими з яких є [14, с. 32]: 

доступність інформації;
вид і термін кредиту; 
розмір кредиту і чутливість до ризику; 
етап кредитного процесу. 
До основних методів оцінки кредитоспроможнос-

ті підприємств відносять метод фінансових коефіці-
єнтів; метод аналізу грошового потоку; метод ана-
лізу ділового ризику [4, с. 388]. Різні методи оцінки 
кредитоспроможності взаємодоповнюють один од-
ного. Якщо, наприклад, аналіз цільового ризику 
дозволяє оцінити кредитоспроможність клієнта у 
момент здійснення операції тільки на базі однієї 
кредитної операції, то система фінансових коефіці-
єнтів дозволяє спрогнозувати ризик з урахуванням 
сукупного боргу і тенденцій фінансового стану. Роз-
глянемо детальніше деякі з них.

Метод оцінки кредитоспроможності позичальни-
ка на основі системи фінансових коефіцієнтів, які 
визначаються по балансових формах. У світовій 
практиці застосовуються 5 груп таких коефіцієнтів: 
коефіцієнти ліквідності;коефіцієнти ефективності; 
коефіцієнти фінансового левериджа; коефіцієнти 
прибутковості;коефіцієнти обслуговування боргу [1].

Цей метод використовується у більшості ме-
тодик оцінки кредитоспроможності позичальника. 
Досить велика кількість коефіцієнтів цього методу 
дозволяє всебічно оцінити поточний стан справ під-
приємства-позичальника на основі їх порівняння з 
нормативними критеріями. Позичальники підрозді-
ляються на групи і кредитуються банком на умо-
вах, визначених відповідно до групи позичальника 
і специфіки галузі. Аналіз динаміки таких коефіці-
єнтів в динаміці може стати основою комплексної 
оцінки стану підприємства, але оскільки при оцінці 
кредитоспроможності передбачається оцінка май-
бутнього стану підприємства, то метод коефіцієнтів 
доцільно доповнювати прогнозами. 

Таблиця 1 
Система фінансових коефіцієнтів

Коефіцієнти Методика розра-
хунку Норматив

Коефіцієнт абсо-
лютної ліквідності, 
Кал 

Кал = (ДС+КФВ) / 
/ Окс 0,2–0,25

Коефіцієнт критич-
ної ліквідності, Ккл 

Ккл = (ДС+КФВ+ 
+ДЗ) / Окс 0,7–0,8 

Коефіцієнт поточної 
ліквідності, Ктл

Кпл = (ДС+КФВ+ 
+ДЗ+ЗЗ) / Окс 1–2,5 

Коефіцієнт фінан-
сової незалежності, 
Кфн

Кфн = (Власні 
кошти / Сальдо 
балансу)Ч100%

50–60% 

ГК – грошові кошти; ДЗ – дебіторська заборгова-
ність; ЗВ – запаси і витрати; 
Окз – короткострокові зобов’язання; КФІ – корот-
кострокові фінансові інвестиції 

Джерело: Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчаль-
ний посібник. – К.: Міленіум, 2003. – 160 с. 

Залежно від величини коефіцієнта ліквідності 
і коефіцієнта незалежності підприємства (фірми), 
як правило, розподіляються на три класи кредито-
спроможності. Показники у методиках різних банків 
для визначення кредитоспроможності позичальни-
ків, неоднакові. Умовна розбивка позичальників по 
класності може бути здійснена на підставі значень 
коефіцієнтів, використовуваних для визначення їх 
платоспроможності наведена в таблиці 2.

Таблиця 2
Показники класності потенційних позичальників
Коефіцієнти 1-й клас 2-й клас 3-й клас

Кал 0,2 і більше 0,15–0,2 менше 0,15 
Ккл 0,2 і більше 0,5–0,8 менше 0,5 
Ктл 2,0 і більше 1,0–2,0 менше 1,0 
Кфн  більше 60% 40–60% менше 40% 

Джерело: Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчаль-
ний посібник. – К.: Міленіум, 2003. – 160 с. 

Для визначення кредитоспроможності можуть 
використовуватися й інші показники, наприклад 
коефіцієнт ділової активності, коефіцієнт фінансо-
вої стійкості, коефіцієнт рентабельності тощо). Де-
тальний аналіз переліку фінансових коефіцієнтів та 
їх ролі у визначенні кредитоспроможності здійсне-
ний у статті вітчизняних вчених [4]. 

У зарубіжній практиці банки обираючи коефіці-
єнти, вирішують питання щодо особливостей методо-
логії їх розрахунку. Далі коефіцієнти включаються в 
стандартні бланки звітності клієнтів, тобто розрахо-
вуються безпосередньо клієнтами. Працівники банку 
перевіряють «логіку і достовірність звіту», правиль-
ність розрахованих коефіцієнтів. Досить часто ана-
лізуються показники дохідності діяльності підпри-
ємства, до яких відносять виручку від реалізації, 
валовий комерційний дохід, додана вартість, валовий 
експлуатаційний дохід, прибуток, який залишається 
у розпорядженні підприємства, чистий прибуток.

Таким чином, спираючись при оцінці кредито-
спроможності на результати фінансово-господар-
ської діяльності підприємства, банк стимулює його 
до нарощування валового комерційного доходу або 
чистого прибутку, що залежать від розміру осно-
вних невиробничих фондів (амортизація нерухомос-
ті), кількості акціонерів (розподілений прибуток між 
працівниками), ризик (відрахування до фонду ризи-
ку), загальної величини позикових засобів (сплата 
відсотків за кредит), а розрахунок відносних показ-
ників здатний поглибити даний аналіз і надати осно-
ву для порівняння фінансового стану клієнтів.

Досить часто використовується метод оцінки 
кредитоспроможності на основі аналізу грошових 
потоків, виходячи з даних про обороти ліквідних за-
собів, запаси і короткострокові боргові зобов'язання. 
Мова йде про визначення чистого сальдо надхо-
джень і витрат за певний період, що визначає здат-
ність підприємства погашати заборгованість за ра-
хунок власних ресурсів [15].

Для аналізу грошового потоку беруться дані за 
два останніх роки. Алгоритм аналізу та трактуван-
ня його значень наступний. Якщо клієнт мав стій-
ке перевищення припливу коштів над відпливом, 
це може бути свідченням його достатньої кредито-
спроможності. Коливання величини загального гро-
шового потоку (короткочасні перевищення відпливу 
над припливом) є підставою для присвоєння клієн-
ту нижчого рейтингу. Систематичне перевищення 
обсягу відпливу над припливом коштів характе-
ризує клієнта як некредитоспроможного. Позитив-
на середня величина загального грошового потоку 
(перевищення припливу над відпливом), може ви-
користовуватися для визначення максимального 
обсягу позики, тому що показує, в якому розмірі 
клієнт може погашати боргові зобов'язання. На під-
ставі співвідношення величини загального грошо-
вого потоку і розміру боргових зобов'язань клієнта 
визначається його клас кредитоспроможності від 
першого до шостого.

Крім визначення класу клієнта необхідно про-
вести вивчення причин перевищення відпливу над 
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припливом коштів, що визначає доцільність аналі-
зу всіх напрямів діяльності підприємства (поточної, 
інвестиційної та фінансової). Детальний аналіз при-
чин коливань грошового потоку дозволяє зробити 
висновок про слабкі сторони діяльності і/або управ-
ління підприємством. Наприклад, відплив засобів 
може бути пов'язаний з недоліками в управлінні 
запасами, розрахунками (дебітори і кредитори), фі-
нансовими платежами (податки, відсотки, дивіден-
ди). Усі виявлені недоліки використовуються для 
уточнення умов кредитування.

Отже даний метод відрізняється від методу 
оцінки кредитоспроможності позичальника мето-
дом фінансових коефіцієнтів тим, що вони розра-
ховуються на сальдових звітних показниках, тоді 
як за аналізу грошового потоку використовуються 
фактичні показники, що характеризують оборот 
коштів у позичальника в звітному періоді. 

Аналіз грошових потоків дозволяє вирішити 
такі завдання, корисні для оцінки конкурентоспро-
можності:

оцінити фінансові можливості підприємства в 
динаміці; 

порівняти інтенсивність інвестиційної, фінансо-
вої та поточної діяльності; 

оцінити вплив грошових потоків на фінансову 
стійкість підприємства.

оцінити величину позитивного сальдо грошового 
потоку за певний період і зробити висновки щодо 
спроможності позичальника «зібрати» необхідну 
суму грошових коштів до настання терміну пога-
шення кредиту і відсотків,

визначити оптимальний термін кредитного до-
говору з урахуванням інтенсивності прогнозованих 
грошових потоків позичальника.

Статистичні методи оцінки ділового і кредитного 
ризику засновані на застосуванні різних статистич-
них моделей. Мета вищезазначеного методу поля-
гає у розробці стандартних підходів до об'єктивної 
характеристики позичальників, формуванні крите-
ріїв поділу позичальників на надійних і ненадійних. 
Діловий ризик пов'язаний з переривчастою круго-
обігу фондів, можливістю не завершити ефектив-
но цей кругообіг. Аналіз ділового ризику дозволяє 
оцінити ймовірність ненадходження необхідних для 
погашення кредиту коштів і доповнює інші методи 
оцінки кредитоспроможності клієнтів банку. 

Виділяють кілька сфер формування ділового 
ризику: вид діяльності позичальника; конкурентна 
позиція; операційна ефективність; якість менедж-
менту [16]. При оцінці ділового ризику враховують-
ся чинники, пов'язані з окремими стадіями круго-
обігу фондів, а саме:

1. Надійність постачальників.
2. Диверсифікованість постачальників.
3. Сезонність поставок. Тривалість зберігання 

сировини і матеріалів (чи є товар швидкопсувним).
4. Наявність складських приміщень і необхіднос-

ті в них.
5.Порядок придбання сировини і матеріалів (у 

виробника або через посередника).
6. Чинники екології.
7. Рівень цін на цінності, що придбаваються, і їх 

транспортування (доступність цін для позичальни-
ка, небезпека підвищення цін).

8. Відповідність транспортування характеру 
вантажу.

9.Ризик введення обмежень на вивіз і ввезення 
імпортної сировини і матеріалів [4].

Діловий ризик пов'язаний також з недоліками 
законодавчої основи для здійснення операції, що 
кредитується, а також із специфікою галузі пози-

чальника. Необхідно враховувати вплив на розви-
ток даної галузі альтернативних галузей, система-
тичного ризику в порівнянні з економікою в цілому, 
підвладність галузі до циклічності попиту, постій-
ність результатів в діяльності галузі тощо

 Більшість перерахованих чинників можуть бути 
формалізоване шляхом розробки бальних оцінок. 
Залежно від кількості врахованих чинників і при-
йнятої шкали розробляється таблиця визначення 
класу кредитоспроможності позичальника на осно-
ві ділового ризику. Для оцінки кредитного ризику 
позичальника може використовуватися також ме-
тод кредитного скорингу. Скорінгова модель може 
застосуватися як для оцінки вже наданого кредиту 
(тобто ймовірності порушення позичальником умов 
кредитного договору), так і для відбору потенційних 
позичальників. Скоринг використовується головним 
чином при кредитуванні фізичних осіб-підприємців 
[7]. У цьому випадку, коли людина звертається за 
кредитом, наявна наступна інформація для аналізу: 

анкета, яку заповнює позичальник;
інформація на даного позичальника з кредитно-

го бюро – організації, в якій зберігається кредитна 
історія всього дорослого населення країни;

дані щодо руху коштів по рахунках, якщо по-
зичальник вже є клієнтом банку.

Аналітики банку оперують такими поняттями 
як «характеристики» клієнтів (змінні, фактори) і 
«ознаки» – значення, що приймає змінна. В анкеті, 
яку заповнює клієнт, характеристиками є питання 
анкети (вік, сімейний стан, професія), а ознаками –  
відповіді на ці питання. У спрощеному вигляді ско-
рингова модель являє собою зважену суму певних 
характеристик. Із їх врахуванням обчислюється ін-
тегральний показник (score) – чим він вищий, тим 
вище надійність клієнта. Інтегральний показник 
кожного клієнта порівнюється з числовим порогом, 
що по суті є «лінією беззбитковості» банку і роз-
раховується виходячи з того, скільки в середньому 
потрібно клієнтів, які регулярно платять, щоб ком-
пенсувати збитки від одного боржника. Клієнтам з 
інтегральним показником вище цієї «лінії» вида-
ється кредит, клієнтам з інтегральним показником 
нижче цієї лінії – ні [13]. Складність полягає у ви-
значенні характеристик, що включаються в модель, 
і значень вагових коефіцієнтів. 

Оцінка кредитоспроможності позичальника може 
бути зведена до визначення єдиного показника – 
рейтингу позичальника, що визначається в балах. 
Наприклад, простий варіант рейтингу кредитоспро-
можності можна побудувати на основі шкали кла-
сів позичальника. Сума балів визначається шляхом 
множення класності (від 1 до 3) будь-якого показ-
ника (наприклад, Кал, Ккл, Ктл, Кфн) і його частки 
у загальному рейтингу кредитоспроможності (відпо-
відно 30%, 20%, 30%, 20%) у сукупності (100%). До 
першого класу можуть бути віднесені позичальники 
з сумою балів від 100 до 150, до другого класу – від 
151 до 250, до третього – від 251 до 300 [7].

Перевага рейтингових систем полягає в мож-
ливості враховувати неформалізовані показники 
анкетного типу. Ця властивість дозволяє будувати 
рейтинги, що враховують різноманітні аспекти ді-
яльності підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Розглянуті 
підходи до оцінки та розрахунку показників кредито-
спроможності дозволяють зробити наступні висновки:

аналіз поведінки окремих фінансових коефіцієн-
тів є недостатнім для оцінки кредитоспроможності 
позичальника; 

для подолання вузької спрямованості окре-
мого методу та необхідності врахувати всі чин-
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ники, що впливають на оцінку кредитоспромож-
ності, то, як правило, їх групують і розглядають 
при аналізі окремо, або вдаються до середніх 
значень;

аналіз сукупності коефіцієнтів є досить склад-
ним і розгорнутим, тому не відповідає вимогам про-
стоти оцінки кредитоспроможності;

рейтингова система є найбільш оптимальною і 
не вимагає великих фінансових витрат. Найбільш 
перспективним для оперативної оцінки кредито-
спроможності є статистичний підхід. Проте в якості 
«критерію якості» позичальника пропонується ви-
бирати не двозначний (хороший / поганий клієнт), 
а шкалу значень безперервного параметру.
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Постановка проблеми. Розвиток банків на новій 
інноваційній основі передбачає високий сту-

пінь застосування банківських інновацій, що дозво-
лить підвищити конкурентоспроможність, дocягнути 
макcимальних темпiв oнoвлення iннoвацiйних техно-
логій, збільшити обсяги високотехнологічних банків-
ських послуг і отримати додаткові доходи. Разом з 
тим інноваційна діяльність в більшій мірі, ніж інші 
види діяльності, пов’язана з ризиками, що призводить 
до зниження ефективності інноваційної діяльності. 
Повна гарантія позитивного результату практично 
відсутня. Тому при оцінці ефективності важливого 
значення набуває правильна кількісна оцінка іннова-
ційного ризику в діяльності банку та співставлення з 
отриманими прямими і непрямими ефектами.

Дослідженню економічної ефективності іннова-
цій присвячені наукові праці багатьох вітчизняних 
та зарубіжних науковців, а саме: С. Єгоричевої,  
Дж. Сінкі, Л. Примостки, Р. Фатхутдінова, М. Мол-
чанова, К. Антонова, І. Фролової, Ю. Вертакової, 
Д. Гафурової, З. Шмігельської, Н. Пантєлєєвої,  
П. Друкера, С. Вахнюка, В. Гриньова, Д. Тернавско-
го, Н. Галайка, О. Звєрєва, А. Харина та ін. Біль-
шість вчених розглядають ефективність інновацій 
та інноваційної діяльності відповідно до пункту 101 
рекомендацій по інноваціям, визначеним в Руко-
водстві Осло [1], відповідно до яких інновації наці-
лені на підвищення ефективності компанії шляхом 
досягнення конкурентної переваги, або зниження 
витрат та здатності до впровадження інновацій. 
Наразі, розглядаючи економічну ефективність ін-
новаційної діяльності банків, не завжди врахову-
ються ризики і невизначеність, непередбачуваність 
очікуваного результату від впровадження нових 
продуктів і технологій, організаційних рішень, що 
не дозволяє об’єктивно оцінити ефективність інно-
ваційної діяльності і прийняти обґрунтовані управ-
лінські рішення. Втім, ефективність інноваційної ді-
яльності банків – це не тільки здатність зекономити 
певну кількість праці, часу, ресурсів і грошових ко-
штів, але й успішне розв’язання конфліктних цілей 
«доходність-ліквідність-ризиковість».

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у розробленні теоретичних засад та науко-
во-практичних рекомендацій щодо використання 
ризик-орієнтованого підходу до оцінки ефективнос-
ті інноваційної діяльності банків у контексті забез-
печення очікуваного рівня прибутковості та ліквід-
ності за допустимого інноваційного ризику. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В епо-
ху «економіки знань» реалізація інновацій є важли-
вим фактором досягнення конкурентних переваг, що 
заставляє банки підвищувати ефективність та по-
стійно пропонувати нові продукти. Тільки завдяки 
постійним впровадженням інновацій банки зможуть 
покращити свою ринкову позицію, підвищити ре-
зультативність діяльності, зменшити витрати, збе-
регти і залучити нових клієнтів. Основна проблема 
будь-яких банківських інновацій – це забезпечення 
їх ефективності, яка значною мірою залежить від 
інноваційних ризиків, пов’язаних з розробкою, впро-
вадженням та комерціалізацією інновацій.

Вчені по-різному класифікують інноваційні ри-
зики. Найбільш часто до інноваційних ризиків від-
носять: науково-технічні, правового забезпечення 
патентного захисту проекту; помилкового вибору 
інноваційного проекту; незабезпечення інновацій-
ного проекту фінансуванням; маркетингові; неви-
конання господарських договорів; посилення кон-
куренції; пов’язані з недостатнім рівнем кадрового 
забезпечення, з забезпеченням прав власності на 
інноваційний проект та ін. [2, с. 108], тобто розгля-
даються ризики, що виникають на кожній стадії ін-
новаційного процесу.

Зауважимо, що інноваційна діяльність банків пе-
редбачає процес, пов’язаний зі створенням, впрова-
дженням і використанням інновацій з метою підви-
щення конкурентоспроможності та максимального 
задоволення послугами потреб клієнтів, удоскона-
лення організації і технологій банківської діяльнос-
ті за мінімально можливих витрат та отримання на 
цій основі позитивного економічного, стратегічного 
і соціального ефектів за допустимого інноваційного 
ризику, який, як правило, оцінюють з позиції мож-
ливих втрат від інноваційної діяльності. З огляду 
на зазначене та базуючись на міжнародних стан-
дартах, інноваційний ризик банку розглядається як 
наявний або потенційний ризик для надходжень та 
капіталу, недоотримання очікуваного ефекту (виго-
ди), який виникає при вкладенні банком коштів у 
створення нових продуктів, послуг, технологій, роз-
робку управлінських інновацій, які можуть не зна-
йти очікуваного попиту на ринку через несприятли-
ве сприйняття клієнтами, персоналом, здійсненими 
прорахунками при проектуванні та впровадженні 
інновації, неадекватністю стратегії і політики впро-
вадження інновацій, непередбачених подій, що від-
булися на ринку. При розгляді факторів і джерел 
інноваційного ризику розвитку банків основними є 
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задоволення потреб клієнтів і захист їхніх інтер-
есів, що можливо за дотримання одночасно ри-
зик-орієнтований і клієнт-орієнтований підходи  
(рис. 1). Це дасть змогу оцінити ефективність іннова-
ційної діяльності з трьох позицій: впливу на діяль-
ність банку, функціонування банківської системи 
та економіки, що проявляється в таких значеннях: 
підвищення якості банківських послуг; зростанні 
доступності бізнесу до глобальної фінансової інф-
раструктури; підвищенні оборотності грошових по-
токів; зростанні гнучкості управління фінансовими 
потоками; підвищенні рівня ліквідності банків, бан-
ківської системи та економіки; посиленні контролю 
держави за податками та валютними операціями; 
підвищенні потенціалу розвитку економіки.

Незважаючи на те, що наявність інноваційного 
ризику в діяльності банків не заперечується ні на-
уковцями, ні практиками, наразі інноваційний ри-
зик не включається окремою складовою до типо-
вих банківських ризиків, визначених Базельським 
комітетом банківського нагляду (5 ризиків) і По-
становами Національного банку України № 361 і 
№ 104 (9 банківських ризиків). Втім вважається, що 
впровадження інновацій не призводить до виник-
нення нових видів банківських ризиків, але розши-
рює склад чинників і породжуваних ними джерел 
компонентів типових банківських ризиків і викли-
кає зміщення профілів ризиків, характерних для 
банківської діяльності [3, с. 47]. Завдання полягає 
в тому, щоб агрегований ризик не збільшувався, 
який має формуватися на основі ієрархічної моделі 
банківських ризиків, яка б включала три рівні: І 
рівень – це типові банківські ризики; ІІ рівень – це 
компонентні ризики, до яких включається й інно-
ваційний ризик і який впливає на профіль типових 
банківських ризиків; ІІІ рівень – системні ризики, 
що виникають внаслідок впливу неконтрольованої 
зміни профілю типових банківських ризиків у про-
цесі впровадження та використання інновацій, під-
вищення як окремих типових банківських ризиків, 
так і їх сукупності, що може призвести зростання 
системного ризику.

Базельський комітет наголошує на необхідності 
використання інтегрованого підходу до управління 
ризиками [4], контроль яких має бути невід’ємною 
частиною загальної системи управління ризиками 
банку і враховувати специфіку інноваційних продук-
тів та послуг, загальний профіль ризиків, операційну 
структуру і корпоративну культуру управління ін-

новаціями, тобто повинні бути змінені підходи до по-
будови систем управління ризиками з врахуванням 
особливостей інноваційної діяльності (табл. 1).

Таблиця 1
Порівняльна характеристика систем управління 

ризиками електронного банкінгу

Традиційна система 
управління ризиками 
електронного банкінгу

Система управління 
ризиками з врахуван-
ням вимог Базельсько-

го комітету
Керівництво банку 
усвідомлює важливість 
кредитного (формуван-
ня резервів), ліквідності, 
валютного і процентного 
ризиків (вплив на P&L, 
капітал)

Керівництво банку 
усвідомлює необхідність 
інтегрованого підходу 
до управління ризика-
ми, пов’язаними з впро-
вадженням технологій 
електронного банкінгу, 
та їх впливу на профіль 
ризиків, характерних 
для банків.

Тільки аудитори та ризик-
менеджери цікавляться 
ризиками, пов’язаними з 
впровадженням технологій 
електронного банкінгу

Кожний співробітник, 
задіяний в процесі, за-
цікавлений в контролі 
ризиків бізнесу

Кожний підрозділ виконує 
виключно свої завдання. 
Завдання Фронт-офісу 
залучити максимально 
клієнтів, а контроль має 
виконувати Бек-офіс

Оцінка і контроль ризи-
ків бізнесу повинні бути 
сфокусовані і скоорди-
новані і передбачати 
контроль з боку вищого 
керівництва. 

Відсутність політи-
ки контролю ризиків, 
пов’язаних з впроваджен-
ням технологій електро-
нного банкінгу

Впровадження інтегро-
ваної системи управлін-
ня і контролю ризиків

Необхідно перевіряти 
діяльність і виявляти ри-
зики бізнесу, а потім вже 
на них реагувати, тобто як 
такий відсутній превен-
тивний контроль

Необхідно передбачати 
і упереджувати ризики 
бізнесу і постійно мо-
ніторити можливі нові 
джерела ризику. 

Безвідповідальність та 
недостатній професійний 
рівень співробітників – 
основна причина ризиків

Неефективно побудо-
вані процеси – основне 
джерело ризику

Зауважимо, що на сьогодні основні інновації в 
банківській діяльності пов’язані з технологіями 
дистанційного банкінгу. Базельський комітет з бан-

ківського нагляду визначив принципи з 
управління ризиками при наданні бан-
ківських послуг в електронному форматі 
[5], які включають: принципи для ради 
директорів і правління банку; принципи 
для вибору і адекватного функціонування 
засобів забезпечення безпеки; принципи 
для підвищення значимості управління 
ризиками. Базельські принципи є осно-
вою при побудові банками комплексних 
систем управління ризиками електронно-
го банкінгу, без яких вся подальша ро-
бота щодо ідентифікації, аналізу, оцінці 
і мінімізації ризиків втрачає сенс. Заува-
жимо, що в Україні регулятивні норми 
відстають від змін, пов’язаних з впрова-
дженням технологій дистанційного обслу-
говування клієнтів та ризик-орієнтовано-
го підходу. 

До основних ризиків, пов’язаних з 
впровадженням систем електронного бан-
кінгу, відносять операційний, юридичний, 

Фактории та джерела 
інноваційного ризику 
банків

Клієн-орієнтований 
підхід

Ризик-орієнтований 
підхід

Недостатнє 
фінансування

Маркетингові 
ризики

Помилковий 
вибір проекту 

Посилення 
конкуренції

Недостатня 
кваліфікація 
персоналу

Інноваційний ризик

Стратегічний 
ризик

Репутаційний 
ризик

Операційний 
ризик

Юридичний 
ризик

Ризик 
ліквідності

Системні ризики

Рис. 1. Фактори та джерела інноваційного ризику банків
Джерело: Розроблено автором
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стратегічний, репутаційний та ризик ліквідності  
[3; 5]. Науковцями і практиками вважається, що 
при впровадженні технологій електронного банкін-
гу основним є операційний ризик, який є причиною 
60% випадків переривань бізнес-процесів, які кла-
сифікуються в такому співвідношенні: технологічні 
збої – 20%, помилки процесів – 40%, помилки пер-
соналу – 40% [3, c. 70]. У зв’язку з dважається, що 
в умовах інтернетизації та глобалізації діяльність 
сучасного високотехнологічного банку має базува-
тися на принципі «Знай свої технології».

При впровадженні інноваційних систем існує 
загроза зростання стратегічного ризику внаслідок 
недосконалого стратегічного плану інноваційного 
розвитку банку і неможливістю досягнення стра-
тегічних цілей у зв’язку з відсутністю або незабез-
печенням в повному обсязі необхідними ресурсами 
(фінансовими, матеріально-технічними, людськими) 
і невиконанням організаційних заходів щодо надан-
ня інноваційних послуг; великими витратами на 
впровадження і використання інноваційних систем, 
що робить їх недозавантаженими, нерентабельними 
і недоцільними до впровадження; помилками при 
виборі видів послуг інтернет-банкінгу або технічних 
рішень, що їх реалізують тощо. Це призводить до 
неокупності інноваційних систем інтернет-банкінгу 
і зростання не тільки стратегічного, але й репута-
ційного та операційного ризиків. Зауважимо, що 
відповідно до рекомендацій Базельського коміте-
ту стратегічний ризик розглядається в структурі 
операційного ризику, який включає такі категорії: 
ризик персоналу; ризик систем і технологій, ри-
зик бізнес-процесів, ризик зовнішнього середовища 
функціонування банку.

В українській практиці електронного банкінгу 
було немало випадків прорахунків. Типова ситу-
ація, пов'язана з реалізацією компонентів страте-
гічного ризику, може розвиватися як ненавмисна 
атака типу «повінь» (flood – attack), при цьому її 
причинами можуть бути як недостатня продуктив-
ність автоматизованої системи і системи електро-
нного банкінгу, так і відсутність контролю харак-
теристик динаміки розвитку систем дистанційного 
обслуговування, помилки в розрахунках необхідної 
пропускної спроможності каналів (ліній) зв'язку, 
що призводить до зростання не тільки стратегічно-
го, але й правого та репутаційного ризиків і зрос-
тання незапланованих витрат на здійснення техніч-
ної реконструкції.

Причинами виникнення репутаційного ризи-
ку можуть бути фінансові втрати, обумовлені 
негативною громадською думкою, що формуєть-
ся до банку через невиконання (порушення) ним 
зобов'язань перед клієнтами, що призводить до їх 
втрати, відтоку коштів і упущеної вигоди, судових 
позовів, порушення банківської таємниці (конфі-
денційності інформації) і тому подібне. Причинами 
цього стають недоступність, непрацездатність, не-
повна функціональність, ненадійність, небезпека 
автоматизованих систем банку, включаючи хакер-
ські дії. Тобто за вищенаведеними ознаками репу-
таційний ризик можна віднести до операційного в 
контексті категорії ризик зовнішнього середовища 
функціонування банку.

Характерним ризиком для інноваційної діяль-
ності є юридичний ризик, що є наслідком можливих 
порушень банком положень нормативно-правових 
документів, які регламентують банківську діяль-
ність, та/або законодавчої невизначеності окремих 
аспектів надання банківських послуг, що призво-
дить до фінансових втрат та зниження ефективнос-
ті інноваційних систем.

Впровадження інновацій супроводжується та-
кож зростанням ризику ліквідності через зростання 
волатильності залишків на депозитних рахунках і 
можливі значні відтоки коштів і кібератаки (хакер-
ські атаки) на систему безпеки банку, а також че-
рез зростання нефінансових ризиків (стратегічний, 
операційний, юридичний, репутаційний), загроза 
або реалізація яких спричиняє зниження ліквіднос-
ті банку. 

Отже, ефективність інноваційної діяльності бан-
ків залежить від управління ризиками, що при цьо-
му виникають, і перш за все операційним ризиком, 
який відповідно до вимог Базеля ІІ включає стра-
тегічний, юридичний, репутаційний і має бути вра-
хований при розрахунку нормативу адекватності 
регулятивного капіталу. Складність полягає в тому, 
що в Україні чинним законодавством і норматив-
но-правовими актами НБУ не встановлено вимоги 
щодо кількісної оцінки операційного ризику, в т.ч. і 
операційного ризику, що виникає при впровадженні 
інноваційних систем, та врахування його при роз-
рахунку нормативу адекватності регулятивного ка-
піталу (Н2), що робить українські банки незахище-
ними від операційних ризиків. 

Необхідність підвищення ефективності управ-
ління операційним ризиком в банках України обу-
мовлена тим, що останнім часом операційний ри-
зик набув зростання і матеріалізувався у значних 
втратах, в т.ч. внаслідок впровадження все більш 
складних інноваційних систем дистанційного бан-
кінгу, інтернаціоналізацією банківської діяльності, 
управлінням банківськими операціями в умовах не-
визначеності. Науковці і практики вважають, що 
15-20% сукупного операційного ризику пов’язана з 
інноваційною діяльністю банків. 

У зв’язку з цим важливого значення набуває 
кількісна оцінка операційного ризику. Відповідно 
до рекомендацій Базеля ІІ передбачено три аль-
тернативних методи для вимірювання величини 
операційного ризику в міру зростання складності 
і чутливості до нього: метод базових індикаторів 
(Basic Indicator Approach, ВІА), стандартизований 
підхід (The Standardised Approach, TSA) та під-
хід поглиблених вимірів (Advanced Measurement 
Approaches, АМА) [6; 7]. Кожний з цих підходів до-
зволяє визначити капітал, необхідний для покрит-
тя операційного ризику. Банк самостійно вибирає 
яким методом скористатися. При цьому банкам, що 
активно здійснюють міжнародні операції, а також 
банкам зі значним операційним ризиком рекомен-
дується використовувати більш складний варіант, 
ніж метод базових індикаторів. 

При використанні методу ВІА розмір капіталу 
на покриття операційного ризику (Operational Risk 
Capital – ORC) розраховується за такою формулою: 

ORC = α ∙ GI                       (1)
де: α = 15% – фіксоване значення, встановлене 

Базельським комітетом;
GI – середньорічний валовий чистий дохід за 

останніх три роки.
Проведені розрахунки за методом ВІА показали, 

що можливі втрати банківського сектору України від 
операційного ризику можуть становити 11850 млн.
грн., або 6,3% від регулятивного капіталу (табл. 2).

Недоліком методу базових індикаторів і стан-
дартизованого підходу є те, що вони передбача-
ють лінійну залежність втрат від фактору ризику, 
тоді, як правило, це нелінійна залежність. Крім 
того показник ризику спотворюється під впливом 
бізнес-циклу (під час спаду знижується, на під-
йомі – зростає). 
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Таблиця 2
Розрахунок капіталу за методом ВІА на покриття 
операційного ризику банківського сектору України

Показники

01
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1.
20

11

01
.0

1.
20

12

01
.0

1.
20

13

01
.0

1.
20

14

01
.0

1.
20

15

Валовий чис-
тий дохід 66 742 73 240 70 655 73 354 92 984

Середній 
дохід за три 
останні роки

  70212 72416 78998

Капітал на 
покриття 
операційного 
ризику, роз-
рахований за 
методом ВІА

  10532 10862 11850

Відповідно до рекомендацій Базельського комі-
тету наглядовий орган може дозволити банку ско-
ристатися методом ASA, якщо банк переконає, що 
цей метод дає більш точні результати. Методика 
розрахунку капіталу під операційний ризик така ж 
сама, як і для стандартизованої методики (TSA), 
але включає тільки 2 види діяльності: комерційне 
кредитування і роздрібні послуги (операції з фізич-
ними особами). За цими бізнес-процесами замість 
валового чистого доходу, як індикатора ризику, ви-
користовуються надані кредити (середнє значення 
за три роки), помножені на коефіцієнт 0,035, а зна-
чення β – коефіцієнтів для цих бізнес-процесів за-
лишаються таким ж самими, як і для стандартизо-
ваної методики. 

Альтернативний стандартизований метод (ASA) 
є досить простим, конкретизованим за видами ді-
яльності і надає стабільні прогнози протягом бізнес-
циклу. До того ж для його розрахунку є необхідна 
інформація у фінансовій звітності банків України, 
що оприлюднюється. 

Відрахування капіталу на покриття операційно-
го ризику за методом ASA щодо операцій з креди-
тування юридичних і фізичних осіб розраховується 
за такою формулою: 

iii KmORC ⋅⋅= β                   (2)
де: ORСі – розмір відрахувань з капіталу на по-

криття операційного ризику за операціями з фізич-
ними та юридичними особами; 

βі – коефіцієнт для кредитних операцій з фізич-
ними та юридичними особами;

Кі – середнє значення виданих кредитів за три 
останніх роки;

m = 0,035 – встановлений коефіцієнт.
Проведені розрахунки для банківського сектору 

України за методом ASA показали, що потреба в 
капіталі на покриття операційного ризику станом 
на 01.01.2015 р. становила 5489 млн. грн., тобто в 2,2 
рази менше порівняно з капіталом за методом ВІА 
(11850 млн. грн.) (рис. 2).

Зауважимо, що валовий чистий дохід, який ви-
користовується у ВІА і стандартизованому підхо-
ді – це тільки показник схильності банку до опе-
раційного ризику. У банків з низькою маржею/
прибутковістю можлива недооцінка потреби в ка-
піталі під операційний ризик за методом ВІА, що 
спостерігається в останні роки в Україні, зокрема 
в банках, які не можуть забезпечити ефективного 
управління активами і пасивами. 

Зауважимо, що відповідно до Базеля ІІ опера-
ційний ризик має враховуватися при розрахунку 

нормативу адекватності регулятивного капіталу. 
Здійснені нами розрахунки показали, що значення 
нормативу Н2 для банківської систем, у разі вра-
хування операційного ризику, знизиться станом на 
01.01.2015 р. з 15,6 до 14,2%, тобто на 1,4 в.п. (табл. 3).

Рис. 2. Оцінка операційного ризику банківського 
сектору України за методами ВІА і ASA

Джерело: Розроблено автором

Таблиця 3
Фактичне та розрахункове значення нормативу 

адекватності регулятивного капіталу (Н2)  
для банківської системи України, в %
Назва 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

Норматив Н2 від-
повідно до Ін-
струкції № 368

18,06 18,26 15,6

Норматив Н2, 
розрахований з 
врахуванням опе-
раційного ризику

16,32 16,65 14,21

Джерело: Розраховано автором

Розглянуті підходи мають за мету вимірювання 
операційного ризику з різним ступенем чутливості, 
а отже покращення управління цим ризиком. На-
справді, операційний ризик може бути ефективно 
контрольованим лише у випадку, якщо він іденти-
фікований, виміряний, оцінений та належним чи-
ном управляється. Поряд з цими методами вимі-
рювання Базельський комітет розробив принципи 
управління операційними ризиками. Згідно з якими 
банк повинен мати чітко визначену функцію управ-
ління операційним ризиком та підрозділ, що відпо-
відає за створення і реалізацію системи управління 
цим ризиком. Ця система повинна бути включена 
до щоденного управління ризиками банку і має 
бути об’єктом адекватних звітів та періодичних ау-
диторських перевірок. 

Висновки з проведеного дослідження. В сучас-
них умовах оцінка ефективності інноваційних сис-
тем має базуватися на ризик-орієнтованому та клі-
єнт-орієнтованому підходах. Це дасть змогу оцінити 
ефективність інноваційної діяльності з трьох пози-
цій: забезпечення очікуваного рівня прибутковості 
та ліквідності за допустимого інноваційного ризику. 
Доведено, що впровадження інновацій не призво-
дить до виникнення нових видів банківських ризи-
ків, але розширює склад чинників і породжуваних 
ними джерел компонентів типових банківських 
ризиків і викликає зміщення профілів ризиків, що 
спричиняє зростання витрат банку на покриття ри-
зиків та зниження ефективності інноваційної діяль-
ності банків. 

Обгрунтовано, що основним ризиком при здій-
сненні інноваційної діяльності є операційний ризик. 
Проведені дослідження показали, що оцінка опе-
раційного ризику в умовах економічного спаду за 
методом ВІА є більш об’єктивною порівняно з мето-
дом ASA. З метою покращення управління опера-
ційним ризиком доцільно в чинному законодавстві 
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та нормативно-правових актах Національного банку 
України встановити вимоги щодо кількісної оцінки 
операційного ризику відповідно до міжнародних 
стандартів та врахування його при розрахунку нор-

мативу адекватності регулятивного капіталу (Н2), 
що зробить українські банки більш захищеними від 
операційних ризиків та дозволить підвищити ефек-
тивність інноваційної діяльності.
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Аннотация
Рассмотрена оценка эффективности инновационной деятельности банков с позиции «доходность-ликвидность-риско-
ванность». Исследованы риски, связанные с внедрением инновационных систем электронного банкинга. Проведенны 
расчеты возможных потерь от операционного риска банков Украины с использованием метода базовых индикаторов 
(ВІА) и альтернативного стандартизированного подхода (ASA). Обосновано, что в условиях экономического спада бо-
лее объективную оценку операционного риска предоставляет метод ВІА.
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RISK-BASED APPROACH TO ESTIMATION  
OF INNOVATIVE BANKING MANAGEMENT EFFECTIVENESS

Summary
Was studied the estimation of innovative banking management effectiveness in terms of «profitability – liquidity – risk». 
Were investigated the risks related to deployment of innovative electronic banking systems. Were calculated possible losses 
due to the operational risk of Ukrainian banks using the method of basic indicators (BIA) and the alternative standardized 
approach (ASA). Was founded that in terms of economic downturn the more objective estimate provides the method BIA.
Keywords: effectiveness; innovative management; risk-based approach, risk assessment. 
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ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА  
В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена проблемі уточнення складу поняття «економічна безпека підприємства». Узагальнено тезис про 
те, що екологічна складова є невід’ємним структурним елементом економічної безпеки. Проаналізовано: підходи 
до оцінки рівня економічної безпеки та місця екологічної складової, алгоритм процесу управління екологічною 
безпекою. Запропоновано використання ризик – профілю підприємства для врахування можливих загроз при 
управлінні екологічною безпекою.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, екологічна безпека, рівень економічної безпеки, управління 
екологічною безпекою, карта «ризик-профіль підприємства».

Постановка проблеми. В сучасному світі, 
який характеризується мінливим та ризико-

непередбачуваним зовнішнім середовищем, кожне 
підприємство стає перед питанням захисту інфор-
маційної, комерційної, фінансової, технологічної та 
інших сторін своєї діяльності. Загрози та можли-
вості зовнішнього середовища як негативно, так і 
позитивно впливають на діяльність суб’єктів під-
приємництва. З огляду на ці обставини особливої 
актуальності набуває проблема економічної безпеки 
підприємств.

Питанням економічної безпеки великої уваги 
приділяють такі науковці, як Барановський О.І., 
Вечканов Г.С., Геєць В.М., Дронов Р., Забродсь- 
кий В., Ілляшенко С.М., Ковальов Д. та ін. Численні 
публікації стосуються визначення самого поняття 
«економічна безпека», виокремлення його складо-
вих, окремих проблем методичного, інформаційного 
характеру. Таким чином, можна констатувати, що 
ці актуальні питання знаходяться у стадії подаль-
шої розробки та потребують уточнення.

Історично вважалось справедливим висловлю-
вання, що економічна безпека підприємства – це, 
перш за все, захист інформації і комерційної та-
ємниці. Такий підхід до розуміння економічної без-
пеки підприємства не враховував усього спектру 
впливу як зовнішнього так і внутрішнього серед-
овища на діяльність підприємства. 

При подальших дослідження вчені дійшли ви-
сновку, що економічна безпека підприємства – це 
захищеність діяльності підприємства від негативних 
впливів зовнішнього середовища, а також здатність 
швидко усунути певні загрози або пристосуватися 
до існуючих умов, що не позначаються негативно на 
його діяльності [1, с. 48]. Сформувався підхід, згідно 
якого економічна безпека підприємства розгляда-
ється з позиції окремого аспекту господарської ді-
яльності підприємства. Наприклад, в роботі [2, с. 14] 
стверджується, що найважливіший напрямок фор-
мування системи економічної безпеки – це створен-
ня діючого механізму фінансової безпеки.

Окремі виклики сучасного середовища, а саме, 
політичні, екологічні, соціальні та інші надихнули 
вчених на продовження систематизації чинників та 
актуалізації поняття «економічна безпека». Розгляд 
економічної безпеки підприємства з позиції окре-
мих аспектів визнає підприємство як багатофунк-
ціональну виробничо-господарську систему та ви-
окремлює такі функціональні складові: фінансову, 

інтелектуальну, кадрову, техніко-технологічну, по-
літико-правову, екологічну, інформаційну, силову.

Кожний структурний елемент має визначену 
мету та підходи до оцінки. Так, наприклад С.М. Іл-
ляшенко [3, с. 803] під економічною безпекою під-
приємства розуміє стан ефективного використання 
його ресурсів та існуючих ринкових можливостей, 
що дають можливість господарюючим суб‘єктам за-
побігати внутрішнім та зовнішнім загрозам, забез-
печувати тривале виживання та сталий розвиток 
на ринку відповідно до обраної місії. Він виділяє 
наступні складові: фінансова, ринкова, інтерфей-
сна, інтелектуальна, кадрова, технологічна, право-
ва, екологічна, інформаційна та силова.

Визначення екологічної складової, на нашу дум-
ку, має певні особливості, адже тут задіяні особли-
ві види ресурсів та реципієнтів – природне серед-
овище. Будь який суб’єкт господарювання, який 
виробляє продукцію, має вплив на довкілля у ви-
гляді викидів, скидів, розміщення відходів. З іншо-
го боку, саме підприємство є реципієнтом забруд-
нення, оскільки основні фонди, запаси сировини, 
транспортні засоби в умовах підвищення рівня за-
бруднення зношуються, псуються. Таким чином ми 
бачимо, що дотримання правил екологічної безпеки 
з боку виробника забезпечує сталий розвиток не 
тільки його самого, але й держави в цілому, всіх 
суб’єктів зовнішнього середовища.

Таким чином, можна стверджувати, що еколо-
гічна складова економічної безпеки – необхідний 
структурний елемент загальної системи, який до-
зволяє більш об’єктивно та зважено оцінити рівень 
економічної безпеки, розробити адекватні напрям-
ки його збільшення.

Постановка завдання. Метою цієї статті є уза-
гальнення тлумачень щодо необхідності включен-
ня екологічної складової до комплексного поняття 
«економічна безпека підприємства» та удоскона-
лення організаційного механізму її поліпшення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Отже, 
поняття економічної безпеки підприємства, яка до-
зволяє забезпечити стабільний розвиток і проти-
стояти внутрішнім та зовнішнім загрозам, потребує 
чіткого визначення його функціональних складових.

Нижче наведемо загальноприйнятну структуру 
економічної безпеки підприємства. Основні функці-
ональні складові включають:

1) фінансову складову, яка ставить за мету до-
сягнення найбільш ефективного використання кор-
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поративних ресурсів (капіталу, персоналу, прав, 
інформації, технології та устаткування);

2) інтелектуальну, кадрову складову, за раху-
нок якої досягається збереження та розвиток інте-
лектуального потенціалу підприємства, ефективне 
управління персоналом;

3) техніко-технологічну складову, як ступінь 
відповідності технологій, які використовуються на 
підприємстві, сучасним світовим аналогам відносно 
оптимізації витрат ресурсів;

4) правову складову, яка потребує всебічного 
правового забезпечення діяльності підприємства, 
дотримання діючого законодавства;

5) інформаційну складову, або ефективне інфор-
маційно-аналітичне забезпечення господарської ді-
яльності підприємства;

6) екологічну складову, яка вимагає дотримання 
екологічних норм технології та випуску продукції, мі-
німізації викидів та скидів підприємства в довкілля;

7) силову складову, яка полягає у забезпеченні 
фізичної безпеки робітників підприємства та збере-
ження його майна.

Аналітична оцінка рівня економічної безпеки 
здійснюється на основі сукупного критерію шляхом 
зважування та сумування окремих функціональних 
критеріїв, що визначаються за допомогою порів-
няння з можливою величиною збитків, які можуть 
бути завдані підприємству, та ефективності заходів 
щодо запобігання цих збитків. 

Сукупний критерій економічної безпеки будь-
якого суб’єкта господарювання (Kсеб) можна роз-
рахувати за допомогою формули: [4, с. 254]

,
n

i idikКсеб ∑
=

=
1

                    (1)

де kі – величина одиничного критерію по і-й 
функціональній складовій;

dі – питома вага значимості і-ї функціональної 
складової ;

n – кількість функціональних складових, за 
якими розраховуються одиничні критерії.

Оцінка рівня економічної безпеки здійснюється 
порівнянням значення Kсеб з реальними величина-
ми цього показника по конкретному підприємству, 
а також з аналогічними суб’єктами господарювання 
відповідних галузей економіки країни. 

Розглянемо більш детально проблеми, що 
пов’язані із виокремленням екологічної складової. 
Сутність процесу забезпечення екологічної безпе-
ки підприємства можна виразити у вигляді функції 
такого типу [5, с. 45]:

F(Z, Q, m) → min                      (2)
де Z – витрати на заходи для дотримання еко-

логічних норм; 
Q – втрати від штрафних санкцій за порушення 

екологічних норм;
m – втрати від закриття для продукції підпри-

ємства ринків інших держав з більш жорсткими 
нормами екологічної чистоти товарів. 

Процес визначення рівня екологічної безпеки 
ускладнюється тим, що деякі результати впливу під-
приємства на довкілля дуже складно, або неможливо 
оцінити у вартісних вимірниках, це потребує вико-
ристання поряд з кількісними і якісних показників.

На практиці, з метою підвищення об’єктивності 
оцінки, використовують, наприклад, такі інструмен-
ти, як метод аналізу ієрархій, що дозволяє визна-
чити вагові коефіцієнти різноманітних показників, 
які структурно впорядковані у вигляді ієрархії та 
згруповані [6]. У випадку, коли визначення вагових 
коефіцієнтів не є можливим, або викликає супер-

ечності серед експертів, користуються іншими під-
ходами (домінування за Парето та ін.).

Не зважаючи на значну залежність національ-
ної економіки від природних ресурсів та вплив про-
мисловості на навколишнє середовище, що неми-
нуче має зворотній вплив на економічний розвиток 
держави, екологічні показники не враховуються 
при визначенні інтегрального показника економіч-
ної безпеки за методикою Мінекономрозвитку [7]. 

Таким чином, можна стверджувати, що в ціло-
му методичні підходи щодо оцінки рівня екологічної 
безпеки та його включення у склад загального кри-
терію дають можливість оцінити рівень економічної 
безпеки та окремо її складових, хоч є певні труд-
нощі, пов’язані із розрахунком вагових коефіцієнтів 
та відсутністю єдиної затвердженої методики.

 Питання ж управління функціональними скла-
довими також наразі залишається дискусійним. 

Розглянемо загально прийнятий алгоритм про-
цесу управління екологічною складовою екологічної 
безпеки підприємства. Він включає кілька етапів:

1. Формування карти ефективності реалізова-
них заходів щодо забезпечення екологічної складо-
вої економічної безпеки (інформація – результати 
фінансово-господарської звітності підприємства).

2. Аналіз отриманих результатів та розробка 
практичних дій з підвищення ефективності.

3. Розробка альтернативних сценаріїв заплано-
ваних до реалізації заходів щодо забезпечення еко-
логічної складової економічної безпеки.

4. Відбір пріоритетного сценарію на основі роз-
рахунку відповідних показників ефективності.

5. Передача сценарію у відповідний підрозділ, 
який здатний його реалізувати.

6. Практична реалізація розробленого сценарію. 
На нашу думку, перехід від другого до третьо-

го етапів потребує окремого аналізу – аналізу ри-
зиків, оскільки екологічна складова діяльності під-
приємства тісно пов’язана не тільки із ризиками, 
які притаманні фінансово-економічній системі (кре-
дитному, відсотковому, тощо), але й з особливими 
ризиками – природно-техногенними. В деяких ви-
падках вони можуть бути дуже істотними та впли-
ватимуть на отримане рішення.

Отже, для цієї мети корисною була б побудова, 
так званої, карти ризиків підприємства, зокрема 
його екологічної складової.

Уникаючи детального опису процедури скла-
дання такої карти, зауважимо, що загальна послі-
довність складається з виявлення факторів ризику, 
оцінки можливих наслідків цих подій і відповідної 
ймовірності того, що вони відбудуться (наприклад, 
ступенів серйозності наслідків: високого, низького). 
Імовірність події можна оцінити у таких термінах: 
висока, низька.

Карту ризиків використовують як інструмент 
для зображення зв’язку між імовірністю і наслідка-
ми події для ключових ризиків, з якими стикається 
компанія в рамках екологічної складової економіч-
ної безпеки. 

Наприклад, штрафні виплати за неочікувані ви-
киди понад дозволених норм: один раз за 10 років 
з вірогідністю 25% – ця подія за наслідками та ві-
рогідністю може бути оцінена як низька.

Карту ризиків складають у три етапи: 
1) визначення пріоритетів факторів ризику за 

допомогою розрахунку підсумкової оцінки кожного 
фактора; 

2) відбір 20–25% факторів з найвищою оцінкою; 
3) нанесення відібраних факторів на карту.
Нижче наведемо приклад (матрицю) такої кар-

ти, яка дає можливість враховувати особливі, еко-
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логічні ризики при управлінні екологічною складо-
вою економічної безпеки підприємства (рис. 1).

Особливої уваги заслуговуватимуть ті ризи-
ки, які попадуть у верхній та нижній справа ква-
дранти.

Отже, кожен з сформульованих ризиків підпа-
дає в один з квадрантів наведеної матриці та дає 
можливість формулювати конкретні заходи, які б 
дозволяли цьому запобігти.

висока

ві
ро
гід
ні
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ь Ризик: Середній

Дії:

Контролювати
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контролювати

Ризик: Низький

Дії: Прийняти 

Ризик: Середній

Дії: Розділити з іншими
низька наслідки високі

Рис. 1. Карта ризиків  
(ризик-профіль) підприємства 

Так, для прикладу із штрафними виплатами за 
неочікувані викиди понад дозволених норм, керів-
ництво може запропонувати наступні заходи: роз-
робити напрямки щодо підвищення якості внутріш-
нього моніторингу навколишнього середовища та 
включення їх у плани розвитку компанії.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
економічна безпека підприємства – це складне, 
комплексне поняття, яке включає в себе різні аспек-
ти діяльності підприємства. Екологічна складова – 
окремий елемент цієї системи, який має певні труд-
нощі із визначенням. Причина цього – складності із 
розрахунком всіх результатів діяльності підприєм-
ства, деякі з яких не піддаються кількісній оцінці.

Алгоритм управління екологічною безпекою під-
приємства включає певні етапи, які запропоновано 
удосконалити. Так, з метою урахування особливих 
ризиків, які притаманні екологічним аспектам ді-
яльності підприємства, можливо складання, так 
званої, карти «ризик-профілю компанії». Це дасть 
можливість націлити увагу в першу чергу на ті ас-
пекти діяльності підприємства, які характеризу-
ються високим ризиком та можуть суттєво вплива-
ти на рівень екологічної безпеки підприємства.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СИСТЕМЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Статья посвящена проблеме уточнения состава понятия «экономическая безопасность предприятия». Обобщен тезис 
о том, что экологическая составляющая является неотъемлемым структурным элементом экономической безопасно-
сти. Проанализированы: подходы к оценке уровня экономической безопасности и места экологической составляющей, 
алгоритм процесса управления экологической безопасностью. Предложено использование риск-профиля предприятия 
для учета возможных угроз при управлении экологической безопасностью.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, экологическая безопасность, уровень экономической без-
опасности, управление экологической безопасностью, карта «риск-профиль предприятия».
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ВПЛИВ БЕЗГОТІВКОВОГО ОБІГУ ТА ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ  
НА СТАБІЛЬНІСТЬ ГРОШОВОГО ОБІГУ

У статті проаналізовані фактори впливу безготівкового обігу та платіжних систем на стабільність грошового обігу. 
Визначено, що розширення безготівкового грошового обігу має потужний мультиплікаційний ефект і веде до зростан-
ня споживчого попиту і ВВП. Показано, що збільшення безготівкової складової грошового обігу в цілому позитивно 
позначається на його стабільності завдяки зростанню швидкості та надійності платежів, скорочення обсягів готівкового 
обігу, а отже – підвищенню керованості грошового обігу з боку центрального банку; полегшенню здійснення і при-
швидшення платежів; розширенню спектру банківських послуг; збільшенню приливу ресурсів і отриманню додатково-
го прибутку; безпечності карток; скороченню технічних витрат продавців і витрат центрального банку на випуск і об-
слуговування обігу монет і банкнот; полегшенню обліку проведених трансакцій. Тому вирішення завдання стабілізації 
грошового обігу потребує впровадження безготівкових розрахунків, що відбувається у нерозривному зв’язку та є 
фактором формування національної платіжної системи.
Ключові слова: грошовий обіг, безготівковий обіг,платіжні системи, центральний банк, електронні гроші, готівка.

Постановка проблеми. Невід’ємною складовою 
сучасного грошового обороту є безготівковий 

обіг. Його частка і роль постійно зростає, що вима-
гає дослідження впливу безготівкових розрахунків 
на стабільність грошового обігу для визначення на-
прямів його подальшого розвитку та регулювання. 
Основним фактором, який впливає на розвиток без-
готівкового обігу є глобалізація. По-перше, суттєво 
зростають масштаби внутрішніх та міжнародних 
фінансових операцій у зв’язку зі зростанням чи-
сельності населення, підвищенням мобільності люд-
ських та грошових потоків ресурсів між країнами 
що веде до більшої кількості та обсягів економічних 
транзакцій. Глобалізація, лібералізація та консолі-
дація зумовлює збільшення валових розрахунків у 
великих обсягах у реальному часі і поставок проти 
платежу при операціях з цінними паперами, що, 
як правило, асоціюється з вищою потребою в лік-
відності. Чим більший обсяг операцій, тим частіше 
банки стикаються з проблемою управління ліквід-
ності, особливо у дні та години з піковими наван-
таженнями. Це вимагає більш комплексного управ-
ління потоками ліквідності. Відповідно до тенденції 
економічної інтеграції, зростає взаємодія та взаємо-

залежність різних країн світу, відповідно змінюєть-
ся інфраструктура національних платіжних систем 
та їх взаємозв’язки, відбувається консолідація фі-
нансових інститутів.

У вітчизняній та зарубіжній економічній літе-
ратурі проблеми грошового обігу знайшли висвіт-
лення в наукових працях В.М. Гейця, А.А. Гри-
ценка, Б.С. Івасіва, Р.В. Кисельова, В.Д. Лагутіна,  
В.І. Міщенка, С.В. Міщенко, А.М. Мороза, М.І. Сав-
лука, Т.С. Смовженко та багато інших науковців.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у визначенні впливу безготівкового обігу та 
платіжних системи на стабільність грошового обігу.

Виклад основного матеріалу дослідження. До-
слідження безготівкового обігу доцільно розпочати 
у контексті світової економіки. У США частка без-
готівкових платежів досягла рівня 85%, і за даними 
Федеральної резервної системи темпи зростання 
кількості безготівкових платежів прискорилися від 
3,1% (у 1979-2000 рр.) до 3,8% (2000-2003 роки) і до 
5,5% (2003-2010 рр.). В Європі частка безготівкових 
платежів зросла з 42% у 2003 році до 57% в 2010 р., 
щорічні темпи зростання склали 6%. Вже у 2003 р. 
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частка електронних безготівкових платежів (55% 
безготівкових платежів) перевищила частку готів-
кових (45% негрошових виплат) [14, с. 16]. 
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Рис. 1. Кількість безготівкових трансакцій  
за регіонами світу (млрд. дол. США), 2008–2012 рр.

Джерело: World Payments Report 2014 // Офі-
ційна сторінка «World Payments Report 2014». [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: World Payments 
Report 2014: // file:///C:/Users/%D0%9Ci%D0%B9%20
I%D1%80%D0%BFi%D0%BD%D1%8C/Downloads/World_
Payments_Report_2014_EN.pdf

До основних тенденцій розвитку безготівкових 
розрахунків в Світовому платіжному звіті (World 
Payments Report) за 2014 р. віднесено такі [14]:

1. Динаміка. Уповільнення темпів зростання 
обсягу безготівкових угод у глобальному вимі-
рі сповільнилося до 7,7% в 2012 р. з 8,6% в 2011  
(334,3 млрд операцій), в першу чергу через більш 
повільні темпи зростання безготівкових транзакцій 
в Північній Америці і Європі. Найшвидше зростали 
безготівкові розрахунки в менш розвинених ринках 
Центральної Європи, Близького Сходу та Африки 
(CEMEA) і країн Азії. Хоча темпи зростання безго-
тівкових угод були нижчими в 2012 р. в порівнянні 
з 2011 р., проте в 2013 р. порівняно з 2012 р. вони 
зросли до 365,6 млрд угод. Ринки платіжних послуг 
країн, що розвиваються, зросли на 20,2%, тоді як 
ринки розвинутих країн – лише на 5,6%.

2. Зміна структури платіжних операцій. У 2013 р. 
глобальне зростання безготівкових розрахунків 
було обумовлено активнішим використанням кре-
дитних і дебетових карток – на 13,4% і 9,9% відпо-
відно. Загалом криза 2007-2008 рр. не мала суттє-
вого негативного ефекту на розвиток ринку карток. 
В більшості країн різко знизилася частота викорис-
тання кредитних карток, проте використання де-
бетових карток залишилося на тому ж рівні. Кіль-

кість платіжних карток випущених найбільшими 
компаніями невпинно зростає, тоді як частка чеків 
та кредитних карток знизилася.

Рис. 2. Структура безготівкових платежів  
у 2008-2012 рр. за групами країн

Джерело: World Payments Report 2014 // Офі-
ційна сторінка «World Payments Report 2014». [Елек-
тронний ресурс]. – Режимдоступу: World Payments 
Report 2014: // file:///C:/Users/%D0%9Ci%D0%B9%20
I%D1%80%D0%BFi%D0%BD%D1%8C/Downloads/World_
Payments_Report_2014_EN.pdf

Сучасні тенденції розвитку грошового обігу при-
скорюють платіжні інновації, засновані на IT – тех-
нологіях (поширенні смартфонів і мобільних теле-
фонів, хмарних технологій, мережі, що базується 
на комбінуванні поведінки і масиву даних реального 
часу). Останнім часом поширюються смарт картки, 
переваги яких полягають у значному обсязі запро-
грамованої інформації та широкому колі їх застосу-
ванні. Одно контактні та безконтактні смарт картки 
можуть містити інформацію про банківські реквізи-
ти, історію хвороб, посвідчення водія, програми зни-
жок тощо. Таку багатофакторну аутенфікацію було 
вбудовано в смарт картки для підвищення безпеч-
ності всіх послуг по картці. Провідні світові платіж-
ні організації-виробники платіжних карт (American 
Express, MastrCard, Visa) й надалі планують впро-
ваджувати інновації, які дозволяють проводити опе-
рації з меншими втратами та більшим рівнем надій-
ності, заощаджувати кошти та ефективно управляти 
особистими фінансовими потоками.

Сучасним видом платіжних документів є елек-
тронні гроші, що пов’язані з використанням 
комп’ютерних мереж, Інтернету та цифрових сис-
тем зберігання даних. Це сукупність технологій і 
сервісів, що суттєво впливають на розвиток усієї 
міжнародної економіки і пов’язані з використанням 
комп’ютерних мереж, Інтернету та цифрових сис-
тем зберігання даних. У перелік операцій, що мож-
ливо здійснити за допомогою електронних грошей, 
входять поповнення рахунків мобільного операто-
ра і Інтернет-провайдера, плату за Skype, переказ 
грошей або отримання гонорару за віддалену робо-
ту без банківських транзакцій; оплату комунальних 
послуг, внесення абонплати за MMOG тощо [4].

Обіг електронних грошей впливає на загальний 
грошовий обіг в країні, тому що існують канали 
«переливу коштів між ними. Введення в електро-
нну платіжну систему реальних грошей може бути 
здійснене декількома способами: конвертація за-
собів іншої системи, оплата ваучером (найчастіше 
пластиковою передплаченою картою), внесення го-
тівки через банк або спеціальний пункт, переказ, 
оплата кредитною картою. Вивести електронні гро-
ші в реальні можна шляхом конвертації, зараху-
вання засобів на кредитну карту, через банківський 
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переказ на вказаний рахунок, отримання готівки в 
касі оператора системи. Переваги і недоліки того 
або іншого способу введення-виводу реальних гро-
шей залежать від сум, умов конфіденційності, роз-
міру комісії, міри комфортності для користувача. 
Таким чином, трансформація цифрових грошей 
зумовлюється зміною цілей використання готівки, 
чеків, кредитних і дебітових карток та супроводжу-
ється формуванням глобальної платіжної інфра-
структури, що включає управління персональними 
даними і фінансовим рахунком.

Відтак структура безготівкових платежів по-
ступово зміщується в бік електронних платежів. 
Зростання обсягів платежів по мобільним теле-
фонам (м-платежів) очікується на рівні 60,8% що-
річно до 2015 р., потім сповільниться до 15,9% на 
рік. В США в 2013 р. кількість м-платежів досягла  
1 млрд дол., майже подвоївшись за рік (збільшення 
склало 93,01%) [14, с. 20].

Нові засоби платежів мають низку переваг: 
вони гігієнічні та зручні, а витрати їх використання 
нижчі, ніж по чеках; за їх зберігання навіть може 
сплачуватися відсоток. У той же час нові платіж-
ні засоби на відміну від готівки не є анонімними, 
що знижує загрозу формування тіньового ринку. 
Хоча електронні гроші є безпечними, разом з тим 
виникає проблема ідентифікації суб’єктів плате-
жу – тому що в Інтернеті люди є тими, ким вони 
назвалися. Відтак виникає проблема гарантування 
і довіри, що веде до поширення цифрового підпи-
су що гарантує приватність і конфіденційність при 
проведенні фінансових операцій в мережі Інтернет. 

Крім того спостерігається поступове зближення 
характеристик «е»- і «м»-платежів, активно впро-
ваджуються нові платіжні інструменти та зрос-
тають обсяги платіжних операцій, небанківських 
фінансових організацій. Подальше зростання обся-
гів платіжних M-операцій і електронних платежів 
стимулюватимуть користувачів та виробників теле-
фонів до розвитку цих каналів платіжних послуг. 
Потенціал зростання мобільних платежів спонукав 
банки до запуску власної лінії смартфонів і план-
шетних додатків, а також спеціалізованих мобіль-
них сайтів для того, щоб отримати конкурентні пе-
реваги на ринку мобільних платежів. Навіть Apple, 
як очікується, буде інтегрувати NFC в майбутній 
смартфон, хоча розвиток комунікацій ближньо-
го поля (NFC) з підтримкою мобільних телефонів 
дещо загальмувався.

Структура платіжних засобів та інструментів, 
що використовуються в платіжній системі, впли-
ває на швидкість грошового обігу і залежить від її 
інституційної структури. Так порівняльний аналіз 
структури платіжних засобів у найбільших еко-
номіках (США, ЄС та Великобританія) засвідчив 
суттєві відмінності у структурі платіжних інстру-
ментів та відповідно інституційній структурі пла-
тіжної системи. Намфрей (Humphrey, 1996) довів, 
що вартість платіжних послуг має значний вплив 
на їх структуру через вплив на попит на них та 
стимулювання появи платіжних інновацій (насам-
перед, eMoney) [9].

Таким чином, відповідно до зміни платіжних ін-
струментів змінюється інституційна структура пла-
тіжної системи і трансформується і механізм здій-
снення платежів. Упродовж тривалого часу великі 
розрахунки у платіжних системах проводились на 
базі неттінгових систем відстроченого платежу 
(deferrednetsettlementsystem, DNS). У цих системах 
розрахунки проводяться шляхом клірингу платежів 
на певний момент часу. Прикладами таких платіж-
них систем є BACS у Великобританії, ACH в США, 

Visa. Розрахунки в даних системах істотно знижу-
ють банківський попит на внутрішньо денну ліквід-
ність, оскільки зарахування коштів на рахунок кож-
ного банку відбувається наприкінці операційного дня 
у розмірі сальдо всіх проведених і отриманих ним 
платежів. Проте здійснення платежів в системі DNS 
пов’язано з високим ризиком невиконання одним із 
контрагентів своїх зобов'язань по здійсненню плате-
жу. Банкрутство одного з учасників системи може 
спровокувати системні проблеми.

Багато в чому наслідком саме цих системних 
ризиків стало створення так званих валових пла-
тіжних систем в режимі реального часу (RTGS). 
На даний час цими системами управляють цен-
тральні банки. Найбільш відомими і масштабними 
прикладами RTGS систем є американська система 
FedWire і європейські TARGET і TARGET-2, що 
об'єднують національні платіжні системи та Євро-
пейський центральний банк.

Існує чотири види ліквідності, доступні банкам – 
учасникам системи розрахунків у режимі реального 
часу: 1) кошти на рахунках у центральному банку 
(резерви); 2) кошти, які надходять від інших банків 
протягом дня; 3) внутрішньоденні або овернайт-по-
зики у центрального банку; 4) позики в інших банків 
на міжбанківському кредитному ринку. Для здій-
снення платежу в системі RTGS підприємству (як і 
банку) необхідно мати на своєму рахунку всю необ-
хідну суму [10]. У разі якщо фірма не має суми, вона 
може взяти кредит у формі овердрафту у комерцій-
ного банку. (Комерційний банк, у свою чергу, вико-
нає трансакцію за рахунок резервів в центральному 
банку або внутрішньоденного кредиту).

Платежі, що здійснюються в системі RTGS, час-
то відносяться до міжбанківських платежів і відпо-
відають внутрішнім потребам банків. Такі платежі, 
як відомо, не мають безпосереднього відношення 
до традиційного попиту на гроші, оскільки здій-
снюються за використання платіжних засобів, не 
пов'язаних з грошовими агрегатами. Міжбанківські 
платежі впливають на технічний попит на грошо-
ві кошти. Інша частина платежів у системі RTGS 
здійснюється банками за дорученням своїх клієн-
тів, які пред'являють попит на трансакційні кошти.

Поширення розрахунків в реальному часі під-
вищує безпеку платіжної системи, так само як і 
впровадження механізмів клірингу (Continuous 
Linked Settlement (CLS), поставки проти платежу в 
секюритизаційних розрахунках (DVP – in security 
settlement) і платіж проти платежу у валютних роз-
рахунках (PVP – in foreign exchange settlement) [3].

За рекомендаціями комітету по зниженню пла-
тіжних ризиків (The Payments Risk Committee 
(PRC, 2003) необхідно розвивати нові внутрішньо-
денні послуги з використанням РЕПО (intraday 
real-time repos), колатеризовані позики (cross-
boarder collateral pool facilities), внутрішньоден-
ні колатеризовані і валютні свопи (collateral and 
currency swaps) [13]. Крім того Комітет на той час 
(2003 р) вважав за доцільне для ЦБ використову-
вати секьюритизаційні інструменти для проведення 
операцій з ліквідністю.

Методи здійснення платежів, які використову-
ють безконтактну технологію, не створюють окре-
мої та відмінної схеми платежів. Натомість вони 
пропонують ефективний метод здійснення плате-
жів за допомогою наявних технологій (Блютуз, інф-
рачервоний порт, «комунікація ближнього поля», 
радіочастотний ідентифікатор, що використовуєть-
ся для безконтактної передачі інформації. Напри-
клад, MasterCard, пропонує технологію PayPass що 
надає користувачам простішу технологію здійснен-
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ня платежу. Споживачі підносять платіжну карт-
ку до спеціально пристосованого терміналу в роз-
дрібній мережі, що дозволяє не проводити карткою 
через зчитувач. Цю технологію було запроваджено 
у 2002 р. для тих розрахунків, де потрібна швид-
кість. В ресторанах швидкого обслуговування, апте-
ках, супермаркетах, кінотеатрах, на заправках [11]. 
Використання PayPass дозволяє зекономити від  
12 до 18 секунд порівняно з використанням готівки. 
У 2010 р. у грошовому еквіваленті можливості щодо 
заміщення готівки в світі становили 2,9 трлн дол. 
США (на 2010 рік) [1].

На цих засадах можна стверджувати, що тен-
денція активного переходу до безготівкових розра-
хунків зумовлена об’єктивними закономірностями 
розвитку товарно-грошового обігу, що орієнтовані 
на оптимізацію суспільного товарообороту у спо-
сіб зниження суспільних витрат. У цьому контексті 
безготівкові розрахунки мають низку переваг, що 
дозволяють здешевити та прискорити товарооборот 
в країні, а відтак – стимулювати зростання ВВП. 

По-перше, безготівкові розрахунки мають мен-
шу суспільну вартість [1]. Західні фахівці визначи-
ли, що платіжні картки мають найнижчі чисті со-
ціальні витрати в розрахунку на середню бакалійну 
покупку на 54,24 дол США [6]. Інші розрахунки по-
казують, що використовувати готівку доцільніше 
для покупок нижче 11,63 євро, тоді як для великих 
операцій кращим способом є платіжні картки [8].

По-друге, безготівкові платежі і розрахунки 
мають вищу швидкість. Це відповідає сучасним 
тенденціям зростання товарообороту, що вимагає 
додаткових грошей через емісію (і відповідно до-
даткові витрати), або через вищу швидкість гро-
шового обігу. Заміна дорогої у використанні готівки 
на дешевші безготівкові операції веде до зниження 
суспільних витрат та економії на масштабах, яка 
залежить від середньої вартості операції. 

По-третє, у платіжній системі активно поширю-
ються інновації, в першу чергу, на основі смартфон-
технологій та із використанням мобільного зв’язку. 
Це є наслідком і водночас фактором прискорення 
НТП та розвитку інноваційних технологій.

У підсумку збільшення безготівкового грошового 
обігу має потужний мультиплікаційний ефект і веде до 
зростання споживчого попиту і ВВП [1]. Разом з тим, 
слід враховувати прямі й непрямі витрати переходу 
до безготівкових розрахунків. Прямими витратами є 
комісія, яка стягується позичальниками фінансових 
послуг. Непрямими – витрати, пов’язані зі складністю 
операційних процесів, швидкістю операцій, ризиком і 
невизначеністю, а також альтернативні витрати по-
купців і продавців. Крім того, посилюється взаємоза-
лежність розрахунків, тому що якщо хоча б одна з 
сторін не розрахувалася по своїх зобов’язаннях – ви-
никає загроза ланцюжку неплатежів.

Проте в контексті нашого дослідження нас ціка-
вить питання впливу розвитку безготівкових тех-
нологій на стабільність грошового обігу. Зупинімося 
детальніше на впливі розвитку безготівкових пла-
тежів на стабільність грошового обігу. 

Як було визначено, платіжні системи розвива-
ються постійно в напрямі появи нових платіжних 
інструментів, що не мають матеріальної форми. 
Отже цифрові і фізичні гроші паралельно існують 
в обігу. Тож постає декілька важливих питань. По-
перше, чи відбудеться витіснення електронними 
грошима банкнот центрального банку? По-друге, 
чи збереже центральний банк спроможність стабі-
лізувати грошовий обіг в повному обсязі? Вже нині 
зростаюча глобалізація та інтеграція фінансових 
ринків обмежує можливості центральних банків 

контролювати короткострокові процентні ставки, а 
також стимулює розвиток приватних клірингових 
систем, за гнучкістю і оперативністю дії яких цен-
тральних банків часто програють. 

Роль центрального банку як інституту, що надає 
позики, знижується через секюритизацією, в про-
цесі якої компанія перетворює свої неліквідні акти-
ви у ліквідні цінні папери, що забезпечуються пу-
лом. Це слугує для компанії джерелом додаткових 
коштів, що є небанківськими і фінансуються не за 
рахунок депозитів.

З'являються і отримають поширення різнови-
ди платіжних карток, що випускаються різними 
компаніями. Хоча сучасні телефонні і транспортні 
карти за своєю суттю не відрізняються від платіж-
них карт American Express, MastrCard, Visa, але за 
посилення конкуренції між учасниками ринку пла-
тіжних послуг і емітентів карток їх надійність ви-
значатиметься споживачами, а банки вже не будуть 
єдиними емітентами грошей та платіжних засобів. 
Мова йде про те, що у новій грошовій системі гро-
ші центрального банку будуть використовуватися 
тільки в якості першої ланки ланцюга покупок: на-
приклад, за придбання небанківської смарт-карти 
потрібно буде заплатити її емітенту готівкою або 
чеком. При цьому платіжні засоби на таких картах 
будуть зберігатися поза банківської системи.

Зменшення коштів на депозитах комерційних 
банків приведе до скорочення обсягу резервів, що 
зберігаються у Центральному банку, що послабить 
його можливості впливати на грошовий обіг. І хоча 
нині центральний банк зберігає монопольне стано-
вище щодо врегулювання щоденних масштабних 
угод між банками на міжбанківському ресурсному 
ринку, однак нині конкуренція з боку приватних 
клірингових систем спроможна витіснити централь-
ний банк з міжбанківського ринку. Наприклад, у 
приватній платіжній системі CHIPS неврегульовані 
за підсумками дня вимоги відправляються в систе-
му FedWire, тобто банки, що беруть участь в сис-
темі CHIPS, повинні тримати резерви в ФРС [7]. 
Однак система валових розрахунків у режимі ре-
ального часу (realtime gross settlement, RTGS), бу-
дучи кліринговою системою, може обійтися вже без 
резервів центрального банку. 

Крім того, системи RTGS збільшують швидкість 
обігу платіжних засобів і дозволяють клієнтам бан-
ку практично миттєво переводити вільні трансак-
ційні кошти в більш прибуткові активи (термінові 
депозитні рахунки, на ринки цінних паперів, валют, 
овернайт), що знижує попит агентів на депозити до 
запитання. Причиною збільшення швидкості обігу 
платіжних засобів в системі RTGS є той факт, що 
відразу після здійснення платежу банк-одержувач 
може кредитувати своїх клієнтів, використовува-
ти засоби для вчинення інших платежів або не-
гайно купити на ці гроші який-небудь актив. Тому 
чим дешевший внутрішньоденній кредит пропонує 
ФРС, тим менше можуть фірми і банки використо-
вувати власних грошей для здійснення платежів і 
тим більше вони можуть створювати нових грошей.

Для посилення контролю за новими платіжними 
інструментами та процесом створення нових грошей 
центральний банк може відреагувати введенням 
резервних вимог на такі «нові гроші» («небанківські 
депозити» та різноманітні розрахункові одиниці, що 
нагромаджуються, наприклад на електронних га-
манцях). Бажання уникнути цих обмежень стиму-
люватиме платіжні організації та комерційні банки 
до використання нових платіжних засобів.

Крім банківського регулювання монопольний 
контроль центрального банку над грошовою пропо-
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зицією ґрунтується на існуванні суспільного попиту 
на гроші, що залежить від показника економічної 
активності населення та альтернативної вартос-
ті зберігання грошей. Таким чином, для того щоб 
політика центрального банку була ефективною, а 
ціни – стабільними, повинен існувати стійкий по-
пит на гроші. Отже, фокус питання зміщується до 
визначення, яким чином поширення платіжних за-
собів впливає на попит на гроші. 

Аналіз динаміки попиту на готівку показує, по-
ява значної кількості замінників готівки дозволя-
ють здійснювати трансакції купівлі-продажу без 
прямого використання фінансових інститутів. Ці 
платіжні кошти є субститутами готівки і зазвичай 
використовуються для здійснення маленьких і се-
редніх за розміром угод. Таким чином, поширення 
електронних платежівта інновацій веде до знижен-
ня попиту на гроші, що формує передумови для 
росту цін за незмінної грошової політики. Подальші 
зміни в електронних технологіях будуть приводити 
до зростаючої нестабільності цін. Щоб цього уник-
нути, центральний банк повинен знижувати гро-
шову пропозицію грошової бази у відповідності до 
спадання попиту. Однак це є складне завданням, 
що вимагає побудови складних моделей.

Цікавим є підхід Хелен Аллен (Allen, 2003) до 
взаємозв'язку між розвитком електронних плате-
жів і монетарною політикою [5]. На її думку, вико-
ристання електронних платежів може вплинути на 
частоту трансакцій і привести дозаміщення одних 
платіжних засобів іншими, а також трансформу-
вати трансмісійний монетарний механізм. Зокре-
ма використання електронних гаманців провокує 
збільшення швидкості готівки. Більш ранні фінан-
сові інновації (наприклад, кредитні та дебетові кар-
ти) також впливали на швидкість обігу агрегату М0. 
У цьому сенсі принципового значення набуває упе-
реджуючи заходи щодо послаблення впливу того 
або іншого платіжного нововведення на структуру 
та швидкість грошових агрегатів.

Сучасний розвиток платіжних систем формує 
потенціал тінізації безготівкового обігу, що виникає 
через наступні фактори [14]:

1. Наявність закритих/обмежених передплат 
в роздріб / подарункових карт: Wal-Mart, поряд 
з AmericanExpress, запустив предоплачену карту 
в 2012 році, її характеристики нагадують дебето-
вий рахунок. Понад 1 млн клієнтів використало цю 
картку в перший рік.

2. Віртуальна валюта: найбільш широко відомі 
віртуальні валюти, Bitcoin. На кінець 2012 Bitcoins 
були використані в середньому 35000 транзакцій в 
день, на кінець 2013 року, досягла 60000 транзакцій 
в день. Платіжна система Ripple також має свою 
власну валюту, «брижі», що дозволяє користува-
чам відправляти і отримувати платежі в будь-який 
інший валюті або створювати свої самостійно, щоб 
дозволити користувачам відправляти гроші кому-
небудь, в будь-якій точці світу.

3. Передоплати з мобільних гаманців: Мобільні га-
манці були запущені у використання багатьма рітей-
лерами та іншими організаціями в тому числі Google, і 
Starbucks. Coffe США StarbucksCardMobileAppChain 
з'єднує iPhone, Android і BlackBerry пристроїв 
StarbucksCard доводиться контролювати спів па-
діння штрих-кодів. За станом на 2013 рік в Програ-
мі брали участь на 10 млн клієнтів, які здійснюють 
понад 5 млн угод на тиждень, переводячи майже  
250 млн дол. США. Угоди з передоплатою гаманця 
фіксуються в статистиці, проте після проведення опе-
рації її значення не зберігається, і вона стає частиною 
ринку прихованих операцій.

4. Платіжні агрегатори: Функціонування платіж-
них агрегаторів, такі як PayPal, GoogleCheckout, і 
Amazon дозволяє торговим організаціям приймати до 
оплати кредитні картки та банківські перекази без 
потреби створення Торгового рахунку у банку або 
володіння карти асоціації. Зокрема в 2013 р. PayPal, 
обробила платежів на понад 180 мільярдів дол. США 
із використанням рахунків, на яких була громаджена 
вартість. Отже споживачі можуть зробити покупки, 
проте платежі не будуть зареєстровані.

5. Грошові перекази (поза операторів мобільного 
зв’язку): грошові перекази трудових мігрантів здій-
снюються в першу чергу, через операторів грошо-
вих переказів. Ці оператори забезпечують контроль 
за достовірністю номерів суб’єктів, яким здійсню-
ються грошові перекази для недопущення ситуації, 
коли гроші пропали. Оскільки гроші переводяться 
частіше в приватному порядку, ніж через відкриті 
рахунки, ці платежі складно піддаються обліку. Як 
зазначається у Звіті про стан платежів за 2014 рік, 
цей сегмент переказів є найбільш невизначеним, з 
неповною інформацією.

Наведені вище обставини та впровадження 
цифрових інновацій, які захоплюють все більший 
і більший ланцюжок створення вартості, сприяють 
збільшенню неврахованих платежів. Така ситуація 
суттєво посилює ризики та дестабілізує грошовий 
обіг через створення штучної вартості, та змінює 
платіжні стратегії корпорацій [12].

Загалом поява нових платіжних засобів поки 
що суттєво не впливає на можливості центрально-
го банку проводити монетарну політику, оскільки 
емітенти платіжних засобів повинні використовува-
ти рахунки в центральному банку для остаточного 
врегулювання угод між собою. Однак, якщо при-
пустити, що врегулювання трансакцій може від-
буватися в режимі реального часу поза рахунками 
центрального банку, то для останнього може зали-
шитися тільки роль регулятора і «арбітра» у виборі 
розрахункової одиниці.

Отже електронні гроші поки що не змогли ви-
тіснити традиційні платіжні засоби, проте платіжні 
інновації набувають все більшого поширення, що 
1) обмежує можливості центральних банків контр-
олювати грошову пропозицію; 2) підвищує швид-
кість обігу традиційних грошей; 3) знижує доходи 
ЦБ від сеньйоражу; 4) знижує попит на банківські 
депозити як засіб платежу і, як наслідок, зменшує 
резерви на рахунках в ЦБ; 5) знижує можливості 
монетарного контролю з боку міжнародних фінан-
сових організацій; 6) впливає на значення грошово-
го мультиплікатора.

Для підтримки можливостей центрального бан-
ку щодо стабілізації грошового обігу можливо:

1) посилити банківське регулювання – введен-
ня жорстких резервних вимог для банківських 
продуктів і для приватних активів (наприклад, 
для депозитних сертифікатів і частки у взаємних 
фондах): організацій, що пропонують своїм клі-
єнтам такі активи, повинні відраховувати певний 
відсоток від вартості активу в якості резервів цен-
тральному банку.

2) активізувати конкуренцію на міжбанківсько-
му ресурсному ринку – введення відсотка по депо-
зитах у центральному банку, що зробить номіналь-
ні ціни і процентні ставки невизначеними Однак 
якщо припустити, що одночасно попит на готівку 
впаде майже до нуля, у центрального банку не буде 
більше важеля впливу на систему.Можливо також 
перехід до випуску центральним банком власних 
електронних грошей, проте ЦБ стикнеться з труд-
нощами забезпечення попиту на них;
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3) відійти від дискреційної політики до механіз-
му автоматичного пристосування грошової пропо-
зиції шляхом:

- фіксації обмінного курсу національної валюти 
проти інших валют. Однак цей захід дієвий тільки 
якщо інші країни будуть дотримуватися аналогіч-
ної політики прив'язки;

- встановлення «стандарту» (відомим стандартом 
в історії був золотий стандарт, через кошик това-
рів, через індекс цін на контракти по деривативів). 
У цьому випадку навіть на разі великої кількості 
емітентів грошей, останні стануть обмінюватися на 
ринку по деякому співвідношенню, а центральний 
банк буде одним з емітентів грошових коштів.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки.Тенден-
ція активного переходу до безготівкових розрахунків 
зумовлена об’єктивними закономірностями розвитку 
товарно-грошового обігу у напрямі оптимізації сус-
пільного товарообороту шляхом зниження суспіль-
них витрат. Це пов’язано з перевагами безготівкових 
розрахунків, зокрема, меншою суспільною вартістю, 

вищою швидкістю та інноваційним характером, що 
дозволяють здешевити та прискорити товарооборот 
в країні. Розширення безготівкового грошового обігу 
має потужний мультиплікаційний ефект і веде до 
зростання споживчого попиту і ВВП.

Збільшення безготівкової складової грошово-
го обігу в цілому позитивно позначається на його 
стабільності завдяки зростанню швидкості та на-
дійності платежів, скорочення обсягів готівкового 
обігу, а отже – підвищенню керованості грошово-
го обігу з боку центрального банку, полегшенню 
здійснення і пришвидшення платежів, розширен-
ню спектру банківських послуг, збільшенню при-
ливу ресурсів і отриманню додаткового прибутку, 
безпечності карток; скороченню технічних витрат 
продавців і витрат центрального банку на випуск 
і обслуговування обігу монет і банкнот; полегшен-
ню обліку проведених трансакцій. Тому вирішен-
ня завдання стабілізації грошового обігу потребує 
впровадження безготівкових розрахунків, що від-
бувається у нерозривному зв’язку з формуванням 
національної платіжної системи.
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ВЛИЯНИЕ БЕЗНАЛИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  
НА СТАБИЛЬНОСТЬ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Аннотация
В статье проанализированы факторы влияния безналичного обращения и платежных систем на стабильность денеж-
ного обращения. Доказано, что расширение безналичного денежного обращения имеет мощный мультипликационный 
эффект и ведет к росту потребительского спроса и ВВП. Определено, что увеличение безналичной составляющей 
денежного обращения в целом положительно сказывается на его стабильности благодаря росту, скорости и надеж-
ности платежей, сокращение объемов наличного обращения, а следовательно – повышению управляемости денежного 
обращения со стороны центрального банка, облегчению осуществления и ускорения платежей, расширению спектра 
банковских услуг, увеличению прилива ресурсов и получению дополнительной прибыли, безопасности карточек; со-
кращению технических затрат продавцов и расходов центрального банка на выпуск и обслуживание обращения монет 
и банкнот; облегчению учета проведенных трансакций.Поэтому решение задачи стабилизации денежного обращения 
требует внедрения безналичных расчетов, что происходит в неразрывной связи и является фактором формирования 
национальной платежной системы.
Ключевые слова: денежное обращение, безналичный оборот, платежные системы, центральный банк, электронные 
деньги, наличные.
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THE IMPACT OF NON-CASH CIRCULATION  
AND PAYMENT SYSTEM FOR MONETARY STABILITY

Summary
Thearticleis analyzing the impacts of non-cash circulation and payment systems on monetary stability. We investigated 
that cashless monetary expansion has a powerful multiplier effect and leads to increased consumer demand and GDP.We 
determined that the increase in non-cash component of the monetary gave generally positive effect on its stability due to 
higher speed and reliability of payments, reduction of cash circulation, and hence – raising handling money circulation 
by the central bank; facilitate implementation and accelerate payments; expand the range of banking services; increasing 
tide of resources and additional profits; safety cards; reduce maintenance costs and sales costs of the central bank to 
issue and servicing of coins and banknotes; facilitate accounting transactions conducted.Therefore, the solution to stabilize 
monetary requires the introduction of non-cash payments, which is in close connection and is a factor in the formation of 
the national payment system.
Keywords: currency,cashless treatment, payment Systems,central Bank, e-money, cash.
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ВПЛИВ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  
НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

У статті досліджено вплив кредиторської заборгованості на рівень платоспроможності та фінансової стійкості 
підприємства. Визначено зовнішні та внутрішні чинники що впливають на фінансовий стан та розглянуто важливість 
кредитної політики для підприємства.
Ключові слова: кредиторська заборгованість, фінансова стійкість, позиковий капітал, фінансові ризики, грошові кош-
ти, платоспроможність.

Постановка проблеми. Умовою розвитку під-
приємства на конкурентному ринку є його фі-

нансова стійкість. На неї впливають як зовнішні, так і 
внутрішні фактори, що зумовлюють різні аспекти стій-
кості підприємства, такі як загальні, фінансові, цінові.

Одним з елементів фінансової стійкості під-
приємства є наявність у нього фінансових ресур-
сів, достатніх для розвитку виробництва в конку-
рентному середовищі.

Для формування фінансових ресурсів в суб’єкта 
господарювання виникає потреба додатково залу-
чати на ринку позикові кошти. І, чим більше коштів 
залучає підприємство, тим більші його фінансові 
можливості. Проте зростає фінансовий ризик для 
підприємства несвоєчасно і не в повному обсязі роз-
рахуватися із своїми кредиторами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обліку 
кредиторській заборгованості приділяється значна 
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увага, так як наявність такої заборгованості супро-
воджує підприємство майже протягом всього його 
існування. Питання щодо кредиторської заборгова-
ності досліджувались: Басюком Т. П., Білик М. Д.,  
Ільяшенком Н. С., Черненком Л. В. та ін. Проте по-
літиці управління позиковим капіталом і факторам, 
що можуть вплинути на діяльність організації, при-
ділено недостатньо уваги.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у визначення впливу кредиторської за-
боргованості на фінансову стійкість підприємства в 
умовах конкурентного ринкового середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. Гос-
подарські процеси є складовими кругообороту капі-
талу та відображають його перетворення у грошо-
вій, товарній і виробничій формах. 

Аналізуючи розрахунки підприємства з поста-
чальниками та підрядчиками слід відмітити, що 
дані розрахунки по заборгованості відносяться до 
короткострокових зобов’язань підприємства. 

Зобов’язання підприємства за розрахунками з 
постачальниками та підрядчиками займають дуже 
важливе місце в системі кругоообороту капіталу 
підприємства. Це аргументується тим, що при-
ймаючи управлінські рішення щодо тактичних чи 
стратегічних планів підприємства, керівник в пер-
шу чергу робить аналіз чи перевірку фінансової 
звітності, а особливо зобов’язань підприємства, що 
дає змогу визначити його фінансову стійкість, неза-
лежність та в кінцевому результаті прибутковість.

Зобов’язання підприємства за розрахунками з 
постачальниками – заборгованість підприємства, 
що виникає внаслідок минулих подій і погашення 
якої, як очікується, призведе до зменшення ресур-
сів підприємства, що втілюють економічні вигоди. 
Дані зобов'язання визнають, якщо їх оцінку можна 
достовірно визначити та існує ймовірність змен-
шення економічних вигод у майбутньому внаслідок 
його погашення. Погашення зобов'язання можна 
здійснювати шляхом: 

- сплати кредиторові грошових коштів; 
- відвантаження готової продукції, товарів або 

надання послуг у рахунок отриманого авансу від 
покупця або в порядку заліку заборгованості; 

- переведення зобов'язань у корпоративні права, 
які належать кредитору (елементи капіталу) тощо. 
[2, с. 148]

Значна частина зобов'язань підприємства вини-
кає під час нарахування витрат. Підприємство на-
раховує витрати і у відповідних сумах одночасно 
повинно визнати зобов'язання. Зобов'язання за ра-
хунками зі сплати податків, обов'язкових платежів, 
заробітної плати, створення забезпечень – все це 
є типові приклади визнання зобов'язань разом із 
нарахуванням витрат. У разі нарахування фінан-
сових витрат, що належать до звітного періоду та 
підлягають сплаті у наступних періодах, виникає 
зобов'язання щодо нарахованих відсотків. Відсут-
ність на дату складання фінансової звітності достат-
ніх умов для визнання тих зобов'язань, які обліко-
вувалися раніше на балансі підприємства, означає 
необхідність їх списання з одночасним визнанням 
доходів звітного періоду (тобто зобов'язання не під-
лягає погашенню).

Зобов’язання підприємства за розрахунками з 
постачальниками та підрядчиками – це коротко-
строкові зобов’язання, що виникають при постачан-
ні продукції чи наданні послуг. Дані зобов’язання 
повинні погашатися згідно договорів про купівлю-
продаж товарів, що заключаються з постачальни-
ками чи підрядчиками.

В умовах сучасної економіки гостро стоїть пробле-
ма несприятливості умов зовнішнього економічного, 
правового, фінансового середовища (дефіцит оборот-
них коштів у покупців і постачальників, дорожнеча і 
важкоприступність довгострокових кредитів для ін-
вестування виробничої діяльності підприємства, мо-
дернізації його технологій і відновлення застарілих 
основних засобів і ін.). Однак крім об'єктивних про-
блем функціонування виробничо-господарської ді-
яльності підприємства, очевидні недоліки і прорахун-
ки в керуванні оборотними активами і розрахунками 
з постачальниками та іншими короткостроковими 
зобов’язаннями, що, у сполученні з несприятливістю 
зовнішнього середовища, можуть привести підприєм-
ство до досить хитливого фінансового стану.

Виходячи з вище викладеного, одним з осно-
вних заходів щодо поліпшення фінансового поло-
ження підприємства є оптимізація керування його 
зобов’язаннями. [5, с. 21]

При оптимальному керуванні зобов’язаннями за 
розрахунками з постачальниками поточні активи і 
поточні пасиви можуть змінюватися щодня і вима-
гають ретельного моніторингу. При дефіциті засо-
бів керування короткостроковими зобов’язаннями 
погіршується і їхнє використання в іншому місці 
може виявитися найбільш ефективним (наприклад, 
зменшення витрат на обслуговування кредитів, 
проведення довгострокових перспективних фінан-
сових вкладень і ін.).

В сучасній економічній теорії під управлінням 
короткостроковими зобов’язаннями за розрахун-
ками з постачальниками та підрядчиками при-
йнято розуміти інтегрований підхід до управління 
фінансовими потоками підприємства, за якого ак-
тиви, зобов'язання та капітал розглядаються у не-
розривній єдності і спрямовуються на досягнення 
стратегічної мети підприємства. Сутність управлін-
ня даними зобов’язаннями полягає в координуванні 
управлінських рішень щодо проведення пасивних 
операцій підприємства так, що це увідповіднює 
структуру динамічного балансу підприємства до об-
раної ним стратегії і тактики.

У підприємств виникають різноманітні економіч-
ні зв’язки з постачальниками, підрядниками, під-
звітними особами, з іншими підприємствами безпо-
середньо вступаючи з ними в розрахунки. Система 
розрахунків повинна бути такою, щоб всі платежі 
проходили в короткі терміни на законних основах. 
Під час розрахунків з іншими юридичними або фі-
зичними особами можуть виникати зобов’язання.

Законом України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» визначено, що 
зобов’язання – це заборгованість підприємства, що 
виникла внаслідок минулих подій і погашення якої 
в майбутньому, як очікується, призведе до змен-
шення ресурсів підприємства, що втілюють у собі 
економічні вигоди [4].

Унаслідок отримання кредитів, які є видом 
зобов'язань, виникає кредиторська заборгованість. 
Кредиторська заборгованість – це грошові кошти, 
які тимчасово підпорядковані підприємству, фірмі, 
які підлягають поверненню юридичній або фізичній 
особі, у яких вони позичені і яким вони не випла-
чені [1, с. 48].

За умов переходу економіки України до ринко-
вих відносин, суттєвого розширення прав підпри-
ємств у галузі фінансово-економічної діяльності 
значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу 
фінансового стану підприємств, оцінки їхньої лік-
відності, платоспроможності і фінансової стійкості 
та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінан-
сової стабільності.
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При управлінні фінансовою стійкістю підприєм-
ства визначальними є як зовнішні, так і внутрішні 
фактори.

До факторів зовнішнього середовища можна від-
нести:

1. Політичні і правові фактори – відношення 
держави до підприємницької діяльності, принципи 
державного регулювання економіки, захист прав 
споживачів, зміни в законодавстві, грошово-кре-
дитна політика, зовнішньоекономічні зв’язки.

2. Економічні фактори – стадія розвитку еконо-
мічного циклу, темпи росту економіки, рівень ін-
фляції, курси обміну валют та ін.

3. Соціальні і культурні фактори – нові тенден-
ції і тип споживача викликає попит на інші товари 
і послуги.

4. Технологічні фактори – нові технології явля-
ють собою великі можливості та загрози, дію яких 
повинні оцінювати менеджери.

До внутрішніх факторів належить політика управ-
ління капіталом підприємства, розмір статутного ка-
піталу, величина і структура витрат підприємства ті 
їх динаміка у порівнянні із доходами, стан майна.

Оптимальний склад і структура активів підпри-
ємства являється одним із головних факторів фінан-
сової стійкості підприємства. Стійкість залежить від 
стратегії управління активами, тобто від того який 
обсяг оборотних коштів, активів і запасів задіяно у 
грошовій формі. Оптимізація управління поточни-
ми активами повинна забезпечувати високий рівень 
прибутковості активів та мінімізацію ризику втрати 
платоспроможності та фінансової стійкості.

В свою чергу, ще одним важливим чинником ви-
ступає стратегія управління капіталом – правиль-
ний вибір політики управління джерелами фінан-
сування та оптимізація їх складу та структури.

Кредиторська заборгованість вилучає кошти з 
обороту підприємства замість їх ефективного вико-
ристання, тим самим погіршуючи фінансовий стан 
підприємства. Тому важливою частиною управління 
підприємством є контроль її розмірами. Аналіз за-
боргованості являє собою оцінку ліквідності, плато-
спроможності та фінансової стійкості підприємства. 
У зв’язку з цим потрібно дослідити тенденції зміни 
співвідношення короткострокової заборгованості із 
загальним обсягом зобов’язань, вивчити об’єми та 
розподіл у часі грошових потоків. Якщо в останній 
період ці показники зростали, то може виникнути 
загроза щодо неплатоспроможності підприємства.

Аналіз кредиторської заборгованості дає мож-
ливість: 

– визначити як змінилась величина боргових 
зобов’язань у порівнянні із початком року або ін-
шого досліджуваного періоду;

– визначити оптимальне співвідношення дебі-
торської і кредиторської заборгованості;

– визначити та оцінити ризик кредиторської за-
боргованості, її вплив на фінансовий стан підпри-
ємства, встановити допустимий рівень цього ризику 
та заходи щодо його зниження;

– знайти раціональне співвідношення між величи-
ною кредиторської заборгованості і об’ємом продажів, 
доцільність збільшення відпуску продукції, товарів і 
послуг в кредит, визначити меже цінових скидок для 
прискорення оплати виставлених рахунків;

– прогнозувати стан боргових зобов'язань орга-
нізації в межах поточного року, що дозволить по-
ліпшити фінансові результати її діяльності.

Наявність кредиторської заборгованості у під-
приємства суттєво впливає на забезпечення оборот-
ними коштами. Повільні розрахунки по її погашен-
ню надають підприємствам додаткову можливість 

короткострокового фінансування. Підприємства в 
більшості випадків самостійно вирішують питан-
ня щодо обсягів, строків і форми платежів поста-
чальникам. Що стосується розрахунків з бюджетом 
і банками, підприємства намагаються виконувати 
свої фінансові зобов'язання, оскільки це пов'язано з 
застосуванням штрафних санкцій за порушення як 
строків, так і обсягів платежів. Тому наявність кре-
диторської заборгованості свідчить про те, що під-
приємства свої фінансові труднощі перекладають 
перш за все на своїх постачальників [2, с. 143-148].

На розмір кредиторської заборгованості впли-
ває обсяг закупівель і частка в ньому на умовах 
наступної оплати, умови розрахунків, політика та 
якість аналізу кредиторської заборгованості.

Підприємство з вагомою часткою позикового ка-
піталу має меншу можливість для маневру на ви-
падок непередбачуваних обставин, таких як падін-
ня попиту на продукцію, значні зміни відсоткових 
ставок, зростання витрат, сезонні коливання.

Аналіз кредиторської заборгованості починаєть-
ся з вивчення складу і структури кредиторської 
заборгованості за даними форми № 1 «Баланс», а 
також доповненням форми № 5 «Примітки до річ-
ної фінансової звітності» інформацією про поточ-
ні зобов’язання: суми зобов’язань за об’єктами їх 
виникнення; суми поточних зобов’язань у межах 
строків їх погашення; суми поточних зобов’язань, 
за якими закінчився строк їх погашення (простро-
чена заборгованість), та суми списаної кредитор-
ської заборгованості, за якою минув строк позивної 
давності, з метою поліпшення інформаційного за-
безпечення проведення аналізу платоспроможності 
підприємства [2, с. 143-148].

Для цього розраховують питому вагу кожно-
го виду кредиторської заборгованості в загальній 
сумі. Такі показники розраховуються за звітом і за 
планом, а порівнюючи їх, визначають відхилення 
в структурі кредиторської заборгованості, установ-
люють причини змін її окремих складових і роз-
робляють заходи для регулювання заборгованості, 
особливо тих її складових, які негативно впливають 
на діяльність підприємства [5, с. 378].

Під час аналізу потрібно перевірити достовірність 
інформації щодо видів і строків погашення креди-
торської заборгованості шляхом прямого підтвер-
дження контрагентів, бесідами з працівниками,які 
володіють інформацією про борги підприємства та 
ретельним вивченням договорів і контрактів.

Ще одним важливим чинником фінансової стій-
кості підприємства є його кредитна політика. Від-
повідно до неї підприємство приймає рішення щодо 
доцільності отримання кредитів. Також підприєм-
ство може виступати сам кредитором, формувати 
умови кредиту та приймати рішення про його на-
дання. Контроль за простроченою заборгованістю 
дає можливість визначити ступінь відповідності 
прийнятих рішень кредитній політиці. Періодична 
оцінка кредитної політики дозволяє гнучко присто-
совувати її до поточної ділової ситуації.

В практиці розвинутих країн світу в якості 
форм забезпечення повернення кредиту застосо-
вують уступку вимог і передачу прав власності – 
факторинг. В Україні також здійснюється продаж 
боргів, але цей ринок ще не розвинутий. Для більш 
широкого розвитку таких компаній на українських 
ринках необхідно підвищувати їх ліквідність, а та-
кож потрібна більша кредитна підтримка з боку ко-
мерційних банків [3, с. 23-26].

Стійким джерелом фінансових ресурсів під-
приємства виступає внутрішня кредиторська 
заборгованість, яка постійно знаходиться в його 
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розпорядженні. Внутрішня кредиторська заборго-
ваність як форма позичкового капіталу, яка вико-
ристовується в процесі господарської діяльності, 
має свої особливості, тобто тісний взаємозв'язок 
з обсягом діяльності і більш низькою оплатою в 
порівнянні з комерційним кредитом. Це сприяє 
зниженню вартості всього позикового капіталу. 
З ростом обсягу виробництва і реалізації про-
дукції зростають витрати, які входять до складу 
внутрішньої кредиторської заборгованості. Чим 
більший розмір внутрішньої кредиторської за-
боргованості, тим менший обсяг коштів підприєм-
ству необхідно залучати для фінансування своєї 
поточної господарської діяльності. Але з іншого 
боку, – ці кошти не можуть покривати суми до-
даткового фінансування при збільшенні виробни-
цтва і реалізації продукції [5, с. 367].

В певній мірі кредиторська заборгованість по-
зитивно впливає на фінансовий стан підприємства, 
так як це дозволяє залучити грошові кошти у тим-
часове користування. Проте це призводить до до-
даткових витрат, адже за кредитом потрібно пла-
тити відсотки.

Управління кредиторською заборгованістю зво-
диться до вибору найбільш вигідних форм і строків 
розрахунків з контрагентами для збереження фі-
нансової стійкості підприємства.

Для оптимізації витрат підприємства потрібно:
– скласти бюджет кредиторської заборгованості:
– оцінити фінансовий стан та можливі ризики;
– визначити ступіть довіри відносин з кредитором.
Висновки з проведеного дослідження. Незалеж-

но від форми власності, діяльність підприємства 
тісно пов’язана із виникнення кредиторської за-
боргованості. ЇЇ розмір прямо впливає на фінансову 
стійкість та платоспроможність підприємства.

Основним завданням для підприємства є ефек-
тивне управління кредиторською заборгованістю для 
отримання ефекту від використання цих залучених 
коштів та недопущення надто великих зобов’язань, 
що можуть вплинути на ліквідність підприємства. 
Основою управління зобов’язаннями є вибір контр-
агентів і гнучка системи розрахунків з ними.

Система управління кредиторською заборгова-
ністю включає аналіз джерел її виникнення, управ-
ління, контроль та вибір кредитної політики. 
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In the article investigational as an account payable influences on the level of solvency and financial firmness of enterprise. 
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ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті визначено стан та причини коливань курсу гривні до курсу долара США, проаналізовано золотовалютні 
резерви України, визначені інструменти та заходи ефективного валютного регулювання, визначені перспективи ва-
лютного курсу.
Ключові слова: курс валют, курсоутворення, валютне регулювання, золотовалютні резерви, політика гнучкого кур-
соутворення.

Постановка проблеми. У сучасній економіці 
інструменти грошово-кредитної політики, у 

тому числі – валютної, є визнаним дієвим важелем 
впливу на економічний розвиток. Валютний курс, 
процентні ставки, динаміка цін виконують роль 
основних орієнтирів при здійсненні аналізу і оцінки 
стану економіки та визначенні перспектив її розви-
тку. В умовах від’ємного зовнішньоторгового саль-
до, зростання зовнішнього боргу, політичної неста-
більності 2014 року, гривня почала девальвувати, 
що вплинуло на економічний стан України вцілому. 
Значні зміни курсу валют похитнули довіру до бан-
ків, що спричинило ще стрімкіше знецінення на-
ціональної валюти, відтік депозитів та збільшення 
вартості кредитів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми формування валютного курсу та вибору ре-
жиму курсоутворення, методи регулювання динамі-
ки валютного курсу посідають одне з центральних 
місць у працях Д. Рікардо, Дж. Кейнса, Г. Касселя, 
І. Фішера; роль вибору режиму валютного курсу 
в економічній політиці держави досліджена таки-
ми західними вченими, як: Р. Манделл, Дж. Мід,  
Дж. Сакс, М. Фрідман; дослідженню умов формуван-
ня реального і номінального валютного курсу в еко-
номіці присвячено праці Г. Касселя, М. Обстфельда, 
Л. Оффісера та ін; вплив валютного курсу на со-
ціально-економічні процеси в суспільстві і розробка 
теоретичних моделей курсоутворення є об’єктом до-
слідження Дж.М. Кейнса, Г. Кнаппа, Дж. Робінсон.

У мінливих економічних та політичних умовах, в 
яких опинилася Україна, питання курсоутворення 
набувають значної актуальності та потребують по-
стійного аналізу.

Метою статті є аналіз валютного регулювання 
через висвітлення його загальних методів, вивчення 
рівня та впливу золотовалютних резервів на стабі-
лізацію валютного курсу, визначення інструментів 
та заходів ефективного регулювання курсу валют.

Виклад основного матеріалу. У більшості кра-
їн стабільність грошового обігу є перша за значен-
ням мета грошово-кредитної політики, а підтримка 
стабільного обмінного курсу національної валюти – 
друга, закріплена законодавчо. За Конституцією 
України та Законом України «Про Національний 
банк України», забезпечення стабільності грошо-
вої одиниці України належить до основних функ-
цій НБУ. Ст. 10 Господарського кодексу України 
«Основні напрями економічної політики держави» 
визначає, що валютна політика повинна бути спря-

мована на встановлення і підтримання паритетного 
курсу національної валюти щодо іноземних валют, 
стимулювання зростання державних валютних ре-
зервів та їх ефективне використання [1]. Підтримка 
паритетного курсу національної валюти передбачає 
селективний підхід до режиму валютного курсу. 

НБУ використовує загальні інструменти реалі-
зації валютної політики (дисконтну політику, опе-
рації на відкритому ринку, політику обов'язкових 
резервів) та окремі спеціальні інструменти, які по-
діляються на економічні (девізна політика, дивер-
сифікація валютних резервів, регулювання режиму 
валютного курсу та політика девальвації і реваль-
вації валютного курсу) та адміністративні.

До листопада 2014 р., формування і реалізація 
політики курсоутворення в Україні де-факто здій-
снювались на основі режиму таргетування валют-
ного курсу. Орієнтири курсу визначалися, вихо-
дячи з умови збереження жорсткої прив'язки до 
курсу долара США. Грошово-кредитна політика 
переважно була спрямована на підтримку заданого 
курсу. Використання інтервенцій НБУ в цей пері-
од мало характер «точкових» коригувань попиту 
та пропозиції валюти, а метою їх проведення було 
усунення дисбалансу на валютному ринку за пе-
редбачуваного рівня валютного курсу. 
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Рис. 1. Зміна курсу долара до курсу гривні

Протягом усього періоду обігу гривні в Україні 
декілька разів відбувалось значне падіння націо-
нальної валюти (рис. 1). 

Аналізуючи графік зміни валютного курсу мож-
на виділити 3 періоди девальвації гривні. Перше 
зростання курсу долара до курсу гривні відбуло-
ся в 1999 р. з 4.20 грн./дол. до 5.40 грн./дол., дру-
гий стрибок відбувся в 2009 р. з 5.70 грн./дол. до 
8.0 грн./дол., що було наслідком світової економіч-
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ної кризи. Останній курсовий стрибок відбувся на 
початку 2014 р., що пов’язано з відтоком капіта-
лів з країни через економічну і політичну кризу; 
від’ємним сальдо торгівельного балансу (рис. 2), яке 
на кінець року скоротилося однак не враховувало 
не виплачені борги України по російському газу та 
іноземним запозиченням; а також зменшенням зо-
лотовалютних резервів (рис. 3), в результаті чого, 
НБУ припинив згладжувати курсові різниці і від-
пустив утримуваний раніше курс. 

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

2010 2011 2012 2013 2014

Експорт 

Імпорт 

Сальдо 

Рис. 2. Імпорт, експорт  
та зовнішнє торгове сальдо України 

Додатковими причинами зростання курсу до-
лара є невідповідність встановленого курсу НБУ 
ринковому курсу, який тримався на одній позначці 
з 2009 року, в першу чергу, за рахунок золотова-
лютних резервів. 

Для стабілізації курсових коливань гривні (яка 
не є міжнародною валютою) у 2014 р. НБУ акцен-
тував увагу на використанні прямих інструментів 
валютно-курсової політики. Йдеться про перегляд 
лімітів валютної позиції та заборону враховувати 
в ній резерви; позбавлення резидентів можливості 
вивозити за кордон валюту, що куплена на міжбан-
ківському ринку за індивідуальною ліцензією або 
залучена у вигляді кредитів тощо. Серед інстру-
ментів опосередкованого впливу на кон’юнктуру 
внутрішнього валютного ринку НБУ акцентував 
увагу на валютні «інтервенції» [6]. 
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Рис. 3. Динаміка золотовалютних резервів України

Узята під контроль НБУ купівля валюти фізич-
ними особами не була ефективною та спричинила 
дефіцит валюти у обмінних пунктах спонукаючи лю-
дей ще більше її скуповувати, що призвело до кур-
сового стрибка у вересні-жовтні 2014 року (рис. 4).

До початку листопада 2014 р., намагаючись під-
вищити курс гривні НБУ здійснював на міжбанків-
ському валютному ринку як продаж іноземної ва-
люти для згладжування курсових коливань ($833,74 
млн.), так і її купівлю для поповнення міжнародних 
резервів ($98,30 млн.).

З 3 листопада 2014 р. Національний банк Укра-
їни оголосив плаваючий курс валют. З того часу 
курси валют формуються за новим принципом, що 
призвело до значного стрибка (рис. 4). 

Однак, перехід до політики гнучкого курсоутво-
рення підвищує конкурентоздатність вітчизняної 

продукції, посиливши тим самим позиції україн-
ських експортерів на зовнішніх ринках, що має ста-
ти додатковим фактором економічного зростання.
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Рис. 4. Зміна курсу долара та євро за 2014 рік 

Починаючи з 01.11.2014, НБУ щодня продає 5 
млн.дол. Кожен окремо взятий банк може купити за 
одні торги не більше 500 тис. дол. Продаж відбува-
ється в режимі аукціону: кожен банк пропонує свій 
курс. П’ять заявок, які найбільше відрізняються від 
курсу НБУ, відсікаються. Далі в рамках ліміту роз-
починається продаж. До одинадцятої години кожно-
го дня вираховується ринковий курс міжбанку – це 
середній курс банків плюс 1%. Клієнтам же банки 
мають продавати долар за курсом, який відрізня-
ється від курсу міжбанку не більше, ніж на 5% [2].

Не дивлячись на спроби Національного банку 
стримати курс валют він неухильно зростає. 

Таким чином, треба окреслити основні причини 
зростання курсу долара та євро, серед яких:

1. Від’ємне зовнішньоторгове сальдо. У випадку, 
коли торговельне сальдо країни є активне, тобто 
надходження з-за кордону перевищує її валютні 
витрати, курс національної валюти має тенденцію 
зростати. Це пов’язано з тим, що збільшення частки 
експорту порівняно з імпортом, по-перше, призво-
дить до зростання попиту на національну валюту 
з боку виробників продукції; по-друге, за рахунок 
пожвавлення експорту зростають надходження іно-
земної валюти в країну, що позитивно впливає на 
розвиток її економіки, на підвищення рівня валют-
них резервів центрального банку, а це, у свою чер-
гу, дозволяє проводити монетарну політику, спря-
мовану на стабілізацію курсу національної валюти. 
В Україні простежується тенденція від’ємного зо-
внішньоторговельного сальдо протягом останніх ро-
ків (рис. 2), отже немає передумов зміцнення гривні.
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Рис. 5. Динаміка валового зовнішнього боргу  
та прямі іноземні інвестиції в економіку України

2. Зростання зовнішнього боргу. Приток інозем-
ної валюти має позитивно позначатися на курсі на-
ціональної валюти, і частково його стабілізувати, 
однак це відбувається тимчасово, адже борги за-
вжди треба повертати та ще й з відсотками. Зни-
ження валютного курсу посилює тягар зовнішніх 
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боргів, зафіксованих у іноземній валюті, а необхід-
ність повернення позичок у валюті впливає на її 
попит, зростання якого негативно позначається на 
курсі. Обсяг валового зовнішнього боргу України – 
135891 млн. $. (рис. 5).

Якщо розглядати валовий зовнішній борг, то 
найбільша частка кредитів є довгостроковими кре-
дитами (рис. 6).

3. Зменшення притоку капіталу (інвестицій). 
Стає невигідною репатріація прибутків, одержа-
них іноземними інвесторами у валюті країни, в якій 
вони інвестували. Такі прибутки реінвестують або 
ж використовують для придбання товарів за вну-
трішніми цінами країни інвестування з метою їх 
подальшого експорту (рис. 5).
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Рис. 6. Зовнішній борг України  
у розрізі кредитування по секторам економіки

4. Зменшення золотовалютних резервів (рис. 3). 
За 2014 рік золотовалютні резерви України змен-
шились на 7,829 млрд. дол. США, причому в червні 
золотовалютний резерв було поповнено за рахунок 
траншу МВФ. За підсумками вересня 2014 року 
золотовалютні резерви становили 16 385 млн. дол. 
США, а до кінця року зменшилися до 12 586 млн. 
дол. США.

Загальне скорочення резервів пов’язано в першу 
чергу з підтриманням курсу національної валюти 
на фіксованому рівні протягом останніх років. При 
незмінній ситуації, це може привести до неможли-
вості країни розраховуватися по власним боргам і 
навіть привести до дефолту. Отже, для стабілізації 
курсу, даний інструмент монетарної політики НБУ 
не може використовувати. 

5. Вивіз капіталу в офшорні зони. З 2012 по 2014 
роки економіка України пережила стрімкий відтік 
капіталу в офшорні зони, який склав 18,6 мільярда 
доларів. А з 2009 по 2011 р. ця цифра склала 661 
мільйон доларів, тобто відтік капіталу з України за 
останні 3 роки збільшився у 28 рази. Через вивіз 
іноземної валюти збільшується її дефіцит, а отже і 
зростає курс. 

6. Додаткова емісія грошей. У більшості випад-
ків додаткова емісія стимулює інфляцію, а отже 
знецінення національної валюти, тобто зниження її 
вартості по відношення до інших валют. 

В Україні за 2014 рік була здійснена значна емі-
сія грошей. Монетарна база з початку року зросла 

на 23,4 млрд. грн., або на 7,6%. Обсяг монетарної 
бази на кінець 2014 року становить 330,5 млрд. грн. 
(зростання за рік майже на 39%), таке нарощування 
також вплинуло на здешевлення гривні. 

7. Ажіотажний попит на валюту споживачів, 
що бажають зберегти свої заощадження. В очіку-
ванні знецінення національної грошової одиниці, 
споживачі прагнуть перевести свої заощадження 
у стабільну валюту. Через це, значна кількість іно-
земної валюти знаходиться «на руках», а не в обі-
гу, спричиняючи дефіцит і, відповідно, зростання 
курсу долара. 

8. Спекуляції банків на міжбанковому ринку. 
Якщо курс якої-небудь валюти має тенденції до 
зниження, то фірми та банки завчасно обмінюють її 
на більш стійкі валюти, що погіршує позиції осла-
бленої валюти. Валютні ринки швидко реагують на 
зміни в економіці та політиці, на коливання кур-
сових співвідношень. Тим самим вони розширюють 
можливості валютної спекуляції та стихійного руху 
грошей, на які підвищився попит.

Розглянемо інструменти валютного регулювання 
та їх ефективність.

Поряд з девальвацією та ревальвацією, що є 
досить жорсткими, по суті, засобами державного 
втручання у сферу валютних відносин, широко ви-
користовуються й інші інструменти валютної полі-
тики. Одним із найдієвіших із них виступає валют-
на інтервенція.

Активно вживаний у світовій практиці механізм 
валютної інтервенції, санкціонований МВФ як нор-
ма міждержавних валютних відносин, пов’язаний 
з операціями купівлі та продажу власної валюти 
чи конкурентної валюти своєї країни. Такі операції 
впливають на співвідношення на валютному ринку 
попиту та пропозиції певної грошової одиниці і ви-
кликають кореляцію її обмінного курсу.

Засобом впливу на валютні курси служать та-
кож складові механізму регулювання платіжного 
балансу країни: експортні субсидії, митні тарифи, 
податкові пільги, страхування від втрат, спричине-
них коливаннями валютних співвідношень, та ін. [4].

На думку експертів, для підвищення курсу 
гривні треба відмінити адміністративні заходи. Лік-
відувати всі адміністративні обмеження і припини-
ти друк незабезпечених грошей шляхом скорочен-
ня витрат держбюджету. Також, експерти радять 
Національному банку України змінити політику 
курсоутворення і ліквідувати валютні аукціони, 
оскільки попит на валюту значно перевищує запро-
поновану Нацбанком пропозицію.

Висновки. Результати аналізу стану і про-
гнозу розвитку валютного ринку України вказу-
ють на необхідність проведення докорінних змін, 
впровадження цілого комплексу законодавчих, 
нормативно правових і інших заходів з метою ви-
рішення актуальних проблем розвитку валютного 
ринку, процесів інвестування економіки країни й 
забезпечення інтеграції в систему світового фі-
нансового ринку.
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Постановка проблеми. При дослідженні фі-
нансового забезпечення сільськогосподар-

ських підприємств постає невідкладна проблема 
пошуку ефективних схем їх кредитування та за-
побігання прояву кредитних ризиків, що виникають 
при цьому. Це дає змогу прогнозувати, що рівень 
повернення кредитів сільськогосподарськими під-
приємствами може суттєво погіршитись.

Аналіз фінансового забезпечення даних підпри-
ємств, свідчить про те, що вони в основному пра-
цюють за рахунок власних ресурсів, які нині за пи-
томою вагою є значними, проте недостатніми для 

самофінансування. Дана проблема змушує аграрні 
підприємства сподіватися на підтримку з боку дер-
жави й зумовлює необхідність розвивати як банків-
ські, так і партнерські форми кредитування.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати завдання дослідження, яке поля-
гає у виявленні основних недоліків діючого механізму 
кредитного забезпечення інвестиційно-інноваційних 
процесів суб’єктів господарювання аграрної галузі та 
внесення пропозицій щодо його удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сіль-
ське господарство є кредитомісткою галуззю і за-
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лучення кредитних ресурсів є просто необхідне для 
його нормального функціонування. Сільськогоспо-
дарським підприємствам порівняно з підприємства-
ми інших галузей важче отримати доступ до кре-
дитних ресурсів внаслідок таких причин як: низька 
рентабельність та нестабільний рух готівки в сіль-
ському господарстві, дефіцит ліквідних гарантій, 
високі процентні ставки, незначна кількість філій 
комерційних банків у сільській місцевості та інші. 
Це загальна слабкість та обмежений характер фі-
нансового ринку України.

Розробкою теоретико-методологічних засад 
щодо поліпшення кредитного забезпечення сіль-
ськогосподарських підприємств працювали такі 
видатні науковці: М. Дем'янко, М. Малік, О. Непо-
чатенко, П. Саблук та інші. Під впливом їхніх до-
сліджень суттєво змінились уявлення про систему 
забезпечення підприємств АПК, механізму їх кре-
дитування та ефективність використання кредит-
них ресурсів [1, с. 76].

Актуальність теми полягає у тому, що банки 
України здебільшого відмовляються надавати кре-
дити сільськогосподарським підприємствам, здебіль-
шого через неможливість спрогнозувати кредито-
спроможність. Також, українські банки більш схильні 
надавати кредити великим сільськогосподарським 
підприємствам, але уникають дрібних [2, с. 160]. Ри-
зик надавання кредиту дрібним підприємствам, у да-
ному випадку, полягає у невеликих розмірах наданих 
кредитів та у неможливості прогнозування сільсько-
господарського виробництва. Особливі фактори впли-
ву кредитування сільськогосподарських підприємств 
розглянемо детально на рис. 1 і 2.

Природно-
кліматичні 

фактори

Неможливість підприємства, що 
потребує значних обсягів кредитів, 

з різними термінами погашення

Наявність сезонного 
розриву між вкладенням 

коштів та їх 
надходженням від 

реалізації виробленої 
продукції

Потреба в швидкій 
переробці або реалізації 

виробленої продукції, яка не 
може довгий час зберігатись, 

що потребує гарантованих 
видів оплати

Безперервність процесів відтворення в 
аграрному виробництві, які не можуть 

бути зупинені і тому потребують 
постійного та своєчасного вкладення 

коштів та  надання кредитів

Необхідність тримати в обороті 
значний запас сировини та 
матеріалів, що уповільнює 
швидкість обігу коштів і 

потребує відповідних форм 
кредитного забезпечення 

необхідного обсягу оборотних
засобів

Використання значної частки 
продукції як сировини для 

продовження процесу 
виробництва, що потребує 
специфічного кредитного 

забезпечення як за формою 
так і за терміном

Рис. 1. Природно-кліматичні фактори впливу  
на кредитування сільськогосподарських підприємств

Також слід урахувати, що сільськогосподар-
ським підприємствам порівняно з підприємствами 

інших галузей значно важче отримати доступ до 
кредитних ресурсів внаслідок наступних причин: 

– недостатнє розуміння кредитних ризиків;
– невелика капіталізація кредитних установ;
– коротка кредитна історія позичальників;
– відсутність досвіду та кваліфікованих фахів-

ців з оцінки сільськогосподарського майна;
– високі процентні ставки;
– застарілі методи керівництва;
–  непрозорість ринку;
– відсутність стабілізаційних фондів та незна-

чна кількість філій комерційних банків в сільській 
місцевості тощо [3, с. 41].

Соціально-
економічні та 

політичні 
фактори

Вилучення значної частки 
доходів сільського 

господарства платежами в 
бюджет і особливо в 

позабюджетні фонди та 
висока ризикованість

Відмову переробників сільсько-
господарської продукції, брати 

участь у формування фінансових 
ресурсів аграрних підприємств, 

що викликає фінансової 
підтримки кредитного та 
безоплатного характеру

Невідповідність ступеня ризику та 
прибутковості у сільському 

господарстві порівняно з іншими 
галузями народного господарства

Специфічніс
ть застави та 
зміни її ціни

Надмірний моральний 
і фізичний знос 

засобів виробництва, 
що викликає потребу 

у значних 
довгострокових 

вкладеннях

Випередження темпів росту витрат 
виробництва над темпами 

зростання реалізаційних цін, в 
результаті чого виник диспаритет 

цін, ліквідація якого потребує 
значної фінансової підтримки 

галузі з боку держави

Значне відставання аграрного виробництва від 
інших галузей народного господарства у рівні 
фондоозброєності праці, що потребує значного 

обсягу інвестиційного забезпечення галузі.

Зростання заборгованості за 
реалізовану 

сільськогосподарську 
продукцію, що потребує 
вдосконалення системи 
розрахунків та збільшує 
потребу в додатковому 

фінансовому забезпеченні

Рис. 2. Соціально економічні  
та політичні фактори впливу на кредитування  

сільськогосподарських підприємств

Однак існує ще одна проблема – це загальна 
слабкість та обмежений характер фінансового рин-
ку України.

Без залучення до середньо – та довгострокових 
кредитів на прийнятих умовах як сільськогосподар-
ські, так і переробні підприємства матимуть пробле-
ми з капітальними вкладеннями, необхідними для 
підвищення ефективності діяльності, збільшення об-
сягів виробництва й поліпшення якості продукції.

Сільськогосподарські підприємства мають певні 
об’єктивні вимоги щодо їх кредитного обслугову-
вання, а саме: необхідність дотримання економічно 
обґрунтованих термінів, обсягів, вартості кредиту, 
своєчасності надходження кредиту позичальнику, 
що пов’язано із сезонністю виробництва. Об’єктивно 
тривалий період виробництва в сільському госпо-
дарстві й уповільнений оборот авансового капіталу 
зумовлюють значну потребу в залученні коротко-
строкових і довгострокових кредитних ресурсів.

Також, однією з головних проблем, що стри-
мує кредитування сільгосподарських підприємств, 
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вважається відсутність точного механізму застави 
майна. У даному випадку, об’єктом застави може 
бути лише земля, але використання землі як заста-
ви неможливо через відсутність в Україні вільного 
обігу земельних ресурсів. 

Одним із шляхів удосконалення кредитних від-
носин між аграрними підприємствами та банками є 
упорядкування відсоткової ставки за кредитами, що 
надаються на виробничі цілі. Опираючись на термін 
відновлення оборотних засобів, відсоткові ставки ма-
ють бути нижчі за встановлені НБУ на даний момент. 
Також, ефективним засобом поліпшення кредитного 
забезпечення малих аграрних підприємств є щорічні 
передбачення коштів у бюджеті, призначених на по-
криття різниці між цими ставками.

Одним із засобів гарантування повернення кре-
дитів сількогосподарськими підприємствами може 
бути, наприклад, урядова порука. Зазначимо, що 
відсутність окремих нормативно-правових актів, 
направлених на захист державою сільськогоспо-
дарських підприємств, негативно впливає на фінан-
сово-кредитні відносини цих підприємств з банка-
ми. Значною мірою гальмує розвиток кредитування 
підприємств ще і той факт, що ціна кредиту зна-
чною мірою залежить від системи оподаткування 
банківської діяльності.

Необхідно впровадити зменшення державою по-
датків комерційних банків, які обслуговують сільсько-
господарські підприємства. Також, держава неефек-
тивно використовує кошти, призначені на підтримку 
сільськогосподарського підприємства, що випливає із 
того, що державні цільові програми з розвитку сіль-
ського господарства не містять чітко визначених пріо-
ритетів, тобто із-за відсутності послідовної державної 
політики з розвитку сільського господарства.

Відомо, що зниження ринкових процентних ставок 
за кредитні ресурси здійснюється завдяки запрова-
дженню механізму бюджетного відшкодування.

Позитивним результатом запровадження частко-
вої компенсації процентних ставок стало збільшення 
в чотири рази обсягів кредитів, наданих сільському 
господарству, порівняно з 2009 р. (рис 3). Загальний 
обсяг позик, наданих сільськогосподарським підпри-
ємствам склав у 2013 році 7,7 млрд. грн.
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Рис. 3. Обсяги кредитів, наданих агропромислову 
комплексу за роками (млрд. грн.) [4]

Потрібно також зазначити, що збільшується 
кількість сільськогосподарських товаровиробників, 
які одержують кредити за механізмом часткової 
компенсації відсоткової ставки.

Згідно з порядком використання коштів для 
фінансової підтримки сільськогосподарських під-

приємств АПК через механізм здешевлення корот-
ко – та довгострокових кредитів не дозволяється 
перевищувати встановлену верхню межу процент-
ної ставки за кредити. Перевагами такого механіз-
му можна вважати те, що кредитні ризики несуть 
комерційні банки та позичальники, а держава лише 
стимулює комерційні відносини; пільгові позики 
надаються тим позичальникам, які не мають за-
боргованості із заробітної плати перед бюджетом і 
застрахували свій урожай; компенсація надається 
виробникам, хоча і спрямовується через банки-кре-
дитори. За цим механізмом передбачається компен-
сація комерційним банкам різниці в ціні кредиту 
за ринковою і пільговою процентними ставками з 
бюджету. При недотриманні цього положення ком-
пенсація не надається. Але при цьому, на нашу 
думку, може суттєво ускладнитися або зменшитися 
можливість одержання кредитів сільськогосподар-
ськими підприємствами.

Отже, основними завданнями, які потрібно тер-
міново вирішувати в процесі модернізації вітчиз-
няного механізму банківського кредитування сіль-
ськогосподарських підприємств, є такі: 

1) Забезпечити переважну спеціалізацію банків 
на обмеженому наборі фінансових послуг та адап-
тацію їх до обслуговуванню суб’єктів АПК (що зна-
чною мірою дозволить мінімізувати супутні ризики 
і адаптувати надані кредити до особливостей функ-
ціонування галузі).

2) Посилити роль застави землі (що зручно, коли 
в якості забезпечення кредиту. Неможливо надава-
ти під очікуваний приплід худоби і матеріальні цін-
ності сільськогосподарського виробництва).

3) Підвищити значимість аналізу фінансових 
звітів і ринку при прийнятті рішення про видачу 
кредиту.

4) Домогтися підвищення рівня управління ри-
зиками та страхування ризиків при кредитуванні 
сільськогосподарських підприємств.

5) Забезпечити пролонгацію кредитних догово-
рів або відстрочку платежів на період стагнації – до 
1 року (що дозволить сільгоспвиробникам реалізу-
вати продукцію за більш вигідними цінами).

6) Збільшити обсяги субсидіювання програм, 
спрямованих на стимулювання споживання ресур-
сів організаціями АПК (мінеральних добрив, ди-
зельного палива, засобів захисту рослин) [5, с. 76].

Дані заходи дозволять подолати тимчасові труд-
нощі розвитку АПК та забезпечать досягнення зна-
чних конкурентних переваг продукції даної галузі, 
зміцнити не тільки продовольче самозабезпечення 
країни, а й активізувати завантаження суміжних 
галузей економіки.

Висновки. Таким чином, можна стверджувати, 
що на організацію кредитних відносин в сфері АПК 
суттєво впливають особливості сільськогосподар-
ського виробництва. Тому для підйому сільського 
господарства України необхідно здійснити комп-
лекс заходів економічного і адміністративного ха-
рактеру, зокрема, здійснення кредитного забезпе-
чення сільськогосподарських підприємств.

Для удосконалення кредитування в аграрній 
сфері необхідно зробити декілька кроків, насампе-
ред, це: запровадження іпотеки на землю, безпе-
решкодне одержання сільськогосподарськими това-
ровиробниками кредитів, запровадження системи 
сільськогосподарських субсидій для підтримки ви-
робництва, застосування диференційованих відсо-
ткових ставок за користування кредитом.
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Аннотация
Статья посвящена механизму кредитного обеспечения инвестиционно-инновационных процессов субъектов хозяй-
ствования аграрной отрасли. В частности, факторам воздействия на кредитование сельскохозяйственных предпри-
ятий и объеме процентных ставок. Обосновано, что благодаря государственной программе финансовой поддержки 
сельскохозяйственных предприятий можно улучшить их финансовое состояние. Предложены пути улучшения кре-
дитного обеспечения сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: механизм кредитного обеспечения, бюджетные возмещения, процентная ставка, риск, платеже-
способность.

Kulyk Kristina Оleksandrivna
Postgraduate Student of Department Finance and Credit
Uman’ National University of Gardening

CREDIT SUPPORT MECHANISM INVESTMENT  
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Summary
The article is devoted to the mechanism of credit support investment and innovation processes agricultural sector entities. In 
particular, to impact on lending volumes and farms protsetnyh rates. It proved that through the state program of financial 
support agricultural enterprises it is possible to improve their financial situation. Ways to improve credit support farmers.
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ЗАСТАВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ  
ЯК ОКРЕМИЙ ВИД ЗАСТАВИ В УКРАЇНІ

Розглянуто економічні засади використання сільськогосподарських земель як застави, а саме об’єкт права власності, 
предмет договору застави, проблеми оцінки землі, заставодержателі землі, переваги та ризики суб’єктів сільського 
господарства щодо використання іпотеки. 
Ключеві слова: іпотека, застава землі, земельні ділянки, сільськогосподарські угіддя, ризики.

Постановка проблеми. В сучасному ринково-
му середовищі активні операції банківських 

установ займають пріоритетне місце, вони займа-
ють перше місце у статті доходів, але їм прита-
манні найбільші ризики. Найбільш актуальною 
проблемою функціонування банківських установ є 
забезпечення принципу повернення кредитних ко-
штів та одним із механізмів виконання цього прин-
ципу є застава, яка стимулює належне виконання 
боржником зобов’язань перед кредитором. Зміни, 
які постійно відбуваються в економіці нашої кра-
їни, ланцюг криз все частіше змушує банківські 
установи та Національний банк України все більше 
приділяти уваги такому інституту як застава та за-
ставним відносинам. Застава сільськогосподарських 
земель є особливим видом застави, нажаль якій 
приділено зовсім мало уваги.

Постановка завдання. Застава земель сільсько-
господарського призначення не відповідає сучас-
ним вимогам щодо кредитування сільського гос-
подарства. Але кризові явища в банківській сфері 
висувають це питання до переліку невідкладних 
завдань, розв’язання яких дозволить підвищити 
ефективність банківського сектору та сільського 
господарства. Запровадження цього інституту на-
дадуть надзвичайні вигоди. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Тер-
мін «іпотека» (від грецьк. Hypotheka – підставка) 
був відомий ще в стародавній Греції. Своїм по-
ходженням він завдячує архонту Солону та був 
пов’язаний із забезпеченням відповідальності борж-
ника перед кредитором певними земельними ділян-
ками. В Афінах того часу заставним забезпеченням 
виступала особистість боржника, якому у випадку 
невиконання вимог загрожувало рабство. На межі 
такої земельної ділянки, яка належала боржнику, 
кредитор встановлював спеціальний стовп з надпи-
сом про те, що це майно виступає забезпеченням 
його претензії у визначеній сумі, на цьому стовпі 
також відмічалися усі борги власника землі. Такий 
стовп отримав назву «іпотеки». [1]. 

В Україні відповідно до статті 30 Закону «Про 
заставу» іпотекою визнається застава землі, неру-
хомого майна, за якої земля та (або) майно,що ста-
новить предмет застави, залишається у заставодав-
ця або третьої особи [2]. Згідно зі ст.133 Земельного 
кодексу України у заставу можуть передаватися 
земельні ділянки державної, комунальної та при-
ватної власності, якщо інше не встановлено зако-
ном, а також права на них – право оренди земель-
ної ділянки, право користування чужою земельною 
ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфі-
тевзис), право користування чужою земельною ді-
лянкою для забудови (суперфіцій). Земельна ділян-
ка або право на неї може бути передано у заставу 

лише за умови присвоєння земельній ділянці када-
стрового номера в порядку, визначеному законом. 
Передача в заставу частини земельної ділянки (або 
права на частину земельної ділянки) здійснюється 
після виділення її в натурі (на місцевості) відпо-
відно до документації із землеустрою. Заставодер-
жателем земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення та прав на них (оренди, емфітевзису) 
можуть бути лише банки [3].

Окремо слід зазначити, що сільськогосподарські 
угіддя України не є предметом продажу, ще в лис-
топаді 2012 року Верховна Рада України продовжи-
ла мораторій на продаж землі до 2016 року. Пере-
важна більшість експертів вважає, що відсутність 
ринку землі економічно є недоцільним та гальмує 
економічний розвиток країни. Невідома і позиція 
до цього питання теперішньої влади. З іншого боку 
експерти стверджують: «якби торгівля сільськогос-
подарськими ділянками почалася з 1 січня 2013-го, 
середня вартість українських чорноземів не пере-
вищила б $1 тис. за гектар. Тоді як у Франції цей 
показник, за даними Українського клубу аграрного 
бізнесу, дорівнював $12,5 тис. , Польщі – $6,6 тис. , 
Болгарії – $3,1 тис. Така недооцінка може станови-
ти інтерес для спекулянтів та олігархів» [4].

Згідно зі ст. 79 Земельного кодексу земельна ді-
лянка як об'єкт права власності, відповідно і заста-
ви, – це частина земної поверхні з установленими 
межами, певним місцем розташування, з визначе-
ними щодо неї правами. Право власності на земель-
ну ділянку поширюється в її межах на поверхне-
вий (ґрунтовий) шар, а також на водні об'єкти, ліси 
і багаторічні насадження, які на ній знаходяться. 
Право власності на земельну ділянку розповсю-
джується на простір, що знаходиться над та під по-
верхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні 
для зведення житлових, виробничих та інших буді-
вель і споруд [3].

Відповідно до вимог чинного законодавства 
об’єктом права власності фізичних осіб, а отже і 
предметом застави, можуть бути лише ті земельні 
ділянки, приватизація яких не заборонена Земель-
ним кодексом України. А саме, це земельні ділянки, 
що приватизуються громадянами для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, ведення осо-
бистого селянського господарства, дачного і гараж-
ного будівництва [3]. 

Земельні ділянки, як об'єкти права власності 
громадян України, мають визначені законодавством 
граничні розміри і розрізняються за метою вико-
ристання. Наприклад, для ведення фермерського 
господарства земельна ділянка надається в розмірі 
земельної частки (паю); для ведення особистого се-
лянського господарства – не більше 2,0 гектара; для 
ведення садівництва – не більше 0,12 гектара; для 
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будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділян-
ка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах –  
не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 
гектара; для індивідуального дачного будівництва –  
не більше 0,10 гектара; для будівництва індивіду-
альних гаражів – не більше 0,01 гектара. Грома-
дянам та юридичним особам можуть належати на 
праві власності тільки замкнені земельні ділянки 
лісового фонду загальною площею до 5 гектарів у 
складі угідь селянських, фермерських та інших гос-
подарств та замкнені природні водойми (загальною 
площею до 3 гектарів), або створювані рибогоспо-
дарські, протиерозійні та інші штучні водойми [3].

Об'єктом права приватної власності юридич-
них осіб (заснованих громадянами України або 
юридичними особами України) є земельні ділянки 
для здійснення підприємницької діяльності, або які 
використовуються для житлової, промислової та 
громадянської забудови. Наприклад, це земельні 
ділянки, надані для житлово-будівельних коопе-
ративів, або сільськогосподарським підприємствам 
для ведення товарного сільськогосподарського ви-
робництва. Об'єктом права приватної власності іно-
земних юридичних осіб є тільки земельні ділянки 
несільськогосподарського призначення у разі при-
дбання ними об'єктів нерухомого майна та для спо-
рудження об'єктів, пов'язаних із здійсненням під-
приємницької діяльності в Україні, в першу чергу, 
в межах населених пунктів [3].

Отже, предметом договору застави можуть бути 
земельні ділянки як сільськогосподарського, так і 
несільськогосподарського призначення. Заборона 
на відчуження земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення до 1 січня 2016 року не по-
ширюється на регулювання вказаних відносин. Це 
пов’язано з тим, що застава землі розглядається не 
як спосіб відчуження земельної ділянки, а як спосіб 
забезпечення кредитних відносин між власником 
земельної ділянки і банком. Укладення договору 
застави є виключним правом власника земельної 
ділянки, яка використовується заставодавцем за 
цільовим призначенням [5]. Хоча у випадку не ви-
конання позичальником зобов’язань у банку вини-
кають питання щодо продажу землі і саме щодо по-
гашення кредиту, тобто в даному випадку застава 
землі не може бути джерелом погашення і банку 
потрібно шукати інші законні шляхи для вирішення 
даної фінансової ситуації. 

В цілому, багато банків беруть земельні ділянки 
в якості застави поряд з житловою і комерційною 
нерухомістю. Принаймні, така можливість озвучу-
ється в програмах споживчого та іпотечного креди-
тування. Однак на ділі все трохи складніше. Справа 
в тому, що земельну ділянку досить складно оціни-
ти об'єктивно і в подальшому продати: такий вид 
нерухомості користується дещо меншим попитом, 
ніж квартири або будинки. Земельну ділянку мож-
на використовувати в якості застави у разі одер-
жання цільового або нецільового кредиту. Як пра-
вило, мова йде про іпотеку. Найбільш охоче банки 
видають кредити під заставу ділянки у разі, якщо 
на отримані гроші ви збираєтеся будувати будинок 
на тій же землі.

Втім, в якості застави можна використовувати 
не тільки ділянку під будівництво, але й земельний 
пай, і землю сільськогосподарського призначення. 
І в тому, і в іншому випадку об'єкт може бути ви-
користаний в якості застави в банку. Головною умо-
вою отримання кредиту під заставу землі є право 
власності. Тільки в тому випадку, якщо ви воло-
дієте ділянкою або частиною ділянки особисто, ви 

можете використовувати його в якості застави. Для 
оформлення кредиту потрібно також і згода чолові-
ка, довідка про доходи та інші документи.

Документи на саму землю повинні бути пра-
вильно оформлені. Серед них головним є кадастро-
вий паспорт ділянки, підписаний членами Комітету 
з земельних ресурсів та землеустрою.

Земельний пай – практично єдиний вид влас-
ності, який може запропонувати людина, що займа-
ється сільським господарством, що бере в кредит 
досить велику суму. Все інше – будівлі ферм, худо-
бу, урожай – може вважатися запорукою лише при 
короткостроковому і середньостроковому креди-
туванні. При оформленні паю в заставу позичаль-
ник повинен бути повноцінним власником ділянки. 
Користуватися землею він може весь час виплати 
кредиту. У разі, якщо кредит не був виплачений, 
пай може перейти банку.

Деякі банки спеціалізуються на видачі кредитів 
під заставу сільськогосподарських угідь. Інші ор-
ганізації можуть прийняти таку ділянку в якості 
застави при відповідних умовах.

Відмінностей від оформлення під заставу діля-
нок іншого призначення тут практично немає: ви 
повинні бути власником, повинні мати при собі пас-
порт земельної ділянки, не повинні мати жодних 
майнових суперечок з власниками сусідніх угідь.

Слід зазначити лише те, що більшість банків 
приймають такі ділянки в якості застави лише в 
тому випадку, якщо вони досить великі й мають 
якусь цінність: прості садові ділянки на 6 соток на-
вряд чи підійдуть в якості застави. 

Наприклад, в Ощадбанку земельну ділянку 
можна використовувати в якості застави в ряді ви-
падків. Так, серед іпотечних програм земля може 
стати запорукою у випадку, якщо ви купуєте дачу 
або гараж. 

З одного боку в сьогоднішніх реаліях сільсько-
господарське виробництво є одним із пріоритетних 
галузей розвитку, з іншого боку – є одним з най-
більш ризикованих видів господарської діяльності. 
При використанні механізмів іпотеки зростає ймо-
вірність отримання кредиту, оскільки ризики мож-
ливих втрат повністю чи частково переносяться 
з кредитора на позичальника. Зростання вартості 
застави надає можливість збільшити суму кредиту 
при тих самих банківських відсоткових ставках, а 
позичковий відсоток є суттєво нижчим, якщо заста-
вою виступає земля. Окрім того, застава є гарантією 
доброчесних відносин між позичальником і креди-
тором, стимулом для активної діяльності позичаль-
ника, так як у випадку невиконання зобов’язань за 
іпотечною угодою позичальник може втратити свою 
земельну ділянку.

Використання іпотечних механізмів дозволяє 
суб’єктам сільськогосподарського господарювання: 
отримати кредит для купівлі земельної ділянки і 
розпочати власну справу, використовуючи її; роз-
ширити існуюче господарство за рахунок покупки 
нової нерухомості, в тому числі нових земельних ді-
лянок, будівель, споруд; поновити оборотний капітал.

Чим вища вартість земельної ділянки, тим біль-
ший кредит ви можете отримати. Бережливе став-
лення до землі, поліпшення її властивостей, підви-
щує її вартість. Через відсутність реального ринку 
землі вартість земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення є невисокою, а це, в свою 
чергу, зменшує обсяг іпотечних кредитів, які могли 
б отримати сільськогосподарські товаровиробники.

Як зазначалося вище, сільське господарство є ви-
соко ризиковим, що залежить в першу чергу від при-
родних явищ. У разі неповернення кредиту у вста-
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новлений строк, може бути проведено примусовий 
продаж об’єкта іпотеки через публічні торги. Кошти 
кредитору повертаються з вирученої суми, а зали-
шок, за мінусом витрат на проведення торгів пере-
дається власнику нерухомого майна (позичальнику).

Отже, іпотека для селянина – це механізм, яким 
треба вміло користуватися. Кожен сільськогосподар-
ський виробник будь-якої форми повинен добре ро-
зуміти ризики щодо втратити землі, перше ніж за-
ставити землю. Тому, перше ніж передавати землі 
сільськогосподарського призначення в іпотеку повинен 
бути зроблений економічний розрахунок з урахуван-
ням всіх можливих ризиків. Рівень економічної досвід-
ченості у сільськогосподарських виробників в Україні 
залишається досить низьким, особливо у маленьких 
фермерських господарствах, тому це бажано зробити з 
фахівцями. На мою думку, держава повинна створити 
відповідні регіональні центри з професійними фахів-
цям, які б надавали безкоштовні цільові рекомендації і 
допомагали прораховувати різноманітні ризики.

Фермерам необхідно максимально застрахувати 
себе від різних випадковостей, в тому числі застра-
хувати майбутній врожай. У випадку якогось лиха 
отримана страхова сума дозволить фермерам хоча 
б частково покрити банківський кредит. 

Законодавство інших країн має чимало механіз-
мів запобігання втрати селянами земель сільсько-
господарського призначення. Наприклад, можли-
вість контролю зі сторони кредитора за діяльністю 
позичальника, передачу заставленої земельної ді-
лянки в ефективне управління і повернення її по-
зичальнику після погашення боргу, розстрочка ви-
плати боргу, тощо.

Відповідно до Земельного кодексу України, тіль-
ки банки, які відповідають вимогам, установленим 
законами України, тобто, закон забороняє іпотеч-
ні угоди з іншими кредитними установами, напри-
клад, кредитними спілками, а також іншими юри-
дичними чи фізичними особами.

В свою чергу уряд країни 2 липня 2012 року 
створив Публічне акціонерне товариство «Держав-
ний земельний банк», що затвердив постановою 
«Про створення Державного земельного банку», в 
якій передбачається, що ДЗБ повинен бути створе-
ний згідно зі статтею 7 Закону України «Про бан-
ки та банківську діяльність». Хоча ідея щодо ство-
рення ДЗБ вперше з'явилися в Земельному кодексі 
України, що набрав чинності 1 січня 2001 року, в 

якому Кабінету Міністрів доручалося протягом  
6 місяців підготувати та подати до парламенту про-
ект Закону «Про Держаний земельний (іпотечний) 
банк. Це доручення, однак, офіційно не виконувало-
ся аж до 2012 року, коли почали вживатися заходи 
зі створення Державного земельного банку. Отже, 
парламент України 18 вересня 2012 року прийняв 
закон «Про внесення змін до Закону України «Про 
банки і банківську діяльність» щодо Державного 
земельного банку, яким дозволяється Державному 
земельному банку здійснювати діяльність як бан-
ківської установи. При цьому попереднім урядом 
не були визначені чіткі цілі створення Державного 
земельного банку, а саме було зазначено, що банк 
буде повноцінним гравцем у сфері купівлі-продажу 
земельних ділянок і стане найбільшим іпотеко утри-
мувачем на території України. Таке враження, що 
попередня влада готувала масштабний перерозподіл 
сільськогосподарських угідь на користь олігархічних 
структур за заниженою ціною. Саме тому, 5 липня 
2014 року Президент України Петро Порошенко під-
писав закон про ліквідацію Державного земельного 
банку. «Законом № 1509-VII ліквідується публічне 
акціонерне товариство «Державний земельний банк» 
і вносяться відповідні зміни до Земельного кодексу 
України», – йдеться в повідомленні (http://www.
president.gov.ua/news/30671.html).

У багатьох країнах законом встановлені об-
меження на можливість банків володіти землею. 
Важливо, щоб такі обмеження, які відповідають 
сьогоднішнім реаліями України, знайшли своє відо-
браження у вітчизняному законодавстві.

Висновки з проведеного дослідження. З одного 
боку, землі сільськогосподарського призначення мо-
жуть виступати предметом застави, з іншого боку 
сільськогосподарські угіддя не можуть виступати 
об’єктом купівлі-продажу. Зазначене протиріччя не 
дає можливість комерційним банкам використати 
заставу, як забезпечення виконання позичальником 
власних забов`язань за кредитним договором у ви-
падку погіршення фінансового стану. Отже, банку 
необхідно шукати інші джерела погашення заборго-
ваності клієнта. Вирішення цього протиріччя надасть 
нові можливості як селянам, так і банкам. Але перед 
тим, як зняти мораторій на продаж землі необхідно 
вирішити питання на законодавчому рівні щодо оцін-
ки вартості землі та права різноманітних суб’єктів на 
володіння сільськогосподарськими угіддями.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ  
ГУМАНІЗАЦІЇ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

У статті проаналізовано проблему вдосконалення системи вищої професійної освіти шляхом її гуманізації та 
гуманітаризації. Доведено, що в даний час гуманізація і гуманітаризація освіти дозволяє забезпечити значимість і 
привабливість людського капіталу та його соціального фактора і для майбутнього працівника, і для роботодавця. 
Ключові слова: гуманізація праці та соціально-трудових відношень, ринок праці, система професійної освіти, людсь-
кий капітал, гуманітарне виховання, креативне мислення, креативний потенціал.

Постановка проблеми. Для економічного зрос-
тання та підвищення конкурентоспромож-

ності економіки важливу роль відіграють науко-
ві знання та їх технологічне застосування. Освіта 
стала однією з найрозвиненіших сфер людської ді-
яльності. Перш за все підвищилася соціальна роль 
освіти: від її спрямованості й ефективності сьогод-
ні багато в чому залежать перспективи розвитку 
людства. В останнє десятиліття суспільство змінює 
своє відношення до усіх видів освіти. Освіта, осо-
бливо вища, розглядається як головний чинник со-
ціального та економічного прогресу. Причина такої 
уваги полягає у розумінні того, що найважливішою 
цінністю та основним капіталом сучасного суспіль-
ства є людина, здатна до пошуку й освоєння нових 
знань, прийняття нестандартних рішень. Освіта, як 
одна з найважливіших складових суспільства, з од-
ного боку, залежить від процесів, що відбуваються 
у ньому, повинна швидко реагувати та відповіда-
ти стану науково-технічного прогресу, тенденціям 

розвитку економічної сфери країни, з іншого, без-
умовно, – впливати на всі процеси і сторони життя, 
оскільки готує фахівців, розвиває особистість, фор-
мує певні життєві погляди. 

В умовах сучасного виробництва джерелом 
основних переваг виробничої діяльності виступають 
людські ресурси як носії знань, досвіду та твор-
чих здібностей. Саме невичерпний потенціал науки 
й техніки стає домінуючим вектором економічно-
го зростання, формує інноваційний тип розвитку, 
який здійснюється через сукупність процесів заро-
дження нового та його втілення у всі сфери люд-
ської діяльності. 

Розвиток освіти є стратегічним ресурсом подо-
лання кризових процесів, покращання життя люди-
ни, забезпечення національних інтересів, зміцнення 
авторитету української держави на міжнародній 
арені. Проблемам формування освітнього потенціа-
лу присвячені численні праці науковців. Найбільш 
повно проблеми становлення економіки знань, ме-
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ханізми та соціально-економічні наслідки її функ-
ціонування розглядали в свої роботах І. Масуда,  
М. Порат, Дж. Стігліц, Т. Умесато. У вітчизняній 
економічній науці найбільш вагомими є здобутки в 
результаті наукових досліджень вчених-економістів 
Буяльської Т., Вербицької Л., Кавецького В., та ін. 
У ході дослідження цих проблем науковці підкрес-
лювали значення системи освіти в соціальному й 
економічному розвитку суспільства. Однак, питан-
ня щодо проблем вищої професійної освіти шляхом 
її гуманізації та гуманітаризації є мало дослідже-
ними у вітчизняній науці. Про освіту говорять бага-
то, але саме поняття гуманізації та гуманітаризації 
є багатозначними, і тому дебати про чітке значення 
продовжуються. Усе це свідчить про актуальність 
теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження 
в науковому і практичному аспектах.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у висвітленні проблеми вдосконалення сис-
теми вищої професійної освіти шляхом її гуманіза-
ції та гуманітаризації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьо-
годні однією з головних характерних особливостей 
розвитку є зміни, які відрізняються від тих, які від-
бувалися у минулому. Все реальніше, останніми ро-
ками, почали усвідомлювати, що розвиток людства 
за допомогою тільки економічного зростання і збіль-
шення технічної могутності є небезпечним та обме-
женим. Майбутня еволюція суспільства більше ви-
значатиметься рівнем культури і мудрості людини.

Звернення до вивчення людського чинника – це 
поворот у науці, освіті й управлінні до визнання 
людського капіталу як основного джерела ефек-
тивності економічної діяльності, конкурентоспро-
можності в будь-якій діяльності. Тому погляди в 
суспільстві радикально змінилися і витрати на роз-
виток людини стали розглядатися не як витрати, а 
як перспективне вкладення капіталу.

У економічній теорії під «людським капіталом» 
прийнято розуміти запас знань, умінь, навиків і 
здібностей людини, які можуть використовувати-
ся нею у виробничих цілях, або зі споживчою ме-
тою. Термін «людський» використовується тому, 
що втілений в особі людини, «капітал» – тому, що 
є джерелом майбутніх доходів. Словосполучення 
«людський капітал» – не метафора, а чітке наукове 
поняття, яке повністю підпадає під стандартне ви-
значення капіталу, вироблене економічною теорією. 

Основними видами вкладень (інвестицій) у 
людину є освіта, виробнича підготовка, охорона 
здоров’я, міграція, професійна мобільність, пошук 
інформації на ринку праці, народження та вихован-
ня дітей. Освіта і підготовка на виробництві збіль-
шують об’єм людського капіталу, охорона здоров’я 
подовжує термін його «служби», міграція, про-
фесійна мобільність і пошук інформації на ринку 
праці сприяють підвищенню цін за його послуги, 
народження і виховання дітей відтворюють його у 
наступному поколінні.

Інвестиції в людину (людський капітал) окре-
мими науковцями розподіляються за галузями со-
ціальної сфери, внаслідок чого виділяють капітал 
здоров’я, капітал освіти, капітал культури і соці-
альний капітал.

Віддачу від людського капіталу можна розгля-
дати за різними поглядами. По-перше, вона може 
виступати у грошовій формі (наприклад більш ви-
сокі заробітки працівників із вищим рівнем освіти), 
по-друге, в ній можна виділити споживчу й інвес-
тиційну складові. Освіта представлятиме безпосе-
редню споживчу цінність, якщо людина отримає 

користь або задоволення від самого процесу на-
вчання. А інвестиційна цінність освіти визначаєть-
ся тими вигодами, які вона здатна приносити після 
завершення навчання.

Ефективність використання людського капіталу 
у виробництві значною мірою залежить від факто-
рів суспільного середовища. Сам соціальний капітал 
як окреме явище сучасних соціально-економічних 
тенденцій розвитку став окремим об’єктом вивчен-
ня порівняно недавно – в кінці ХХ-го сторіччя. Гли-
боке вивчення цього явища пов’язане з постійним 
зростанням ролі людини в суспільстві, значенням 
її «людського капіталу» і вплив цього значення на 
ринок праці і трудових відносин.

Соціальний капітал представляє собою потен-
ціал взаємної довіри і взаємодопомоги, який ціле-
спрямовано сформований у вигляді міжособистих 
відносин: обставин та очікувань, інформаційних ка-
налів і соціальних норм. Даний капітал розглядає 
зміни у відносинах між людьми, які сприяють еко-
номічним діям. Колектив працівників, поміж якими 
існують відносини взаєморозуміння і довіри працює 
більш злагоджено й ефективно, ніж той, де відсутні 
будь-які стосунки.

Протягом тривалого часу базою соціального ка-
піталу було багатство в натуральній або грошовій 
формі. Одночасно з даним фактором велику роль 
у формуванні соціального капіталу відіграє вища 
освіта, яка забезпечує соціалізацію особи [1].

Сьогодні саме людський і соціальний капітал 
дозволяють скорегувати індивідуальну поведінку 
працівника, діяльність роботодавців, функціону-
вання всіх структур освітнього процесу в напрямку 
їх відповідності вимогам ринку праці. Одночасно із 
підвищенням ролі людського чинника в економіці, 
суспільстві, зростає і роль особи у процесі навчан-
ня. Сьогодні спеціалісти використовують нове ви-
значення професійної освіти як процесу і результа-
ту професійного навчання і виховання, становлення 
і розвитку особистості. Це широке формулювання, 
яке в корені змінює багато акцентів і деякі пріори-
тети. Ще недавно розуміння освіти, як загальної, 
так і професійної, зводилося лише до формування 
систематизованих знань, умінь і навиків. У сучас-
них умовах професійна освіта разом із загальною 
є необхідним і найважливішим чинником різносто-
роннього розвитку особистості, оскільки той, хто 
не володіє ніякою професією, нічого не уміє робити 
конкретно, явно неповноцінна людина.

Освіта здійснює позитивний вплив на пошук на 
ринку праці, переважно за рахунок навиків викорис-
тання інформації та вміння налагоджувати потрібні 
контакти і зв’язки. Рівень освіти є також важливим 
фактором, який визначає політичну та соціальну по-
ведінку. При інших однакових умовах більш високий 
рівень освіти посилює політичну активність, пози-
тивно впливає на добровільну діяльність всередині 
колективу і підвищує соціальні навики – здатність 
до організації, співробітництва і взаємодії.

Отже, можна сформулювати три загальних 
цілі освіти. Перша – створення умов для оволо-
діння людською, зокрема професійною, діяльніс-
тю, отримання кваліфікації або, перекваліфікації 
для включення людини у суспільно корисну працю 
відповідно до її інтересів і здібностей. При цьому 
для кожної окремої людини її освіта виступає у 
двох іпостасях:

1) як засіб самореалізації і самоствердження 
особи, оскільки людина максимально розкриває 
свої здібності в праці; 

2) як засіб стабільності, соціального самозахисту 
та адаптації людини в умовах ринкової економіки, 
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як її власність, капітал, яким вона розпоряджається 
або розпоряджатиметься як суб’єкт на ринку праці.

Друга мета –- виховання громадян, соціально 
активних, творчих членів суспільства, які оволо-
діли системою загальнолюдських і національних 
цінностей, які здатні до перетворень у виробництві, 
у виробничих, економічних та суспільних відноси-
нах; до участі в управлінні; які володіють відчуттям 
відповідальності за результати своєї діяльності, за 
охорону природи, за розвиток країни та світу.

Третя мета – задоволення поточних та перспек-
тивних потреб виробництва (у економічній, соціаль-
ній, культурній та інших сферах) в кваліфікованих 
фахівцях, які відповідають вимогам гуманітарного, 
соціального і науково-технічного прогресу, володі-
ють широким загальноосвітнім і професійним світо-
глядом, професійною мобільністю. 

До теперішнього часу вся постановка навчання 
і виховання у вищій школі виходила з необхідності 
сформувати фахівця, який найкращим чином від-
повідає вимогам виробництва, яке було причиною 
для отримання освіти, а освіта його працівників – 
наслідком. Проте із позиції гуманізації суспільства, 
піднесення Людини, необхідно відмітити: сама осо-
ба фахівця має висувати нові вимоги до виробни-
цтва, у тому числі і до кваліфікації праці, її інте-
лектуального і творчого змісту. Тому актуальною є 
проблема гуманізації і гуманітаризації вищої про-
фесійної освіти.

Людський і соціальний капітал надбаний у ре-
зультаті вищої професійної освіти відображає 
ресурси, які часто отримані завдяки соціальним 
зв’язкам, участі у колективах й сприйнятті від-
повідних норм і традицій. Роботодавцям потрібні 
працівники, які не тільки високопрофесійно підго-
товлені, але й володіють такими якостями, як гнуч-
кість та здатність до самоосвіти.

Місце знань у розвитку суспільства стрімко 
зростає, випереджаючи значущість засобів вироб-
ництва і природних ресурсів. В даний час цінності 
створюються за рахунок підвищення продуктивнос-
ті праці та використання нововведень, тобто засто-
сування знань на практиці. Але освіта – не галузь 
економіки, оскільки ні учбовий процес, ні його кін-
цеву мету, ні його результат, ні його «продукцію» 
не можна порівнювати з аналогічними категоріями 
економіки. Освіта сама по собі є життєво важливою 
функцією, ключовою системою й умовою існування 
суспільства – без освіти немає суспільства. Освіта 
вирішує одночасно культурні, суспільні, економіч-
ні, цивільні та етичні завдання. У ній зацікавлено 
суспільство в цілому та його різні підсистеми, при 
цьому останні гостро потребують її.

Освіта забезпечує спадкоємність у суспільстві, 
передає знання, нововведення і вироблені норми, а 
також досвід, накопичений людством за всю історію 
його існування. Освіта розвиває потенціал, який до-
зволяє суспільству рухатися вперед, прогресувати, 
оновлюватися, змінюватися, у тому числі і в облас-
ті економіки. Економічний, політичний і соціальний 
розвиток сучасного суспільства все більше зале-
жить від здатності здобувати нові знання та засто-
совувати їх у житті. Освіта залишається провідним 
чинником соціального прогресу, оскільки створює 
матеріально-технічну, етичну і культурну основу 
суспільства, формує інтелектуальну еліту країни і 
відтворює кадровий потенціал [2, с. 53]. 

Основою успіху сучасної економіки є її наукоєм-
ність, принципово новий зміст та результат праці. 
Сьогодні знання як базова основа наукоємної еко-
номіки виступає як науково-дослідне поле функціо-
нування творчої людини на відміну від людини еко-

номічної, яка найбільших результатів добивається 
при дрібнотоварному виробництві. З переходом до 
великого машинного виробництва та відчуженням 
власності ця модель починає давати збої, тому, що 
одностороння абстрактна праця та приватна еко-
номічна зацікавленість звужують науково-дослідне 
поле, не дозволяють людині реалізувати свою суть, 
та саморозвиток особистості. Інтелект людини, його 
творчий розум направлений на створення, постій-
но випромінює або генерує думки. При цьому кре-
ативність здатна породжувати незвичайні ідеї або 
генерувати їх, створювати на базі відомих нові, від-
хилятися від традиційних схем мислення, швидко 
вирішувати різні проблемні ситуації [3, с. 4]. У про-
цесі господарської діяльності наукоємної організації 
наукове знання предстає як безперервний потік ін-
новацій, а загальною тенденцією у розвитку науки 
є технологізація наукового мислення, його інстру-
менталізація.

Головною відмінною рисою взаємодії людини з 
навколишнім середовищем є те, що люди не просто 
пасивно пристосовуються до зовнішніх дій, але й 
творчо змінюють зовнішній світ, створюють у ньо-
му нові структури, втілюючи в життя ідеї, концеп-
ції й інші продукти своєї уяви. Тому, не випадко-
во сьогодні, так багато уваги приділено не просто 
проблемам наукоємною, інтелектуально-креативної 
економіки, а головним чином, людині як центру 
цього «економічного Всесвіту». Особливий акцент 
робиться на тому, що нематеріальна складова буде 
основою приросту доданої вартості компаній най-
ближчими роками [4, с. 21-23]. Відповідно, будь-яка 
робота зажадає набагато більшого застосування 
творчих сил, ніж раніше. Про це говорить тенденція 
до відмови, яка намітилася останніми роками (як 
за кордоном, так і в Україні), від зіставлення «ро-
зумова праця – фізична праця» на користь «стан-
дартна праця – творча праця». Причому, творчим 
може бути не тільки інтелектуальна діяльність, але 
і будь-яка виробнича праця. Креативність стане 
важливішою, ніж вміння дотримуватися традицій-
ного мислення. 

У науковій літературі під креативністю розумі-
ється здібність працівника до генерації нових форм 
у будь-якому вигляді, які повинні легко розповсю-
джуватися та масово використовуватися [5, с. 158]. 
Отже, в основу формування нового типу людських 
ресурсів повинна бути покладена здібність до ство-
рення та широкого застосування оригінальних ідей, 
елементів, моделей, уміння нового поєднання до ви-
користання вже існуючих технологій і тому подібне. 
При такому підході на перший план виступає не 
володіння знаннями взагалі, а здібність до їх ство-
рення, інакше кажучи, необхідні не просто «знаю-
чі» фахівці, а ті, що володіють певними ключовими 
компетенціями. Тим самим, одним з найважливіших 
завдань будь-якої організації в плані інтенсивного 
внутрішнього розвитку, досягнення конкурентних 
переваг є формування власних іноваційно-креатив-
них ресурсів. 

З урахуванням подібних змін середовища біз-
несу, вижити та досягти успіху зможуть тільки ті 
компанії, які найкращим чином пристосовані до цих 
умов. Найціннішими для працедавців будуть люди, 
які зможуть поєднувати креативність, гнучкість, 
комунікабельність й уміння швидко вирішувати 
проблеми. Тим самим, у ході підготовки успішних 
керівників і працівників особлива увага повинна 
приділятися розвитку у них вказаних якостей. Вже 
сьогодні значна кількість керівників вищої ланки 
надають значення проведенню відповідної інтелек-
туальної, освітньої, психологічної підготовки своїх 
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підлеглих. Разом з тим, продовження і поглиблення 
тенденцій сучасного економічного розвитку будуть 
змушувати їх прискорити роботу у даному напрямі. 
Сьогодні будь-яка компанія хоче не тільки розви-
вати людський потенціал, що є у неї, але й при най-
мі на роботу нових співробітників вже отримувати 
людей, які будуть готові до роботи у нових умовах; 
людей, які володіють й уміють застосовувати на 
практиці ці навики. 

Першочерговим, що визначає результативність 
креативної діяльності, є вміння застосувати знання 
на практиці, а головне – з безліч рішень вибрати 
потрібне [5, с. 156-161]. Це підводить нас ще до одно-
го аспекту – місця освітньої системи у формуванні 
«менеджерів майбутнього». У зв'язку з цим дореч-
но зазначити, що в домінуючій освіті важливе міс-
це повинно займати навчання навикам критичного 
мислення, переміщення із зони проблеми у зону її 
ефективного вирішення і т.п. Другим компонентом 
цієї парадигми є комплексне використання інова-
ційно-креативних ресурсів у формуванні вартості 
організації. Тому, сьогодні перед системою підготов-
ки фахівців повинно ставитися завдання розвитку 
у тих, що навчаються критичного мислення. Після 
отримання відповідної освіти молодий фахівець по-
винен не тільки володіти, але й уміти створювати 
нові знання; не тільки застосовувати на практиці 
існуючі теорії і напрацювання, але й швидко при-
стосовуватися до змін зовнішнього середовища та 
враховувати їх у своїй діяльності. 

Створення і розповсюдження знань у межах 
економічного простору – важливий елемент науко-
ємної економіки, але ніяк не її кінцева мета. Через 
використання існуючих та створенням нових знань, 
працівники усіх сфер діяльності зіткаються з необ-
хідністю, щодо їх практичного втілення. Тому ще 
однією цінністю, «третім китом» наукоємної еко-
номіки – після знань і креативності – виступають 
інновації, тобто ті нововведення, в яких знаходять 
втілення результати інтелектуально-творчої робо-
ти людини. Ці результати у свою чергу, повинні 
приносити користь у тому або іншому її розумінні 
(фінансовий прибуток, економію витрат, оптиміза-
цію процесів управління і т.п.). Саме тому усі зу-
силля, які направлені на просування науки, розви-
ток творчих здібностей – повинні поєднуватися із 
формуванням і підтримкою інноваційного духу все-
редині окремих підприємств та в державі в цілому. 
Окремої згадки в цьому ключі заслуговує розвиток 
технологій та інфраструктури, зокрема інформацій-
ної. Об'єднання наукового знання, як і самого про-
цесу генерації ідеї, з можливостями інформаційних 
технологій, перекладає проблему нематеріальних 
ресурсів на якісно новий рівень, коли знання, як й 
інші ресурси, отримуються, створюються та вико-
ристовуються для вирішення поточних і стратегіч-
них завдань. Комбінація нових знань, пов'язаних з 
людьми, і знань, пов'язаних з капіталом, створюють 
узагальнену базу компетенції, яка існує в організа-
ції [6, с. 237-244]. Основним креативним стратегіч-
ним ресурсом компанії є працівники, які володіють 
знаннями, компетенцією та навиками.

Принципи наукоємної економіки повинні знайти 
своє віддзеркалення на всіх рівнях управління – 
від підприємства до держави. До них відносяться: 
генерація знань як застава конкурентоспромож-
ності; формування і розвиток інтелектуального по-
тенціалу організації; інвестиції в людський капітал 
як основний актив компанії; підтримка духу інно-
ваційності; готовність до швидких змін зовнішнього 
середовища бізнесу та ін. Стимулювання інновацій-
ної активності – найважливіший напрям політики 

розвитку, подолання кризи. Шляхом впровадження 
нових прогресивних технологій послідовно йдуть 
найбільші країни світу, які швидко розвивають-
ся, – Китай, Індія, Бразилія, Мексика і багато ін-
ших держав. Перехід України на шлях інновацій-
ного розвитку припускає також радикальну зміну 
у міжнародній спеціалізації, одним з основних на-
прямів якої стає надання інтелектуальних (немате-
ріальних) послуг.

Перспективи розвитку інтелектуальних ресурсів 
в Україні – це стратегічне завдання формування но-
вої, наукоємної системи господарювання, в якій го-
ловна роль відводиться інтелектуально-креативній 
діяльності по виробництву інноваційних продуктів. 
На жаль, в нашій країні значна частина політиків 
і бізнесменів не розуміють важливості цілей і спо-
собів їх досягнення у сфері розвитку інноваційно-
креативної діяльності, створення нематеріальних 
активів. Дійсно, спостерігається висока активізація 
інтеграційних процесів між країнами Євросоюзу, 
США, Японією й ін. з метою формування інфра-
структури, яка сприяла б залученню інвестицій у 
створення нових цінностей. Звідси йде посилення 
конкуренції на ринку результатів інтелектуальної 
діяльності, до фінансування інноваційних проектів 
залучаються бізнесмени та громадяни цих країн, які, 
перш за все, зацікавлені у прискоренні науково-тех-
нічного прогресу в своїх країнах. Так, у США кожен 
п'ятий громадянин бере участь у фінансуванні мало-
го бізнесу, який безпосередньо пов'язаний із ство-
ренням інноваційних продуктів (у Японії – кожен 
восьмий). Розробка і реалізація спеціальних інвес-
тиційних програм на кожному підприємстві, в регі-
онах і господарській системі країни в цілому істотно 
б підсилило інноваційну позицію України у світовій 
економіці. Тому найближчим завданням інтеграції 
України у світову інноваційну економіку повинна 
стати інноваційна модернізація всієї господарської 
системи країни. В умовах глобалізації інтереси кра-
їн з інноваційною економікою і України співпадають: 
перша сторона зацікавлена в наданні інвестицій з 
метою отримання доходів від інноваційної діяльнос-
ті, а друга – у створенні на основі цих інвестицій 
високотехнологічних продуктів. Для цього потрібно 
створити сприятливий інвестиційний клімат та ско-
ротити податкові ризики, які пов'язані з отриманням 
високої доданої вартості нематеріальних активів.

Швидкий розвиток суспільства вимагає нових 
підходів у системі професійної освіти, які сфор-
мували б у студентів здібність до передбачення 
майбутнього, відповідальність за нього, віру в себе 
і свої професійні здібності впливати на це майбут-
нє. Реалізацію даних підходів може забезпечити 
гуманізація та гуманітаризація вищої професійної 
освіти. Під гуманізацією освіти розуміється процес 
створення умов для самореалізації, самовизначення 
особи студента в просторі сучасної культури, ство-
рення у навчальному закладі «такого духовного про-
стору, такої атмосфери, яка б стимулювала актив-
ність внутрішнього життя особистості та спонукала 
до творчості і саморозвитку, … сприяла мораль-
но-психологічній перебудові людини, внутрішній 
переорієнтації системи духовних цінностей, усві-
домленню власної гідності і цінності іншої людини, 
формувала почуття відповідальності і причетності 
до минулого, сучасного і майбутнього» [3, с. 5]. Про-
цеси гуманітаризації освіти передбачають розробку 
шляхів реалізації тенденцій гуманізації освіти у на-
прямку застосування нових «гуманних» методик і 
систем викладання.

Процеси гуманізації та гуманітаризації освіти 
є нерозривними і взаємодоповнюють один одного, 
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тож повинні розглядатися у взаємозв’язку. На ви-
робництві, для робочих місць низового рівня, вима-
гаються тільки досвід і навики роботи, які отрима-
ні завдяки досвіду і базовим знанням, що засвоєні 
шляхом сприйняття інформації, а соціальні контак-
ти і можливості надбані завдяки активному вну-
трішньому життю та саморозвитку роботодавців не 
цікавлять. Такі тенденції підтверджуються і жит-
тєвим досвідом. «Досвід експериментального впро-
вадження … гуманітаризації технічної освіти … дає 
підстави говорити про те, що сам по собі процес гу-
манітаризації навчання не вносить істотних і якіс-
них змін у навчально-виховний процес в цілому, в 
духовну атмосферу вузу» [3].

Загалом гуманізація та гуманітаризація вищої 
професійної освіти спрямовує освітні процеси в май-
бутнє, яке доцільно розглядати як високорозвинуте 
соціальне, культурне та економічне середовище іс-
нування людини. Саме вища професійна освіта, яка 
побудована на принципах гуманізації та гуманіта-
ризації має надати можливість усім студентам, без 
виключення, отримати найбільшу користь від своїх 
здібностей і потенціалу, реалізовувати найкращим 
чином свої власні плани. 

Гуманізація та гуманітаризація освіти дозволяє 
забезпечити значимість і привабливість людсько-
го капіталу та його соціального фактора і для май-
бутнього працівника, і для роботодавця. Соціальні 

зв’язки, контакти, можливості працівника роблять 
його більш конкурентним з точки зору роботодав-
ця, який може розраховувати в цьому випадку не 
лише на віддачу від людського капіталу працівни-
ка, але й на віддачу від його соціального капіталу. 
Сучасні гнучкі організації часто всю свою стратегію 
формують не на пошуку вузьких професіоналів на 
стандартні робочі місця, а навпаки, змінюють сфе-
ри і форми діяльності у залежності від можливостей 
персоналу. У таких організаціях значення міжосо-
бистих зв’язків, комунікацій (соціального капіталу), 
значно вище, ніж відповідність вимогам посадових 
інструкцій, побудованих тільки на знаннях і вміннях.

Висновки з проведеного дослідження. Отже 
вдосконалення системи вищої професійної освіти 
шляхом її гуманізації та гуманітаризації сприяти-
ме: підвищенню рівня людського і соціального капі-
талу особи за рахунок зростання якості отриманої 
професійної освіти і формування гуманістичного 
світогляду майбутнього працівника; підвищенню 
ефективності інвестицій в людський капітал, тобто 
підвищенню рівня віддачі від вкладених в процес 
формування людського капіталу коштів; створенню 
умов для самореалізації і самоствердження особи; 
підвищенню елітарності вищої освіти в плані розви-
тку інтелектуального рівня особи, її статусу, який 
забезпечує соціальний захист та адаптацію людини 
в умовах ринкової економіки.
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Постановка проблеми. Українське суспільство 
сьогодні потребує зрозумілої, об’єктивної та 

всебічної інформації про основні економічні, інсти-
туційні та соціальні ефекти Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС (далі Угода). Така потреба зу-
мовлюється тією обставиною, що переважна части-
на економічних положень Угоди фактично визначає 
зміст реформ, які має реалізувати Україна, щоб ре-
ально модернізуватись та стати успішною країною. 
Тому аналіз впливу Угоди на економічні інтереси 
основних зацікавлених сторін – суспільства (спо-
живачів), бізнесу та уряду – є важливою переду-
мовою більш глибокого розуміння суспільством мо-
дернізаційного потенціалу європейської інтеграції 
як стратегічного вектору розвитку України.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. 
В рамках проекту «Економічний компонент Угоди 
про Асоціацію між Україною та ЄС: професійний 
аналіз та публічна дискусія» Інститут економічних 
досліджень і політичних консультацій пропонує 
стислий огляд економічних положень Угоди та по-
передні результати аналізу їх впливу на бізнес, на-
селення та сектор державного управління, над яким 
працював Фонд Сороса: О. Бетлій, М. Риженков,  
К. Кравчук, В. Кравчук, І. Коссе, С. Галько, Д. На-
уменко, В. Мовчан, І. Бураковський, Г. Кузнецова.

Національний інститут стратегічних досліджень 
розробив ряд аналітичних доповідей стосовно укла-
дення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
В них проаналізовано особливості й чинники інте-
граційних процесів у Європейському Союзі, дано 
оцінки ризиків для економіки європейських країн. 

Розглянуто сценарії можливого розгортання кри-
зи у єврозоні, зокрема проаналізовано ймовірність 
неконтрольованого розпаду зони євро та наслідки 
такого сценарію для України. Запропоновано низку 
заходів економічної політики, що сприятимуть зни-
женню уразливості національної економіки. 

Однак, питання переваг, недоліків та наслідків від 
підписаної Угоди для різних сфер та суб’єктів еконо-
міки потребує додаткового аналізу та узагальнення.

Постановка завдання даної статті полягає у ви-
світленні економічних аспектів Угоди про асоціацію 
між Україно та ЄС, їх впливу на основні сфери та 
суб’єкти економіки.

Виклад основного матеріалу. Угода про асоціа-
цію між ЄС та Україною була підписана 27 червня 
2014 року головами держав або урядів Європей-
ського Союзу та Президентом України Петром По-
рошенком у Брюсселі. 16 вересня 2014 року Угода 
була одночасно ратифікована Верховною Радою та 
Європейським парламентом.

Ця комплексна Угода, яка охоплює усі сфери, що 
становлять інтерес для сторін, містить обов’язкові 
до виконання і засновані на правилах положення та 
домовленості про співробітництво, які виходять за 
межі традиційних договорів.

Угода забезпечує і довготривалу основу для 
майбутніх відносин між ЄС і Україною без шкоди 
для будь-яких можливостей у розвитку двосторон-
ніх відносин відповідно до Договору про Європей-
ський Союз. 

Особлива увага приділяється питанням імпле-
ментації Угоди та забезпечення її подальшого ви-
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конання зі встановленням для цього відповідних 
строків, а також створенню відповідної адміністра-
тивної та інституційної інфраструктури, щоб забез-
печити передбачувані умови для суб’єктів підпри-
ємницької діяльності. 

Важливим елементом Угоди є положення про 
встановлення Поглибленої та Всеосяжної Зони 
Вільної Торгівлі (ПВЗВТ) – має вступити у силу 
31 грудня 2015 року (Стаття 4 Угоди про асоціа-
цію). Для підтримки українських експортерів, ЄС 
продовжить час дії автономних торгівельних пре-
ференцій (що були введені у квітні 2014 року) до 
цієї дати.

Україна розглядає Угоду про асоціацію як важ-
ливий крок на шляху наближення в перспективі до 
наступного етапу – підготовки до вступу в ЄС. Нею 
передбачено взаємне відкриття ринків, а також ре-
гуляторне та інституційне наближення України до 
Євросоюзу. 

Курс на економічну інтеграцію України до єди-
ного ринку ЄС є важливим чинником, що має спо-
нукати суб’єкти бізнесу й державні регуляторні 
органи та інституції до глибоких економічних ре-
форм, результатом яких стане підвищення конку-
рентоспроможності і окремих галузей, і економіки 
нашої країни в цілому. 

З моменту здобуття незалежності, торгівля з ЄС 
завжди мала велике значення для нашої країни. 
А в сучасних умовах скорочення зовнішньої тор-
гівлі з Росією, Угода є шансом для вітчизняних ви-
робників вийти на нові ринки збуту.

У таблиці 1 наведено дані зовнішньої торгівлі 
України товарами та послугами з країнами ЄС до 
підписання Угоди про асоціацію [3].

Таблиця 1
Динаміка товарної структури зовнішньої торгівлі 

України з країнами ЄС (млн. дол. США)

Рік

Екс-
порт, 
млн 
дол. 

США

Част-
ка в 

сумар-
ному 

експор-
ті, %

Імпорт, 
млн 
дол. 

США

Част-
ка в 

сумар-
ному 

імпорті, 
%

Саль-
до, млн 

дол. 
США

2004 11061,6 33,70 9564,8 32,16 1496,8
2005 10293,3 29,90 12211,3 33,74 -1918,0
2006 12166,3 31,51 16232,2 35,96 -4065,9
2007 14021,3 28,23 22274,5 36,65 -8253,2
2008 18265,7 27,07 28928,6 33,75 -10662,9
2009 9514,3 23,93 15438,5 33,8 -5924,2
2010 13085,3 25,39 19151,4 31,45 -6066,1
2011 18021,5 26,27 25805,8 31,17 -7784,3
2012 17123,7 24,82 26237,2 30,9 -9113,5
2013 16758,6 26,47 27046,5 35,14 -10287,9

На рисунку 1 представлена динаміка показників 
зовнішньоекономічної діяльності України. 

Після підписання Угоди про асоціацію у 2014 
році об’єм експорту до країн ЄС виріс на 12% і склав 
33,1% від загального обсягу, що стало можливим в 
першу чергу завдяки впровадженню торгівельних 
преференцій (за січень-жовтень 2013 р. – 13779,8 
млн. дол. США; 2014 р. – 14709,3 млн. дол. США). 
Наданий Україні режим преференцій передбачає 
скасування 94,7% мит на промислову продукцію 
українського виробництва та на понад 80% україн-
ського аграрного експорту. На рисунку 2 зазначена 
приріст вітчизняного експорту до більшості країн 
Європи після підписання Угоди порівняно із 2013 
роком [5]. 
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Рис. 1. Динаміка товарної структури зовнішньої 
торгівлі (млн. дол. США)
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Рис. 2. Приріст українського експорту  
до країн ЄС 2014 р.

Зона вільної торгівлі має також важливу (порів-
няно з угодами зони вільної торгівлі (ЗВТ) в межах 
СНД) особливість, а саме сильні регулюючі й інсти-
туційні складники. Якщо Угода про створення ЗВТ 
у межах СНД не передбачає регуляторних змін у 
країні, то ПВЗВТ із ЄС має привести до узгоджен-
ня нормативної практики України з європейськи-
ми правилами й нормами у пов’язаних із торгівлею 
сферах.

Основні пункти Угоди про Зону вільної торгів-
лі передбачають такий режим торгівлі між ЄС та 
Україною [2]: 

•	безмитний	 експорт	 у	 ЄС	 для	 промислової	
продукції, починаючи з дати набрання Угодою чин-
ності; 

•	значні	 квоти	 на	 безмитний	 експорт	 окремих	
видів сільськогосподарської продукції в Євросоюз, 
у т. ч. молочних продуктів, зерна і круп, цукру; 

•	перехідні	 періоди	 для	 лібералізації	 ввізних	
мит в Україні; 

•	безмитний	імпорт	більшості	сільськогосподар-
ської продукції ЄС в Україну; 

•	спеціальні	режими	щодо	імпорту	автомобілів	і	
вживаного одягу в Україну; 

•	відмова	ЄС	від	експортних	сільськогосподар-
ських субсидій у торгівлі з Україною; 

•	поступове	скасування	експортних	мит	в	Укра-
їні із введенням тимчасової надбавки на експорт 
насіння соняшнику, брухту кольорових металів у 
межах так званих двосторонніх заходів захисту; 

•	подальша	лібералізація	торгівлі	послугами.
Існує низка відчутних переваг як для пересічних 

громадян, так і для українського бізнесу (табл. 2).
Водночас можливими є й окремі труднощі, 

що можуть виникнути в процесі реалізації Угоди 
(табл. 3).

Водночас ЄС зобов’язався надавати технічну до-
помогу задля забезпечення реалізації необхідних 
змін. Упровадження ПВЗВТ з ЄС принесе важливі 
переваги, у т. ч. підвищення добробуту населення 
за рахунок розширення доступу до більшого асор-
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тименту продукції, посилення вимог до безпеки 
продукції на внутрішньому ринку і вищих доходів 
завдяки новим можливостям для бізнесу й поліп-
шенню розподілу внутрішніх ресурсів.

Таблиця 2
Переваги створення ПВЗВТ між ЄС та Україною

Переваги
Для 

домогосподарств Для бізнесу Для державного 
сектору

•	нижчі	ціни	
в результаті 
доступу до шир-
шого асорти-
менту продукції 
й, відповідно, 
більшої кон-
куренції між 
виробниками та 
продавцями;
•	безпечніша	
продукція на 
внутрішньому 
ринку, що стане 
результатом 
передбачених 
Угодою якісних 
змін українсько-
го законодавства 
та регуляторних 
норм;
•	нові	робочі	
місця у резуль-
таті покращення 
інвестиційного 
клімату внаслі-
док створення 
сприятливішого 
регуляторного 
середовища, 
яке відповіда-
тиме нормами і 
правилам ЄС;
•	підвищення	
рівня соціальної 
захищеності: 
безпеки й стан-
дартів праці, 
якості та стан-
дарти продук-
ції, соціального 
забезпечення, 
екологічних ви-
мог тощо.

•	безмитний	до-
ступ до найбіль-
шого в світі рин-
ку для більшості 
українських 
продуктів, що 
створює великі 
можливості для 
експорту;
•	поліпшення	
доступу на рин-
ки третіх країн 
через гармоніза-
цію українського 
законодавства з 
законодавством 
ЄС і, відповід-
но, перехід на 
визнані в світі 
стандарти;
•	краща	за-
конодавча за-
хищеність прав 
інтелектуальної 
власності, що 
принесе вищі 
прибутки для 
винахідників і 
митців;
•	якісний	вну-
трішній бізнес 
та інвестиційний 
клімат.

•	підвищення	
ефективнос-
ті управління 
державними 
фінансами;
•	додаткові	
можливості для 
завершення вже 
розпочатих соці-
ально-економіч-
них реформ;
•	підвищення	
продуктивності 
праці, зменшен-
ня безробіття та 
рівня бідності.

Таблиця 3
Загрози створення ПВЗВТ між ЄС та Україною

Загрози
Для 

домогосподарств Для бізнесу Для державного 
сектору

Можна очіку-
вати тимчасове 
зростання ви-
трат, пов’язаних 
із адміністра-
тивними та пра-
вовими змінами.

Додаткові ви-
датки бізнесу, 
яких потребу-
ватиме дотри-
мання високих 
стандартів, 
перехід на 
нову систему 
сертифікації, 
маркування 
тощо; більша 
конкуренція, 
яку можуть не 
витримати ма-
ленькі фірми.

Протягом трьох 
років після на-
брання чинності 
Угоди процес 
гармонізації 
митного за-
конодавства 
потребуватиме 
певних зусиль 
та витрат; за-
гроза масштаб-
них санкцій з 
боку Росії.

Імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та 
Україною дозволить суттєво покращити ситуацію 
щодо захисту споживачів. Зокрема, завдяки Угоді 
про асоціацію можливі позитивні наслідки, що за-
значені в таблиці 4.

Таблиця 4
Наслідки підписання Угоди про асоціацію  

щодо захисту прав споживачів

Для бізнесу Для 
домогосподарств

Для державного 
сектору

Посилення 
захисту 
прав спо-
живачів в 
Україні, що 
сприятиме 
витісненню 
з ринку не-
добросовіс-
них конку-
рентів, які 
маніпулю-
ють якістю 
пропонова-
них това-
рів/послуг.

Активізація 
процесів ство-
рення незалеж-
них громадських 
організацій 
споживачів, 
які жорсткіше 
контролювати-
муть виробників.

Гармонізація зако-
нодавства у сфері 
захисту прав спожи-
вачів, налагодження 
тісних зв’язків між 
відповідними про-
фільними регулю-
ючими агенціями, 
розвиток систем 
нагляду за виконан-
ням норм захисту 
прав споживачів та 
підвищення ефек-
тивність дотримання 
цих норм. Однак це 
вимагатиме підви-
щення інституційної 
спроможності відпо-
відних національних 
агенцій, навчання 
персоналу та додат-
кових витрат.

Сторони також співпрацюватимуть за такими 
напрямками: сприяння обміну інформацією щодо 
систем захисту прав споживачів; забезпечення екс-
пертизи щодо правової та технічної здатності імп-
лементації відповідного законодавства та запрова-
дження систем ринкового нагляду; удосконалення 
інформації, що надається споживачам; навчання 
представників органів влади, що працюють у від-
повідній сфері; заохочення розвитку незалежних 
асоціацій споживачів та контактів між представни-
ками споживачів. 

Аграрний та енергетичний сектори України є 
базовими галузями національної економіки, що ба-
гато в чому визначатиме перспективне позиціону-
вання України в новій економічній архітектурі Єв-
ропейського Союзу.

Одним зі стратегічних завдань національної 
програми реформ є перетворення аграрного секто-
ру України на високоефективну галузь економіки, 
що гарантуватиме продовольчу безпеку для країни 
та зміцнюватиме засади національної конкуренто-
спроможності на світових ринках. Це також відпо-
відає інтересам ЄС, адже Україна є перспективним 
партнером у сфері сільського господарства. На це 
вказує поглиблення стосунків з Україною, що ха-
рактеризується розширенням доступу до джерел 
ресурсів (енергоносії, сільгоспсировина, руди мета-
лів, металобрухт тощо). Отже, аграрний комплекс 
України є одним із важливих мотиваторів для ЄС 
щодо укладання угоди про ПВЗВТ. 

Проте, маючи значний аграрний потенціал, 
Україна, на відміну від ЄС, не має чіткої, адекват-
ної сучасним викликам і загрозам агропромислової 
політики. Негативний вплив цього чинника на кон-
курентні позиції українського аграрного сектору 
відносно загальноєвропейського ринку та світового 
із часом лише зростатиме, посилюючи вразливість 
національного АПК і до зовнішніх, і до внутрішніх 
шокових впливів. 
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У контексті зростання ефективності Спільної 
аграрної політики Євросоюзу (і як наслідку – ефек-
тивності аграрного сектору ЄС) для України дедалі 
більшої актуальності набуває вирішення проблем 
відповідності стандартів безпеки та якості продук-
тів харчування вимогам СОТ і їх гармонізація із 
законами, нормативами та стандартами ЄС, що від-
криватиме Україні доступ до ринків і до фінансо-
ваних програм підтримки ЄС, а також сприятиме 
пожвавленню припливу прямих іноземних інвести-
цій [2].

Важливим завданням програми адаптації на-
ціонального аграрного комплексу має стати поліп-
шення інвестиційної привабливості агросектору з 
метою технологічного та менеджерського оновлен-
ня. У контексті підвищення ефективності аграрної 
політики України мають бути враховані витрати на 
програми адаптації та імплементації угод по ПВЗВТ 
задля включення відповідних витрат до державного 
бюджету України.

До того ж, Україна може потенціал стати повно-
правним учасником єдиного ринку електроенергії 
та газу, який буде відкритий та інфраструктурно-
інтегрований в ЄС у 2015 році. Або ж ризикує стик-
нутися з додатковими викликами, зокрема з еко-
номічними та інституційними проблемами, в разі 
сповільнення реформування газового сектору.

Здійснення структурних реформ в енергетичному 
секторі України на підставі загальноєвропейських 
принципів підвищуватиме конкурентоспроможність 
національного енергетичного сектору та сприятиме 
зміцненню енергетичної безпеки у регіоні.

У перспективі запровадження Угоди про розши-
рену зону вільної торгівлі її енергетичний розділ під-
тверджує важливий геостратегічний статус України 
як країни-транзитера нафти й газу до ЄС. Інтеграція 
України у європейський газовий ринок – головний 
чинник реформування та розвитку газового сектору 
й навпаки, невдача євроінтеграції в газовому секторі 
унеможливить також успішний прорив на ринок ЄС 
в інших енергетичних секторах [6].

Стратегія посилення позицій України в загаль-
ноекономічному просторі є несумісним зі зволікан-
ням модернізації енергетичного сектору України. 
Створення сприятливих умов і стимулів для під-
приємств вітчизняного ПЕК, оптимізації управління 
державними компаніями сектору, а також енерго-
заощадження та зменшення споживання енергоре-
сурсів є стратегічними пріоритетами євроінтеграції.

Висновки. Для України Угода – це фактично ви-
бір стратегічного напрямку реформування країни та 
подальшої інтеграції в систему сучасних світових гос-
подарських зв’язків. В такому векторі розвитку подій 
для України значно більше переваг ніж недоліків.

Угода про асоціацію передусім зміцнює ринкову 
економіку та демократичні засади. 

Тому необхідно усвідомлювати, що максимально 
ефективно скористатись модернізаційним потенці-
алом Угоди Україна зможе лише за умови чіткого, 
своєчасного та повного виконання своїх зобов’язань. 
А це вимагатиме адекватного інтелектуального ро-
зуміння сучасних соціально-економічних проблем 
та процесів, відповідних політичних зусиль, інсти-
туційних спроможностей та фінансових витрат.
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Постановка проблеми. Сьогодні громадяни 
України очікують, що органи місцевого са-

моврядування будуть відігравати важливу роль у 
розбудові місцевих громад, сприяти економічному 
зростанню, відстоювати соціальну справедливість, а 
також забезпечувати додержанням вимог екологіч-
ної безпеки, забезпечення проведення ефективних 
і комплексних заходів щодо охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використан-
ня природних ресурсів, досягнення погодженості дій 
державних і громадських органів у галузі навколиш-
нього природного середовища. Проте, на жаль, до-
сить часто у багатьох містах України ці очікування 
не можна вирішити через непрозору та неефективну 
систему управління й документообігу у виконавчих 
органах міських рад. Втім, чимало прикладів роботи 
органів місцевого самоврядування в Польщі, США, 
Канаді, Нідерландах, а також в деяких українських 
містах засвідчують, що ці недоліки можна усунути 
завдяки впровадженню ефективних систем управ-
ління якістю довкілля на основі міжнародних стан-
дартів ISO. Саме впровадження системи екологічного 
менеджменту за стандартом ISO 14001, як частини 
системи міського управління, дозволить значно по-
ліпшити екологічні характеристики місцевих влад 
без значних фінансових затрат. Це тим більш важ-
ливо, що Україна інтегрується в Європейський Союз.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еко-
логічний менеджмент вже тривалий період часу 
є об’єктом уваги закордонних та вітчизняних на-
уковців, серед яких слід виділити О.Ф. Балацького,  

Г.О. Білявського, Р.В. Єфремову, В.Г. Ігнатова,  
А.В. Кокіна, О.А. Лук’яніхіну, Л.Г. Мельника,  
Ю.М. Саталкіна, В.Я. Шевчука, А.Є. Хачапурова  
та ін. Проте більшість праць за даною тематикою міс-
тять рекомендації щодо його формування та запрова-
дження на окремих територіях і підприємствах.

Теоретичне обґрунтування окремих аспектів ме-
ханізму державного управління охороною довкілля 
знайшло відображення в працях таких українських 
вчених як: В.І. Андрєйцева, Т.П. Галушкіної, Б.М. Да- 
нилишина, С.І. Дорогунцова, О.О. Веклича, О.Я. Ла-
зора, К. Ситника, В.М. Трегобчука, М.А. Хвесика, 
О.І. Шаблія, В.Я. Шевчука, В.О. Мартиненко та ін. 

Однак, незважаючи на численні розробки, пи-
тання пошуку ефективних інструментів екологічно-
го управління, що концентрувалися б на проблемах 
ефективного впровадження систем екологічного ме-
неджменту в муніципальне управління, як важли-
вої складової управління охороною довкілля в місті.

Постановка завдання. З огляду на недостатність 
розробок з даної проблеми, основним завданням до-
слідження є визначення та обґрунтування дійових 
заходів по підвищенню ефективності управління 
охороною навколишнього середовища на рівні му-
ніципалітету.

Виклад основного матеріалу дослідження. По-
чаток XXI століття різко змінив погляд на муніци-
пальне управління. Стає очевидним той факт, що 
управління місцевими громадами повинно відповіда-
ти вимогам основних світових процесів. Тож модер-
нізація муніципального управління має передбачати 
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вдосконалення механізмів муніципального управ-
ління спрямованих на вирішення питань місцевого 
значення, виходячи з локальних інтересів місцево-
го співтовариства. Саме так можна забезпечити по-
требу населення в послугах; реалізацію соціально-
економічного потенціалу муніципального утворення; 
оптимальне поєднання місцевих і державних інтер-
есів; розподіл соціальних благ, гарантованих держа-
вою, забезпечення їх загальної доступності, адрес-
ності тощо; підтримку систем життєзабезпечення 
муніципального утворення [3, 6].

Однією з важливих функцій муніципального 
управління є адміністративне регулювання при-
родоохоронної діяльності, заощадження природ-
них ресурсів і зниження їх витрат, накопичення 
та переробку твердих побутових та небезпечних 
виробничих відходів в місті, а також забезпечення 
права кожного городянина на безпечне для життя 
і здоров’я довкілля. Проте, як свідчить практика, 
система муніципального управління в Україні в цій 
сфері поки що недостатньо ефективна і перебуває в 
стадії реформування. Причинами цього є:

- брак чіткого визначення її функцій та розподі-
лу повноважень між органами держадміністрацій і 
самоврядними структурами; 

- обмеженість в можливості отримання від дер-
жави потрібного обсягу фінансових ресурсів; 

- відсутність зобов’язань вищого керівництва у 
сфері екологічного управління і екологічної відпо-
відальності штатних працівників муніципалітету;

- недостатній рівень уваги до екологічних пи-
тань в межах організації;

- обмеженість часу штатних працівників для 
здійснення екологічної діяльності; 

- низький рівень усвідомлення і несерйозне 
ставлення штатних працівників до екологічних про-
блем міста; 

- бюрократизм і, як наслідок, відсутність сис-
темного підходу до екологічного управління в меж-
ах муніципалітету; 

- відсутність координації дій виконавців певних 
завдань тощо [6]. 

Ці бар’єри свідчать про певну інерційність 
управлінського процесу щодо вирішення екологіч-
них проблем у відповідних органах місцевого само-
врядування, а також про недостатнє врахування 
екологічного чинника у процесі підготовки бюдже-
тів, зокрема освітніх і соціальних.

Одним із шляхів змінити цю ситуацію на кра-
ще, може стати впровадження системи екологічного 
менеджменту за стандартом ISO 14001, як частини 
системи міського управління [2].

Як відомо, система екологічного менеджменту – 
це система, за допомогою якої здійснюється управ-
ління тими видами діяльності, які завдають або по-
тенційно можуть завдати шкоди навколишньому 
середовищу; це тип управління, принципово орі-
єнтований на формування й розвиток екологічного 
виробництва і екологічної культури життєдіяльнос-
ті людини, який побудований на соціально-еконо-
мічному й соціально-психологічному мотивуванні 
гармонії взаємин людини із природою [5].

Головною метою екологічного менеджменту є 
охорона природних ресурсів, обмеження викидів 
шкідливих речовин в атмосферу та водне середови-
ще, забезпечення нормального стану здоров’я пра-
цівників, споживачів та мешканців тієї місцевості, 
де працює підприємство [1].

Його основні завдання:
- налагодження екологічно безпечних виробни-

чих процесів, ефективного ресурсоспоживання та 
низьких показників енергоємності та ін.; 

- забезпечення екологічної сумісності всіх ви-
робничих підрозділів; 

- досягнення оптимальних еколого-економічних 
співвідношень (мінімальна собівартість або макси-
мальний обсяг випуску продукції при найменшому 
збитку для навколишнього середовища); 

- попередження негативного антропогенного 
впливу на природу в процесі виробництва, спожи-
вання або утилізації продукції, що виробляється; 

- перетворення екологічних обмежень у нові 
можливості росту виробничої діяльності (утилі-
зація відходів, впровадження маловідходних тех-
нологій і т.д.);

- створення «зеленого» іміджу в очах громад-
ськості (вибір постачальників з врахуванням їх 
відношення до навколишнього середовища, перед-
бачливість відносно ресурсів, які постачаються, за-
охочення свідомості та екологічної споживчої по-
інформованості співробітників); 

- відновлення продукції, виходячи із соціальної 
відповідальності перед споживачами й створення 
привабливого іміджу в очах громадськості; 

- стимулювання природоохоронних ініціатив, що 
вивільняють додаткові фінансові кошти внаслідок 
зниження витрат і зростання доходів (за рахунок 
продажу поліпшених або більше дорогих «зелених» 
товарів і створення принципово нової продукції). 

При цьому система екологічного менеджменту 
ніколи не входить у суперечність з існуючою сис-
темою муніципального управління, а лише вигідно 
доповнює її. Вона є добровільною і може впрова-
джуватися як в організації в цілому, так і в окре-
мих її підрозділах. Тому створення системи му-
ніципального екологічного менеджменту (СМЕМ) 
дозволить значно поліпшити управління містом, 
заощаджувати природні ресурси і знижувати ви-
трати, підвищити імідж організації і довіру до неї 
з боку інших організацій і громадськості. Проте, 
на сьогодні не існує єдиного підходу до створення 
СМЕМ. Це пов’язано, зокрема, з тим, що британ-
ський стандарт BS 7750 та Постанова ЄС EMAS не 
були початково призначеними для використання 
на муніципальному рівні, обмежуючись підприєм-
ствами. Так, наприклад, значна частина місцевих 
органів влади Великобританії орієнтується на ви-
користання схеми EMAS лише як методологічного 
інструменту запровадження СМЕМ [5].

Тому із запровадженням СМЕМ у місцевих ор-
ганах влади виникає ряд проблем. Так, наприклад, 
потребує значних затрат часу формування завдань 
і правил поведінки працівників, пов’язаних з роз-
робкою та функціонуванням СМЕМ, і збирання не-
обхідної інформації про СМЕМ для органів влади; 
збільшуються затрати часу службовців для глибшої 
оцінки екологічних впливів; ускладнюється про-
цес демонстрування безперервного удосконалення 
в сфері комплексного менеджменту якості (Total 
quality management) [9], особливо в сферах послуг 
муніципалітету, яким потрібен довготривалий пе-
ріод часу для розвитку екологічного менеджменту, 
таких, наприклад, як планування, економічний роз-
виток, житлове будівництво тощо.

Поряд з цим, на формування і роботу СМЕМ 
впливає низка інших чинників. Серед них можна 
виділити: 

- вплив громадськості через громадське еколо-
гічне управління та громадські природоохоронні 
організації; 

- вплив обмеженості ресурсів на забезпечення 
потреб муніципалітету; 

- вплив через публікування ЗМІ відповідної ін-
формації про роботу органів місцевої влади; 
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- вимоги центральних органів влади щодо еколо-
гічної експертизи планів розвитку міст; 

- вплив EMAS на місцеві органи влади [7]. 
Муніципальний екологічний менеджмент може 

залежати, наприклад, від національних екологічних 
стратегій сталого розвитку чи від пріоритетів вико-
ристання ресурсів. Також великий вплив на розви-
ток муніципального екологічного менеджменту має 
реорганізація муніципалітету і реструктуризація 
внутрішнього менеджменту [7]. 

Варто враховувати і вплив монетарної політики 
держави, і можливі дефляцію чи скорочення сус-
пільних витрат, і стан фінансової системи держави.

Слід зазначити, що недостатня фінансова під-
тримка з боку держави і примусова переорієнтація на 
виконання проектів, які не враховують екологічних 
чинників, можуть істотно ускладнити процес довго-
термінового планування як для екологічного менедж-
менту, так і для сталого розвитку муніципалітету.

Перешкоджати функціонуванню СМЕМ може 
і надання більшого пріоритету вирішенню інших 
проблем муніципалітету над проблемами діяльнос-
ті у сфері екологічного менеджменту, спричинене 
здебільшого недостатньою вагомістю екологічного 
управління для деяких представників вищого ке-
рівництва і відсутністю бажання використовувати 
час і ресурси на екологічні проекти. Як наслідок, 
все це призводить до відсутності зобов’язань пра-
цівників нижчих адміністративних рівнів щодо за-
безпечення ефективності муніципального екологіч-
ного менеджменту. 

Для усунення перешкод щодо впровадження 
системи екологічного менеджменту в різних сфе-
рах муніципальної діяльності, таких, як управлін-
ня ТПВ, природними ресурсами, зеленими зонами, 
придбання товарів і послуг та ін., необхідно послі-
довно здійснювати наступні кроки: 

- розробити і прийняти міською радою еколо-
гічну політику, спрямовану на зведення екологіч-
ної шкоди до мінімуму або взагалі уникнення такої 
шкоди; 

- провести екологічний аналіз діяльності підроз-
ділів муніципалітету та їх оцінку з точки зору зна-
чимості їхніх екологічних впливів; 

- створити реєстр екологічних впливів для удо-
сконалення управління екологічною безпекою в місті;

- вивчення вітчизняного та закордонного пере-
дового досвіду у сфері управління охороною при-
родного середовища на рівні муніципалітету; 

- складання програм і проектів щодо покращан-
ня діяльності в різних сферах муніципальної діяль-
ності та їх виконання; 

- прагнути до пошуку шляхів врегулювання 
екологічних проблем, що стосуються міста та його 
околиць; 

- посилення координації дій підрозділів місцевої 
влади з представниками міжнародних органів, при-

ватним сектором і групами громадськості з впрова-
дження систем екологічного менеджменту в муні-
ципальне управління;

- розробити і запровадити систему цільових 
і планових екологічних показників як кількісних 
критеріїв екологічної ефективності політики, яку 
проводять виконавчі органи муніципалітету;

- коректування процедур інтеграції екологічних 
аспектів в усі важливі рішення місцевої влади [4].

Для запровадження екологічного муніципаль-
ного менеджменту місцеві органи влади можуть 
використовувати різні методи. При цьому вони 
повинні брати до уваги як позитивні наслідки за-
провадження СМЕМ, так і вузькі місця, пов’язані 
з цією діяльністю. Це дасть змогу попередити ви-
никнення певних проблем при подальшому функ-
ціонуванні СМЕМ.

Серед позитивних аспектів практичного засто-
сування методів муніципального екологічного ме-
неджменту можна виділити такі [7]: 

- використання звітності відділів (комітетів) про 
досягнення в сфері охорони довкілля, яку склада-
ють відповідальні особи двічі на місяць і яка сприяє 
порівняно плавному переходу процесу екологічного 
менеджменту з нижчого на вищий рівень управлін-
ня в межах органів влади;

- використання консультацій у процесі еко-
логічної перевірки (огляду) з метою ідентифікації 
екологічних аспектів у різних сферах діяльності; 

- залучення членів рад певних управлінь до 
процесу запровадження та функціонування СМЕМ 
гарантує керованість діяльністю з охорони довкілля 
з огляду на необхідність звітування керівництва;

- з’являється більше зобов’язань муніципаліте-
ту для досягнення цілей екологічної політики;

- з’являється можливість для міжвідомчих ко-
манд займатися розв’язанням спільних для усіх де-
партаментів (відділів) екологічних проблем, напри-
клад, щодо управління відходами.

Висновки з проведеного дослідження. Врахову-
ючи вищезазначене, цілком можна прогнозувати, 
що для того, щоб забезпечити ефективність еко-
логічного менеджменту в муніципальному управ-
лінні в Україні, потрібно, перш за все, провести 
диверсифікацію повноважень органів місцевого 
самоврядування, тобто гармонізацію системи «еко-
номіка-довкілля-соціум», неможливо здійснити 
без включення цих аспектів до сфери компетенції 
муніципального управління, тим більше, що згід-
но Законів України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про місцеві державні 
адміністрації», «Про місцеве самоврядування» му-
ніципальні органи наділяються повноваженнями 
в сфері забезпечення екологічної безпеки терито-
рії. Це дасть змогу попередити виникнення певних 
проблем при подальшому функціонуванні системи 
муніципального екологічного менеджменту.
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗБАЛАНСУВАННЯ 
СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

Досліджені засоби інформаційної підтримки процесів збалансування системи показників на підприємствах залізничного 
транспорту, визначені зв’язки між користувачами системи, обсяги вхідних та вихідних потоків інформації в системі. За-
пропоновано чотири варіанти технології збору даних. Обґрунтовано доцільність здійснення підтримки функціонування 
збалансованої системи показників на підприємствах залізничного транспорту з виділенням двох рівнів: оперативному 
і агрегованому. На основі досліджених методологічних і програмно-технологічних засобів розроблено інформаційну 
систему управління підприємством залізничного транспорту на основі збалансованої системи показників яка дасть 
можливість здійснювати оперативне і стратегічне управління та підтримувати прийняття управлінських рішень.
Ключові слова: збалансована система показників, база даних, сховище даних, СКБД, OLTP, OLAP.

Постановка проблеми. Управління підприєм-
ствами на основі збалансованої системи по-

казників здійснюється ефективно при застосуванні 
сучасних інформаційних технологій, котрі завжди 
вимагають досконалої інформаційної підтримки. 
Необхідно виконати дослідження засобів інформа-

ційної підтримки технологічних процесів на підпри-
ємствах залізничного транспорту на підґрунті зба-
лансованої системи показників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як 
показали результати досліджень [1-8], на підпри-
ємствах залізничного транспорту, збір даних здій-
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снюється, в основному, з використанням первинних 
паперових документів. Такий метод збору і накопи-
чення даних на сьогодні очевидно навіть без доказів 
є неефективним і тому повинен бути заміненим на 
більш досконалі технології. На основі узагальнень 
можемо стверджувати, що у вітчизняній та світові 
практиці на підприємствах залізничного транспор-
ту застосовують різні варіанти технологій збору та 
накопичення даних, але вони застарілі і потребують 
модернізації.

Постановка завдання. Необхідно виконати до-
слідження засобів інформаційної підтримки проце-
сів збалансування системи показників на підприєм-
ствах залізничного транспорту, визначити зв’язки 
між користувачами системи, розрахувати обсяги 
вхідних та вихідних потоків інформації в системі. 
Також здійснити підтримку різних рівнів управлін-
ня підприємством. Визначити структуру інформа-
ційної підтримки управління підприємством.

Виклад основного матеріалу. Для обґрунтуван-
ня вибору варіанту технології збору та накопичен-
ня даних з урахуванням специфіки підприємств 
залізничного транспорту проведені обстеження 
на підприємствах, що є об’єктами дослідження, з 
огляду на потоки та об’єми інформації. Враховуючи 
ті обставини, що на більшості підприємств заліз-
ничного транспорту створені інформаційні системи, 
які забезпечують автоматизацію основних функцій 
управління недоліками, ми вибирали для аналізу 
такі пункти збору даних як автоматизовані робочі 
місця майстрів (бригадирів), технологів, економіс-
тів, тощо. 

За результатами обстежень нами також ви-
значено, що об’єм вхідного потоку даних скла-
дає за місяць 300739 символів (байт), притому 
максимальне(пікове) навантаження на АРМ (авто-
матизоване робоче місце) відбуваються в звітному 
періоді, зокрема навантаження на АРМ технолога 
зростає на 14,8% на АРМ економіста – на 15%, на 
АРМ маркетолога – на 16%, на АРМ аналітика – на 
25,8%, на АРМ бухгалтера –на 20%.

Проаналізувавши зміст і потоки вхідних даних 
та досвід сучасних варіантів їх збору на підприєм-
ствах досліджуваної галузі приходимо до висновку, 
що саме на підприємствах залізничного транспорту 
доцільно запроваджувати наступні чотири варіанти 
технології збору даних.

Перший варіант технології збору даних зали-
шається з використанням первинних паперових до-
кументів, з яких через шаблони цих документів на 
моніторі користувача – спеціаліста здійснюється 
введення інформації до баз даних, де вона програм-
ними засобами перевіряється за допомогою шаблонів 
або відповідних алгоритмів, структурується, зано-
ситься адміністратором системи до бази даних і ви-
користовується в наступному для розв’язання задач.

Другий варіант технології передбачає введен-
ня даних безпосередньо з автоматизованого робо-
чого місця технолога, майстра чи диспетчера, без 
оформлення первинних документів. При цьому 
основу складають файли з нормативно-довідковою 
інформацією та плановими показниками. Ця техно-
логія виконується в реальному режимі часу пара-
лельно з виробничою технологією.

Третій варіант технології збору даних здійсню-
ється з використанням спеціальних переносних пе-
риферійних пристроїв введення та передачі даних. 
На підприємствах залізничного транспорту такі 
пристрої активно застосовуються, наприклад, при 
посадці пасажирів на потяги, провідник зчитує спе-
ціальним приладом QR-код з електронного білету. 
Цю технологію доцільно застосовувати на дільни-

цях поточного чи капітального ремонту рухомого 
складу залізниці.

Четвертий варіант технології доцільно засто-
совувати в цехах, на дільницях при масовому ви-
робництві деталей та вузлів. На поточних лініях, в 
роботизованих комплексах встановлюються лічиль-
ники, датчики, що забезпечують підрахунок показ-
ників, наприклад, випуску продукції, які також мо-
жуть вести контроль якості виконаних робіт.

Крім того, при застосуванні електронного до-
кументообігу на підприємствах залізничного тран-
спорту може здійснюватись накопичення даних у 
вхідних файлах для послідуючого запису їх в базу 
чи сховище даних.

Незалежно від наведених варіантів технології 
збору даних, а вони на підприємствах Укрзалізни-
ці можуть одночасно застосовуватись, інформація 
після вхідного контролю заноситься в базу даних 
і використовується на оперативному рівні, як для 
управління виробництвом в реальному режимі 
часу, так і для підтримки прийняття аналітичних 
рішень в інших напрямах діяльності підприємства.

Збереження інформації є другою складовою 
інформаційної підтримки технологічних процесів 
збалансованої системи показників, це власно орга-
нізація внутрішньомашинної інформаційної бази чи 
сховища даних. Як показали дослідження проведені 
у першому розділі дисертаційної роботи, для умов 
функціонування інформаційної системи управління 
підприємствами залізничного транспорту інформа-
ційну підтримку доцільно здійснювати на двох рів-
нях: оперативному (транзакційному) і агрегованому.

На оперативному рівні забезпечується інфор-
маційна підтримка оперативного управління вироб-
ництвом чи іншими видами діяльності підприємств 
залізничного транспорту, так звана OLTP (Online 
Transaction Processing) – обробка транзакцій в ре-
альному часі, з максимально швидкою відповіддю 
користувачу. Для виконання цих функцій збережен-
ня інформації доцільно здійснювати в базах даних, 
тому що вони характеризується достатньою гнуч-
кістю і простотою використання в межах колекти-
ву користувачів, дають змогу усунути можливість 
дублювання даних, не мають ліміту на кількість 
зв’язків між відношеннями. База даних(БД) – це 
поіменована, структурована сукупність логічно 
взаємопов’язаних даних, які характеризують окрему 
предметну область і перебувають під управлінням 
СКБД (система керування базами даних) [3]. СКБД 
забезпечує загальний репозитарій для зберігання й 
опрацювання структурованих даних, підтримує на-
бір взаємозв’язаних послуг і дає можливість розроб-
никам зосередитись на специфічних проблемах їх 
застосування, забезпечити розвиненими засоби ма-
ніпулювання даними та опрацювати запити із зро-
зумілою і строгою семантикою, а також забезпечити 
строгі трансакційні гарантії оновлень, паралельного 
доступу і довготривалого зберігання [4].

На основі досліджень зроблений вибір для під-
приємств залізничного транспорту створення БД у 
середовищі Sybase SQL Anywhere Server 5.504 [5, 6].

Отже, розглянута СКБД має розвинений арсенал 
технологічних засобів, які дають змогу виконувати 
процедури проектування, створення та ведення баз 
даних засобами СКБД, не потребуючи при цьому 
написання додаткових програм, які б виконували 
ці функції. Вибрана Sybase SQL Anywhere Server 
задовольняє умови підприємств залізничного тран-
спорту для реалізації БД та СД (сховища даних) 
для вирішення досліджувальної проблеми.

Після дослідження оперативного рівня перейде-
мо до дослідження наступного рівня.
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На агрегованому рівні здійснюється інформа-
ційна підтримка стратегічного управління. Дже-
релами даних для стратегічного управління є дані 
згруповані за певний період часу (квартал, рік) та 
які характеризують певний клас задач, які відпо-
відають компонентам ЗСП (внутрішні процеси, зо-
внішні процеси, фінанси, персонал). Обгрунтування 
мінімального періоду даних для аналізу має важ-
ливе значення при створенні СД, в літературних 
джерелах [1-7], запропоновано квартал та рік, по-
годжуємося з даним варіантом. Групування даних 
для аналізу буде здійснено за такі періоди квартал 
та рік, так як в БД підприємств залізничного тран-
спорту кожен місяць циркулюють великі потоки 
інформації то мінімальним періодом є дані згру-
повані по квартально. З цією метою рекомендуємо 
використовувати сховище даних (СД). Так, як СД 
найчастіше використовують для OLAP (On-Line 
Analytical processing) технологій, які здійснюють 
аналіз даних. Ця технологія призначена забезпечу-
вати бізнес-аналітиків динамічним багатовимірним 
аналізом консолідованих даних. Користувачами СД 
будуть аналітики різних сфер діяльності підприєм-
ства, які дають оцінку стану підприємства та ви-
значать стратегічні цілі підприємства. Пропонуємо 
для агрегованого рівня застосувати OLAP, так, як 
технологія є простою у використанні, містить спе-
ціалізовані дані та пристосована до потреб корис-
тувачів, використовує СД, містить велику кількість 
інструментальних засобів для організації доступу 
до даних і проведення їх аналізу. 

Проектування сховища даних будемо здійснюва-
ти [6-8] на платформі Sybase Power Designer, тому 
що БД реалізована в даному середовищі, а обґрунту-
вання вибору даної платформи наведена вище. Ви-
значились з платформою для реалізації СД, почнемо 
реалізацію СД та побудуємо систему бізнес аналіти-
ки. Побудова системи бізнес аналітики включає такі 
етапи: агрегування, дослідження й розподіл. Визна-
чимось більш докладно зі змістом кожного етапу.

Виконавши попередні дослідження, можна зро-
бити висновок про економічну ефективність впро-
вадження сховища даних на підприємствах заліз-
ничного транспорту. СД вважається оптимальним 
для прийняття стратегічних рішень, якщо в ньому 
є інформація мінімум за 5 років. В СД буде інфор-
мація на основі якої бізнес аналітик матиме можли-
вість визначити бізнес цілі підприємства. Необхідно 
відфільтрувати інформацію за вимогами аналітика 
та часовим періодом. Узагальнити дані необхідно за 
такими вимогами: глибоко узагальнені дані та част-
ково узагальнені дані. Критично важливим фак-
тором для успіху всього проекту є наявність чіт-
ко описаних і реалізованих етапів проектування й 
кваліфіковано спроектована модель сховища даних.

Результатом дослідження є визначення та реа-
лізація етапів побудови СД, які можна застосувати 
для підприємств залізничного транспорту. 

Епап 1. Агрегування даних на підприємствах 
з ремонту вагонів стає усе більш складною через 
такі процеси, як реорганізації, злиття, придбання 
й глобалізація. Для усунення таких проблем за-
стосуємо компоненту Sybase Industry Warehouse 
Studio (IWS), яка призначену для агрегування різ-
них джерел даних, здійснення перетворень даних, 
керування життєвим циклом сховища й спільного 
використання із засобами доступу. Sybase Industry 
Warehouse Studio (IWS) – це промислове рішення 
для побудови і супроводу аналітичних сховищ да-
них для різних галузей (промислові підприємства, 
банки, страхові компанії, телекомунікаційні ком-
панії, роздрібні мережі та інші види бізнесу). Його 

основу складає промислова модель даних, побудо-
вана на базі унікальних технік моделювання, які 
забезпечують зберігання історичних трансакцій-
них даних і агрегатів в єдиній структурі, подібною 
з «зіркою» [8]. Застосування Sybase IWS дозволяє 
швидко і ефективно побудувати сховище даних за 
рахунок наявності готової моделі і методології її 
впровадження, що забезпечує отримання відчутних 
результатів за короткі проміжки часу. 

Основне призначення сховища даних на підпри-
ємствах залізничного транспорту є аналіз витрат на 
виробництво продукції та прибутку від її реалізації. 
Вивчивши вимоги користувачів, які проводять від-
повідні операції на базових підприємствах, сфор-
мулюємо основні бізнес – запити до сховища даних. 
Згрупуємо запити за чотирма компонентами ЗСП:

Перша компонента передбачає провести бюджет-
ні запити в галузі фінансів, зокрема: 1 – проана-
лізувати підсумкові витрати та прибутки за один 
рік по кожному виду ремонту в розрізі замовників; 
2 – проаналізувати обсяги продажів за один рік по 
кожному виду ремонту в розрізі замовників, зокре-
ма; 3 – проаналізувати підсумкові витрати за один 
рік від реалізації кожної моделі побудованих та від-
ремонтованих вагонів розрізі замовників; 4 – про-
аналізувати відсотки продажу за місяць по кожній 
моделі Видів ремонтів та побудованих вагонів.

Друга компонента – внутрішні процеси вклю-
чає такі види бізнес-запити: 5 – проаналізувати ви-
конання планів за квартал (рік) в розрізі цехів під-
приємства; 6 – проаналізувати витрати за квартал 
(рік) матеріалів в розрізі цехів.

Третій напрям – персонал передбачає наступ-
ні проведення наступних бізнес-запитів: 7 – про-
аналізувати явочну кількість робітників за квартал 
в розрізі цехів та підрозділів; 8 – проаналізувати 
якість(відповідність кваліфікації посаді) персоналу 
за рік в розрізі цехів та відділів.

Четвертий напрям – зовнішні процеси вклю-
чає такі бізнес-процеси: 9 – проаналізувати кіль-
кість постійних клієнтів за рік; 10 – проаналізу-
вати кількість замовлень в розрізі замовників за 
квартал(рік); 11 – проаналізувати динаміку цін на 
ремонт вагонів за рік.

Підключення до джерел у вигляді плоских та-
блиць, або до реляційних БД можливо за допомогою 
вибору відповідного інтегратора IWS. IWS створює: 
прямий доступ до сховища даних без вітрин даних 
(вітрини можуть створюватися виключно виходя-
чи зі специфічних бізнес-задач); перехресний ана-
ліз по всій сукупності даних в сховищі; будь-який 
рівень деталізації, обмежений тільки детальністю 
поміщених в сховище даних (до рівня транзакцій); 
зберігання трансакційних і агрегованих даних в од-
ній моделі, що дозволяє реалізовувати необхідні 
агрегати на рівні ETL, не допускаючи самостійних 
розрахунків користувачами, але забезпечуючи для 
них можливість drill-down на основі агрегованих 
показниками до рівня трансакцій; забезпечує в 2-3 
рази кращу в порівнянні з іншими моделями про-
дуктивність на рівноцінній технологічній платфор-
мі. Створюємо за допомогою IWS модуль сховища, 
який містить визначення фактів, розмірностей, та-
блиць перетворення й т.д., тобто все, що становить 
сховище даних. Модель такого сховища даних по-
казано на рис. 1, яка відповідає першим двом запи-
там напряму компоненти фінанси.

На рис. 1 зображена модель СД типу «зірка», 
на основі якої здійснюється реалізація запитів двох 
компонент ЗСП «фінанси».

Як тільки дані консолідовані й завантажені в 
цільове сховище, розмірна модель даних легко 
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стає доступною для засобів доступу Sybase Power 
Designer. Як результат, заощаджується час на про-
грамування, тому що розроблювачеві немає необ-
хідності відтворювати метадані, коли використову-
ються засоби доступу Sybase Power Designer.

Етап 2. Дослідження. Після того, як дані розмі-
щені перебувають в одному централізованому схо-
вищі, потужний інструмент для нерегламентованих 
запитів і аналізу, Sybase Power Designer, дозволить 
проаналізувати витрати на виробництво продукції 
та прибутку від реалізації. Бізнес область визначи-
мо на основі концепції ЗСП, яка ґрунтується на по-
казниках розподілених за 4- ма компонентами ЗСП, 
описаними вище.

Етап 3. Поширення даних. Часто велика кіль-
кість часу й зусиль користувачів витрачається у 
фазі дослідження на те, щоб знайти правильні за-
пити й проаналізувати їх. Ця коштовна інформація 
повинна бути поширена в установі до того, як вона 
застаріє. Інформація може надходити з різних дже-
рел. Система дозволяє виконувати безліч запитів в 
одному звіті, при цьому кожний запит може бути 
заснований на своєму джерелі даних.

Етап 4. Розширення можливостей. Швидка 
реакція на потреби бізнесу є критичним чинником 
успіху. Іноді виникає необхідність у розробці замов-
леного додатку для підтримки прийняття рішень. 
Компонент Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE) 
створений спеціально для цієї мети. Розробник 
може швидко зібрати дані для аналізу скористав-
шись властивостями Sybase Power Designer.

Сьогодні керівники й аналітики мають велике ін-
формаційне навантаження й перебувають в умовах 
чітко визначених часових обмежень. Їм необхідні ві-
зуальні засоби для ідентифікації самих останніх тен-
денцій бізнесу й прийняття правильних рішень. Ця 
інформація повинна бути вчасно доставлена тим, хто 
її потребує. Коли використовується база даних, сер-
вер додатків, інструменти для консолідації та аналізу 
даних і корпоративної звітності, які тісно інтегровані 
засобами Sybase Power Designer, то установа має до-
статню платформу для досягнення успіху. Таке рішен-
ня буде найбільш ефективним як з погляду вартості, 
так і ефективної підтримки процесів управління.

Щодо концептуальної архітектури СД обрано 
архітектуру сховища на основі стандартного архіву 

даних з блоком управління запитами тому, що ця 
архітектура доповнюється блоками управління за-
питами (рис. 2).

Успадковані системи-джерела 

Вибірка, перетворення та інтеграція

Стандартний архів даних

Фінанси Внутрішні 
процеси

Зовнішні 
процеси

Персонал

Управління запитами

Користувач

Рис. 2. Архітектура стандартного архіву даних  
з блоком управління запитами  

[адаптовано на основі джерела 5]

Вибір даної архітектури СД обґрунтовано тим, що 
для ЗСП є актуальним питання розділення даних на 
відповідні предметні області (фінанси, внутрішні та 
зовнішні процеси, персонал) та які є компонентами 
ЗСП, а наявність блоку управління запитами дозво-
ляє користувачеві глибоко не занурюватись у деталі 
побудови структур даних кожної предметної області. 
За допомогою блоку «Управління запитами» спро-
щується вирішення проблеми семантичної інтеграції 
областей. Вибрана архітектура є найбільш придат-
ним для побудови корпоративних СД, оскільки вони 
задовольняють потреби в інформації всіх користу-
вачів – аналітиків та вищій менеджмент організації. 
Так як на вагоноремонтних заводах дуже великі об-
сяги інформації то потрібна архітектура, яка харак-
теризується масштабованістю, де заповнення схо-
вищ окремих предметних областей виконується зі 
стандартного архіву, дані в якому перебувають уже 

Рис. 1. Модель сховища даних компоненти Фінанси
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в очищеному та узгодженому стані, що забезпечує 
якість інформації та ефективність рішень, які при-
ймаються на основі її аналізу.

Для побудови інформаційної – аналітичної сис-
теми на базі сховища даних для підприємств за-
лізничного транспорту застосуємо OLAP – тех-
нологію. Дана технологія підвищує ефективність 
інформаційно-аналітичної та управлінської діяль-
ності керівного складу персоналу та характери-
зується наступними ознаками: розподіл даних на 
показники(змінні) і вимірники, що відповідно ви-
значають стан бізнесу в різних розрізах; необмеже-
не число рівнів ієрархічних зв’язків між значення-
ми вимірників.

Застосування OLAP дозволить: обчислення і ба-
гатовимірне ієрархічне моделювання аналітичних 
показників; аналіз трендів за послідовні періоди; 
квантування підмножин (створювання зрізів) для 
візуалізації на екрані; підвищення рівня деталізації 
до найглибших рівнів консолідації(об’єднання); пря-
мий доступ до основних деталізованих даних; ро-
тація (поворот) до нових вимірювальних порівнянь.

Висновок і перспективи досліджень. На 
основі описаних методологічних і програмно-
технологічних засобів (Sybase Power Designer) 
розроблено інформаційну систему управлін-
ня підприємством залізничного транспорту на 
основі ЗСП, яка дасть можливість здійснювати 
оперативне і стратегічне управління та підтри-
мувати прийняття управлінських рішень. Для 
оперативного управління застосували БД, для 
стратегічного управління застосували СД. Дані 
БД в основному використовують співробітники 
середнього та нижнього рівнів управління, для 
поточного аналізу стану підприємства. Дані СД 
використовуються менеджерами для прийняття 
рішень про зміни напрямків бізнесу, розширен-
ня рину, аналізу сезонних коливань попиту на 
продукцію та інше. Також дані системи викорис-
товують аналітики, їхнім завданням є глибоке і 
ретельне дослідження даних із застосуванням 
всіх доступних засобів аналізу. Вирішення таких 
завдань супроводжується серйозним вивченням 
змістовної наповненості СД.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
СБАЛАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Аннотация
Исследовано методы информационной поддержки процессов сбалансирования системы показателей на предприятиях 
железнодорожного транспорта, определены связи межу пользователями системы, объёмы входных и выходных по-
токов информации в системе. Предложено четыре варианта технологии сбора данных. Обосновано целесообразность 
осуществления поддержки функционирования сбалансированной системы показателей на предприятиях железнодо-
рожного транспорта с выделением двух уровней: оперативного и агрегированного. На основании исследований мето-
дологических и программно-технических средств разработано информационную систему управления предприятием 
железнодорожного транспорта на основе сбалансированной системы показателей, которая даст возможность осущест-
влять оперативное и стратегическое управление и даст возможность поддержки принятия управленческих решений.
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, база данных, хранилище данных, СУБД, OLTP, OLAP.
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ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ

Статья посвящена анализу форсайта – технологии, применяющейся в современном риск-менеджменте. Выделены 
основные направления изучения форсайта. Указывается специфика форсайт-исследований в различных странах и 
регионах мира. Проанализированы особенности использования форсайт-технологии при формировании политик риск-
менеджмента. Отмечается значение форсайт-технологии для формировании эффективной системы риск-менеджмента 
в компаниях рынка телекоммуникаций.
Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, политики риск-менеджмента, форсайт-технология, форсайт-исследования, 
форсайт-проект, технологическое прогнозирование, дорожная карта, устойчивое развитие.

Постановка проблемы. Решение проблемы 
построения эффективной системы риск-

менеджмента в компаниях телекоммуникационного 
рынка Украины требует комплексного исследования 
и систематизации, как теоретических оснований, так 
и практического опыта понимания сущности риска и 
технологий управления им. Построение эффектив-
ной системы риск-менеджмента в компаниях реаль-
ного сектора экономики не возможно без обращения 
к современному аналитическому инструментарию.

Применение такого инструментария позволяет 
расширить спектр рисков, доступных для иденти-
фикации, а также позволяет указать на существен-
ные «новые» риски для компаний рынка телекомму-
никаций. «Новые риски», т. е. риски, появившиеся в 
кризисный и пост-кризисный периоды 2008-2011 гг.  
И 2012-2014 гг., приобретают весомое значение в 
эпоху очередного кризиса, который в данный мо-
мент диагностируется аналитиками.

«Новые» риски, прежде всего связанные с вне-
дрением на рынке телекоммуникаций «прорывных» 
инноваций и новых моделей взаимодействия с клиен-
тами и социумом в целом, во многом носят отложен-
ный характер, что делает актуальным применение 
современных технологий прогностики (технологий 
формирования будущего). К таким технологиям от-
носиться Форсайт – весьма популярное явление в 
бизнес- и научной среде Азии, Америки и Европы.

Актуальность данного исследования обусловлена 
необходимостью инкорпорировать достижения Фор-
сайт-исследований в пространство риск-анализа укра-
инского рынка телекоммуникаций. Применение со-

временных методик и технологий риск-менеджмента 
позволит повысить конкурентоспособность телекомму-
никационных компаний, учитывая кризисные явления.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Анализ Форсайт-технологии принадлежит в 
основном специалистам в области прогностики. По-
исковый запрос «Форсайт» осуществленный в Ин-
тернете 30.01.0215 г., дал 457 000 результатов за  
0,25 сек. Поисковый запрос «Foresight» – примерно 
15 900 000 за 0,16 сек. Очевидно, что в англоязыч-
ном секторе Интернета исследования данной тема-
тики распространены значительно больше.

Анализируя научное пространство Интернета, 
мы выделили ряд направлений изучения Форсайта. 
Данные направления представлены в Таблице 1. 

В научном сообществе принято говорить о Фор-
сайт-проектах, реализующихся как на глобальном 
(международном), так и региональном (а также 
уровне стран) и корпоративном уровнях.

Существует специфика Форсайт-исследований в 
различных странах и регионах мира. Опираясь на ма-
териал И.Елисеевой «Форсайт: Обзор исследований и 
достижений», размещенном по адресу http://www.
ippnou.ru/print/007585/ (Источник OPEC), предста-
вим специфику данных исследований в Таблице 2.

Осуществляется регулярный мониторинг фор-
сайт-проектов. И.Елисеева отмечает: «Европей-
ская программа мониторинга Форсайт-проектов 
(European Foresight Monitoring Network, EFMN) 
охватывает более 2000 различных исследований, 
которые проводятся на международном уровне, на 
уровне стран, регионов, отраслей, корпораций» [1].

© Одаренко О.В., 2015
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INFORMATIONAL SUPPORT OF BALANCE SCORECARD PROCESSES  
AT RAILWAY ENTERPRISES

Summary
Informational means of support of balance scorecard processes at railway enterprises have been researched and relationships 
between system users with amount of input and output dataflows in the system have been defined. Four options for data 
collection technology are offered. It has proved the expediency of realization of operation support of balanced scorecard 
at railway enterprises with two levels allocation: operational and aggregated. Based on researched methodological and 
program-technical tools has been developed the information system of railway enterprise management based on balanced 
scorecard that will allow to perform the operational/strategic management and support decision-making.
Keywords: balanced scorecard, database, data warehouse, OLTP, OLAP.
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Таблица 2
Специфика Форсайт-исследований  

в различных странах и регионах мира
Страны и 

регионы мира
Направления 

офрсайт-исследований
Великобритания, 
Германия, Китай, 
страны Латин-
ской Америки, 
ЮАР, Южная 
Корея, Япония. 

•	Системные	регулярные	Фор-
сайт-исследования

Великобрита-
ния, Колумбия, 
Южная Корея, 
Япония.

•	Форсайт-проекты	в	сфере	на-
уки и технологий (S&T).
•	Колумбия	–	более	60	Форсайт-
проектов.
•	Великобритания.	Ведущий	
центр – Манчестерский инсти-
тут инновационных исследова-
ний. Развитие форсайта с начала 
1990-х гг. (1994-1999 – первый 
цикл Форсайт-программы,  
1999-2002 – второй цикл 
Форсайт-программы, в на-
стоящее время – третий цикл 
Форсайт-программы). Развитие 
образовательного Форсайта.
•	Германия	–	
социальноориентиро-ванный 
Форсайт.
•	Япония	–	долгосрочные	
прогнозы стали развиваться с 
1970-х гг.

США •	Разработка	новейших	анали-
тических методов (деятельность 
«фабрик мысли»).
•	Форсайт-исследования	в	об-
ласти высоких технологий, в 
частности, нанотехнологий.

Страны Латин-
ской Америка

•	Форсайт-иследования	в	об-
ласти природопользования и 
сельского хозяйства.

Цель исследования. Объектом данного исследо-
вания являются инновационные технологии риск-
менеджмента. Предметом – Форсайт-технология 
как одна из самых перспективных технологий со-
временного риск-менеджмента. Целью – опреде-
ление возможностей Форсайта для усовершен-
ствования риск-менеджмента в компаниях рынка 
телекоммуникаций Украины. Достижение цели воз-
можно в результате анализа научных материалов, 
посвященных Форсайту, а также экспертному 
опросу на основе метода Дельфи.

Изложение основного материала исследования. 
Тематика Форсайт-исследований рассматривается 
в контексте инновационных процессов современ-
ной экономики. Форсайт – «это интеллектуальная 
технология совместного проектирования будуще-
го» [2]. Технология Форсайта направлена на ис-
следование будущих трендов и так называемых 
«больших вызовов». Важным является достижение 
определенных репрезентативных результатов в 
кратчайшее время. С этой целью используется тех-
нология RapidForesight. Однако зададимся вопро-
сом: «Насколько значимо применение Форсайта в 
современном риск-менеджменте, в частности, риск-
менеджменте телекоммуникационных компаний?».

Ответ на этот вопрос лежит в плоскости изу-
чения эволюции технологии Форсайта. Нам пред-
ставляется, что применение технологии Форсайта 
в бизнесе позволяет существенно минимизиро-
вать риски.

И.И. Смолякова выделяет следующие этапы 
развития Форсайта:

«1. Технологический Форсайт. Исторически наи-
более ранняя форма Форсайта, ориентированная на 
изучение перспектив технологического развития на 
основе внутренних закономерностей развития тех-
нологий 

2. Рыночно-технологический Форсайт, который 
применялся для определения перспектив развития 
технологий и рынков с учетом ихвзаимного влияния.

Таблица 1
Направления изучения Форсайт-технологии

Направления изучения 
Форсайта Примеры исследований

•	Форсайт-технология	
как инструмент прогно-
зирования, прежде всего 
долгосрочного
•	Форсайт	как	техно-
логия активного пред-
видения
•	Форсайт	как	ин-
струмент управления 
будущим

•	Исследования	Национального	исследовательского	университете	«Высшая	школа	
экономики» (Российская Федерация). Выпускается научный журнал «Форсайт», 
посвященный разработке стратегии инновационного развития (электронный адрес 
журнала – http://www.foresight-journal.hse.ru/).
•	Третьяк	П.В.	Форсайт	как	технология	Активного	предвидения	/	П.В.	Третьяк.	–	2007.
•	Калюжнова	Н.Я.,	Верхотурова	Е.В.	Форсайт-технология	как	инструмент	про-
гнозирования // экономические науки. – 2013. – № 6 // http://www.rae.ru/
fs/?section=content&op=show_article&article_id=10000925
•	Куклина	И.Р.	Форсайт	как	инструмент	управления	Будущим	/	И.Р.	Куклина,	
Н.Ю. Ютанов // Наука. Инновации. Образование. – 2008. – № 5.

•	Форсайт-развитие	
государства.

Обзор последних технологических направлений Кореи. 2013 // http://www.nif.kz/
pdf/%5B2013-10-02%5D_1.pdf

•	Форсайт	как	инстру-
мент формирования 
глобальной экономики
•	Форсайт	как	инстру-
мент формирования ин-
новационной экономики

•	Ben	R.	Martin.	Technology	foresight	in	a	rapidly	globalizing	economy.	
International Practice in Technology Foresight, UNIDO, Vienna, 2002, p. 14.
•	Смолякова	И.И.	Форсайт	как	инструмент	формирования	инновационной	эконо-
мики // https://elib.gstu.by/bitstream/handle/220612/11410/Смолякова,%20%20
И.%20И.%20Форсайт...pdf?sequence=1&isAllowed=y

Исследования техноло-
гического Форсайта, в 
частности, в контексте 
инновационного менед-
жмента

•	Исследования	Центра	технологического	форсайта	и	инновационного	менед-
жмента в энергетике (веб-сайт http://www.energystrategy.ru/research/ntc.htm)
•	Скопина	И.В.	Прогнозирование	инновационной	деятельности	на	основе	примене-
ния технологии Форсайта / И.В. Скопина, Н.Л. Назарова // Современные техно-
логии управления. – 2011.

Бизнес-форсайт. Взаи-
мосвязь маркетингових и 
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3. Рыночно-технологически Форсайт с учетом 
социальной сферы. Для этого этапа характерно 
расширение оценки перспектив развития техноло-
гий за счет включения ее социальной составляю-
щей, отражающей интересы со стороны общества 
(различных социальных групп) и его возможный 
вклад. Тематика Форсайт-проектов на этом этапе 
предполагала решение широкого круга социально-
экономических проблем.

4. Форсайт глобальной конкуренции и разви-
тия инновационных систем. На этом этапе произо-
шла трансформация технологического Форсайта 
с учетом вызовов глобализации, его задачей ста-
ло выявление перспектив развития национальных 
инновационных систем, а также выработка соот-
ветствующих рекомендаций для государственной 
политики.

5. Форсайт как инструмент политики. Форсайт 
пятого поколения является исследовательским ин-
струментом процесса принятия управленческих ре-
шений» [3].

В то же время, данная классификация этапов 
Форсайтов не содержит упоминание о Форсай-
те как технологии риск-менеджмента. Мы счита-
ем, что специфика Форсайт-технологии, позволяет 
применять ее именно в этом ракурсе. «В процессе 
Форсайта оцениваются возможные сценарии раз-
вития отдельных направлений науки и техноло-
гий, очерчиваются потенциальные технологиче-
ские горизонты, однако это не «Прогноз» (forecast) 
в смысле угадывания будущего. Форсайт исходит 
из вариантов возможного будущего, которые могут 
наступить при выполнении определенных усло-
вий: правильного определения сценариев развития, 
достижения консенсуса по выбору того или иного 
желательного сценария, предпринятых мер по его 
реализации» [4].

Также, на наш взгляд, применительно к ком-
паниям рынка телекоммуникаций, продуктивным 
является применение Хиндсайта (hindsight), т.е. 
инструмента, обратного Форсайту. Технология 
Хиндсайта является чрезвычайно ценной для риск-
менеджера, так как позволяет проанализировать 
причины провала проектов, программ и т.д. Таким 
образом, Хиндсайт служит для идентификации 
скрытых рисков.

Выводы из проведенного исследования. Таким 
образом, имеет смысл говорить о шестом поколе-
нии Форсайта, применяющегося в связи с новыми 
тенденциями в корпоративном управлении в ком-
паниях реального сектора экономики, в том числе, 

телекоммуникационных. Одной из ведущих тенден-
ций является конвергенция. Применение Форсайт-
технологии свидетельствует об изменении пара-
дигмальной направленности риск-менеджмента в 
компаниях – от обеспечения безопасности бизнеса 
(в том числе, промышленной) к устойчивому раз-
витию компании.

На наш взгляд, Форсайт необходим для адап-
тации компании к кризисным явлениям. Обучение 
сотрудников приемам Форсайт-технологии способ-
но существенно снизить риски компании, связан-
ные с персоналом. Форсайт-образование предла-
гает персоналу элементы «конструктор»С, собрав 
которые воедино можно получить индивидуальную 
траекторию управления рисками (принцип Lego-
образования – «человек, собери себя сам»), в част-
ности, психологическую.

Реализация основной интенции Форсайта – 
предвидения, формирование у персонала навыков 
креативного интеллекта, позволят реализовать эф-
фективную стратегию риск-менеджмента, а имен-
но, превращения рисков в возможности. Особенно 
важно применение данной стратегии в условиях ги-
перконкуренции – глобального явления, с которым 
телекоммуникационные компании начинают стал-
киваться уже сегодня.

Форсайт-технология также является важной 
для телекоммуникационных компаний с точки зре-
ния предвидения рисков, генерируемых «прорыв-
ными» технологиями и новыми бизнес-моделями, 
связанными с предоставлением инновационных ус-
луг и сервисов. В этом плане показательным яв-
ляется пример компании Cisco, в структуре кото-
рой наличествует должность главного футуролога. 
Иными словами, прогностическая составляющая 
риск-менеджмента в условиях надвигающегося 
кризиса должна быть существенно усилена.

Также нам представляется необходимым обра-
щение к Форсайт-технологии при выработке новых 
стратегий регуляторной политики на рынке теле-
коммуникаций. Очевидно, необходимы специаль-
ные Форсайт-исследования, разработка дорожных 
карт в области новых, инновационных, сегментах 
рынка телекоммуникаций. Необходимо также фор-
мировать эспертные Форсайт-сети. В этой связи 
возможно, например, применение кластерного ана-
лиза результатов Дельфи-опроса экспертов рын-
ка телекоммуникаций, в частности, относительно 
долгосрочной перспективы. Применение Форсайт-
технологии обеспечит телекоммуникационным ком-
паниям необходимую основу устойчивого развития.
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Постановка проблеми. Ринок органічної про-
дукції вже близько двох десятиріч є досить 

динамічним ринком продовольства у світі і стає по-
пулярною альтернативою споживанню традиційних 
продуктів. З понад 30 млрд. дол. США в 2010 р., які 
споживачі планети витратили на придбання різних 
органічних продуктів, левова частка припадає на Спо-
лучені Штати Америки, Японію та високорозвинені 
країни Західної Європи. В США, наприклад, органіч-
на продукція продається в 20000 закладах торгівлі, її 
можна придбати в магазинах здорового харчування 
та в спеціалізованих відділах 73% звичайних продо-
вольчих магазинів [1, с. 41,2]. Тому, нині надзвичайної 
актуальності набуває системний підхід до досліджен-
ня такого складного явища, як формування ринку 

органічної продукції в Україні, використовуючи за-
рубіжний досвід та власні доробки.

На сьогоднішній день ринок органічної продукції 
та нормативно-правова основа для нього в Україні 
знаходяться на етапі формування, проте частково 
розвиток ринку істотно сповільнює той факт, що 
більшість споживачів поряд з вітчизняними вироб-
никами товарів даної категорії мають дуже розми-
те уявлення про екопродукцію. Яким стандартам 
зобов'язаний відповідати органічний продукт, яке 
в нього маркування? Адже часом розпізнати його 
на полицях українських магазинів серед десятків 
варіантів найменувань товарів з приставкою «на-
туральний», «екологічно чистий», «екологічно без-
печний», organic, eco, bio і т.д. не представляєть-
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ся можливим. Однак останнім часом український 
ринок органічних продуктів стрімко йде вгору за-
вдяки прагненню покупців до здорового раціону та 
зростаючого позитивного впливу сучасних техноло-
гій по виготовленню масових продуктів харчування.

Аналіз останніх досліджень та постановка за-
вдання. Проблеми розвитку ринку органічної 
продукції в Україні знайшли відображення у на-
укових працях українських вчених: В. О. Шлапак,  
М. І. Кобець, Є. В. Милованов, Н. В. Бородачева,  
В. І. Артиш, М. В. Капштик та інші. Проте недо-
статньо вивченими залишаються система розподі-
лу органічної продукції, а також форми державної 
підтримки органічного агровиробництва.

Формування цілей статті. Проаналізувати су-
часний стан та проблеми формування ринку орга-
нічної продукції в Україні, обґрунтувати шляхи їх 
подолання та визначити перспективи розвитку.

Виклад основного матеріалу. Органічна продук-
ція створюється в процесі органічного виробництва 
та відповідає наступним умовам: вироблена сер-
тифікованим «органічним» господарством з дотри-
манням технологій та правил органічного виробни-
цтва, має відповідний сертифікат та маркуванням 
на упаковці. Самі принципи органічного сільського 
господарства давно відомі в Україні завдяки роз-
витку концепції «біологічного землеробства», що 
забезпечує науково-фаховий потенціал, здатний 
швидко засвоїти та адаптувати жорсткі міжнарод-
ні стандарти до української практики. За даними 
Міжнародної федерації розвитку органічного зем-
леробства, в Україні загальна площа сільськогос-
подарської землі під органічним землеробством у 
2013р. становила 393,4 тиc. га (рис. 1), що відпові-
дає 17-му місцю в світі серед більш ніж 100 країн 
світу, випередивши ряд країн Східної Європи, но-
вих членів Європейського Союзу, для яких розви-
ток органічного землеробства є пріоритетом Спіль-
ної аграрної політики ЄС. Разом з тим чисельність 
сільськогосподарських підприємств, які займаються 
органічним землеробством в Україні зросла до 175 
(рис. 2).

 

Рис. 1. Динаміка сільськогосподарської площі 
сертифікованої під органічне землеробство

Більшість українських органічних господарств 
розташовані в Одеській, Херсонській, Київській, 
Полтавській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, 
Тернопільській, Житомирській областях. Україн-
ські сертифіковані органічні господарства – різно-
го розміру – від кількох гектарів, як і в більшості 
країн Європи, до декількох тисяч гектарів ріллі [3].

Слід відмітити, що, незважаючи на великі площі 
під органічним землеробством, питанням розвитку 
ринку органічної продукції в Україні приділяється 
незначна увага.

Науковці часто ототожнюють поняття «органічна 
продукція» з «екологічно чистою». Хоча на упаков-
ці останньої є посилання на особливий екологічний 
статус продукту, він не підтверджений сертифіка-
том і не гарантує споживачам безпеку споживання. 

Взагалі, термін «екологічно чиста продукція» є до-
статньо відносним і його визначення залежить від 
конкретної ситуації. Саме створення стандартів, ін-
спекції та сертифікації щодо регулювання виробни-
цтва органічної продукції є важливими елементами 
системи, яка гарантує відповідну якість та безпеку 
споживачам.

Рис. 2. Динаміка сільськогосподарських підприємств, 
які займаються органічним землеробством

На сучасному етапі на внутрішньому ринку 
України відсутня органічна продукція вітчизняного 
виробництва, призначена для кінцевого споживача. 
Близько 60% сільськогосподарської площі під ор-
ганічним землеробством приходиться на 4 основні 
культури: пшеницю, ячмінь, соняшник та кукуру-
дзу – це свідчить про те, що ринок органічної про-
дукції в Україні представлений в основному зерно-
вими та олійними культурами, які направляються 
на експорт.

За дослідженнями FiBL та IFOAM в Україні 
сертифіковано 16 видів органічних продуктів: кру-
пи зернових і зернобобових культур, олійні, ово-
чі, кавуни, дині, гарбузи, фрукти, ягоди, виноград, 
ефірні олійні культури, м'ясо, молоко, гриби, горі-
хи і мед. До сертифікованих продуктів переробки 
включено: зерна, пластівці, джеми, сиропи, соки, 
масла, борошно і консервовані овочі. [3]

 Досліджуючи кон’юнктуру зовнішнього ринку, 
відзначимо, що потенційними країнами для екс-
порту є високорозвинені країни Західної Європи, 
які характеризуються високими темпами зростання 
ринку органічної продукції, а також країни При-
балтики та Японія. Попит на певні види органічної 
продукції залежить від країни, але в основному це 
олійні та зернові (тверді сорти пшениці, жито, овес, 
зерно кукурудзи). З метою підвищення конкуренто-
спроможності органічної продукції українського то-
варовиробника на зовнішніх ринках необхідно під-
тримувати менеджмент якості, створювати ринкову 
інфраструктуру по обслуговуванню суб’єктів ринку 
органічної продукції, налагоджувати довгострокові 
контакти з іноземними партнерами. Необхідність 
проведення активної інформаційної підтримки ор-
ганічної продукції на зовнішніх ринках зумовлена 
негативним іміджем агропродовольчої продукції 
щодо екологічної безпеки внаслідок аварії на Чор-
нобильській АЕС. 

В той же час великі аграрні підприємства ма-
ють можливості формувати великі партії органіч-
ної агропродовольчої продукції відповідної якості 
та експортувати її за кордон. Проте на практиці, 
експортом в основному займаються торговельно-
посередницькі структури, які постійно проводять 
моніторинг зовнішнього ринку, відвідують міжна-
родні виставки та налагоджують контакти з імпор-
терами. Як відмічають іноземні партнери, органічна 
продукція українського виробництва має низькі по-
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казники якості (низький вміст білка, висока засмі-
ченість тощо). Продукція тваринництва органічно-
го виробництва взагалі відсутня на внутрішньому 
ринку, що пов’язано з низкою організаційно-еконо-
мічних проблем та знаходиться в прямій залежнос-
ті від створення внутрішнього ринку збуту.

Для стабілізації ринку органічної продукції в 
Україні важливим завданням є використання іно-
земного досвіду розвитку органічного агровиробни-
цтва. Аналіз тенденцій розвитку органічного агрови-
робництва в зарубіжних країнах свідчить про те, що 
його успіхи прямо залежать від величини та форм 
державної підтримки. Прямі фінансові виплати ва-
ріюють в залежності від країни, регіональних осо-
бливостей всередині країни та виду продукції. Крім 
прямих дотацій з розрахунку на площу сільськогос-
подарських угідь або на голову худоби, виробники 
органічної продукції можуть отримувати додаткову 
підтримку за різними програмами збереження та 
покращення культурних ландшафтів, їх екстенсив-
ного використання (Німеччина, Франція, Австрія), у 
вигляді повернення частини витрат на сертифікацію 
агровиробництва (Норвегія, Данія), фінансування 
консультаційних служб (Швеція), дотації на при-
дбання спеціальних машин, органічного насіння.

Зрозуміло, що для України розвиток органічного 
виробництва у великих масштабах також немож-
ливий без державної підтримки. У зв’язку з цим 
необхідно законодавчо встановити форми держав-
ної підтримки органічного виробництва серед яких: 
створення і підтримка системи добровільної сер-
тифікації органічного виробництва; підтримка кон-
сультаційної служби по органічному агровиробни-
цтву; надання довгострокових та короткострокових 
кредитів на пільгових умовах; компенсація частини 
витрат на придбання матеріальних ресурсів, стра-
хування посівів, тварин; фінансування наукових 
досліджень, організації професійної підготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів в області органічно-
го сільського господарства тощо. Умови та порядок 
надання державної підтримки, спрямованої на роз-
виток органічного сільського господарства, повинні 
встановлюватися на основі державної та регіональ-
них цільових програм, прийнятих у відповідності з 
чинним законодавством. 

Для того щоб внести ясність у це питання в січні 
2014 року в силу вступив Закон України «Про ви-
робництво та обіг органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини» [4], проте вже через кілька 
місяців Мінагрополітики ініціювало внесення змін 
до нього для врегулювання виниклих правових ко-
лізій. Причиною тому послужили різні підходи до 
тлумачення окремих положень Закону, у тому чис-
лі технічних регламентів виробництва органічної 
продукції, а також численні звернення виробників 
товарів даної категорії та громадських організацій.

Варто зауважити, що в цей же час прогалини в 
законодавстві щодо органічної продукції були ви-
явлені і в ЄС. Як наслідок, якщо раніше вимоги до 
ринку екологічних продуктів, їх виробництва, збе-
рігання та збуту, можна було називати досить ви-
сокими, то на сьогодні їх дуже сильно посилили. 
Так, в Єврокомісії побоюються, що даний найваж-
ливіший сектор сільського господарства, щорічний 
оборот якого в Європі становить 20 мільярдів євро, 
перестане бути нішевим і втратить довіру покуп-
ців. Тому, враховуючи високий рівень екологічної 
культури населення, було прийнято рішення про 
обмеження випуску товарів з кількістю органічних 
інгредієнтів, що становлять менше 100%, а також 
виключення можливості вирощування такої про-
дукції паралельно традиційної, тобто поблизу по-

лів, де використовуються звичайні інтенсивні тех-
нології агровиробництва.

За статистикою, найбільшими ринками орга-
нічних продуктів в світі вважаються Німеччина, 
Франція, Великобританія, Швейцарія, США, Ка-
нада і Японія. Кожна окрема країна враховує на-
ціональні та регіональні умови для виробництва 
органічних продуктів, має власне державне регу-
лювання, що визначає стандарти виробництва, пе-
реробки, сертифікації та маркування товарів даної 
категорії, і свою систему перевірок та інспекцій. 
В Україні на даний момент поки такі механізми в 
повній мірі не діють, тому виробництво органічної 
продукції (в більшій мірі сировини) сертифікується 
представниками іноземних компаній, що діють від-
повідно до норм і стандартів країн ЄС, іноді США 
та інших держав, що є необхідною умовою для її 
реалізації на цих ринках. При цьому у зв'язку із 
зростанням стурбованості щодо безпеки харчових 
продуктів, найважливішою вимогою для отриман-
ня доступу до ринків цих країн і досягнення якості 
кінцевого органічного продукту є food traceability – 
система простежуваності продуктів харчування, 
яка передбачає дотримання відповідних норматив-
них актів, а також сумлінність і високу репутацію 
організацій та постачальників. Іншими словами цю 
систему можна позначити як так звану ланцюжок 
«від поля до прилавка», коли кожен споживач має 
право отримати інформацію про всі стадії органіч-
ного виробництва і навіть точних координатах місця 
вирощування конкретних сертифікованих товарів. 
До того ж використання таких понять як «органіч-
ний продукт», «біо», «еко» допустимо лише в тому 
випадку, якщо продукт дійсно відповідає вимо-
гам органічного законодавства і його виробництво 
сертифіковане як органічне, тому «фокус» деяких 
українських виробників з псевдоорганічними про-
дуктами не пройде. [5]

До food traceability наша країна поки не доросла. 
Точніше, варто зауважити, що на сьогодні в цьому 
сегменті ринку в Україні накопичилося багато про-
блем. Приміром, нормативно-правова база, яка все 
ще потребує серйозного доопрацювання, відсутність 
необхідних власних державних стандартів та ефек-
тивної системи визнання органів, що займаються 
сертифікацією «органіки». До цього слід додати не-
достатню технологічну культуру агровиробництва 
всіх рівнів, відсутність фінансування, а також низь-
кий рівень обізнаності населення та малого і серед-
нього бізнесу щодо виняткових переваг органічного 
землеробства та виробництва органічних продуктів. 
У сукупності це в першу чергу завдає шкоди всій 
українській економіці, для якої органічне виробни-
цтво і просування продукції вітчизняних виробни-
ків у країнах ЄС в найближчі роки могли б стати 
однією з ключових можливостей розвитку.

Дослідження Федерації органічного руху Укра-
їни свідчать, що сучасний внутрішній споживчий 
ринок органічних продуктів в Україні почав роз-
виватись з початку 2000-х років, склавши: у 2007 
році – 500 тис. євро, в 2008 році – 600 тис. євро, 
у 2009 – 1,2 млн. євро, у 2010 – 2,4 млн. євро, у 
2011 р. цей показник зріс до 5,1 млн.євро, у 2012 
році – до 7,9 млн.євро, у 2013 р. – до 12,2 млн.євро, 
а у 2014 р. – до 14,5 млн.євро.

Як підтверджує іноземний досвід, основними ка-
налами збуту органічної продукції є супермаркети 
та магазини здорового харчування. Проте, на нашу 
думку, на початковому етапі розвитку ринку клю-
човим напрямком для фермерських господарств має 
стати прямий збут. Зауважимо, що використання 
прямого маркетингу для органічної продукції може 
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бути як додатковим засобом вдосконалення тради-
ційної системи збуту, що сприятиме збільшенню 
обороту і зростанню рентабельності господарства, 
так і основним інструментом збуту. Основними пе-
решкодами, пов’язаними з розподілом органічної 
продукції на внутрішньому ринку, є обмежена про-
позиція органічної продукції, невелика кількість 
переробних підприємств та торгових закладів, які 
б спеціалізувалися на органічній продукції, недо-
статня обізнаність споживачів.

Законом України «Про виробництво та обіг ор-
ганічної сільськогосподарської продукції та сирови-
ни» визначаються правові та економічні основи ви-
робництва та обігу органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини, заходи контролю та нагляду 
за такою діяльністю і спрямовані на забезпечення 
справедливої конкуренції та належного функціо-
нування ринку органічної продукції та сировини, 
покращення основних показників стану здоров’я 
населення, збереження навколишнього природного 
середовища, раціонального використання ґрунтів, 
забезпечення раціонального використання та від-
творення природних ресурсів, а також гарантуван-
ня впевненості споживачів у продуктах та сировині, 
маркованих як органічні.

Відповідно до цього Закону, суб’єкти господарю-
вання, які маркують свою продукцію як органічну, 
зобов’язані привести свою діяльність у відповідність 
з положеннями Закону протягом шести місяців.

Фахівці органічного сектору висловлюють спо-
дівання, що з прийняттям Закону у державі спо-
стерігатиметься активізація та пожвавлення роз-
витку органічного сектору, а також, що не менш 
важливо, унеможливиться існування такого явища, 
як «псевдо-органік». Зокрема, в Законі говорить-
ся: «Забороняється при маркуванні продукції, яка 
не відповідає вимогам цього Закону, використову-
вати позначення з написами «органічний», «біоди-
намічний», «біологічний», «екологічний», словами 
з префіксом «біо» тощо. Органічна продукція, ім-
портована з інших країн, вироблена відповідно до 
законодавства країн походження, що підтвердже-
но відповідним сертифікатом, позначена написами 
«органічний», «біодинамічний», «біологічний», «еко-
логічний», словами з префіксом «біо» тощо, пови-
нна в перекладі на українську мову позначатися 
написом «органічний продукт».

Проте необхідно зазначити, що поки в Україні 
не розроблені відповідні підзаконні акти, вітчизняні 
виробники проходять процедуру органічної серти-
фікації свого виробництва за діючими міжнародни-

ми стандартами, частіше за все – це норми Євро-
пейського Союзу.

Окрім цього, в Державній цільовій Програмі роз-
витку села на період до 2015 р., що вже закінчила 
свою дію, було задекларовано довести обсяг частки 
органічної продукції у загальному обсязі валової 
продукції сільського господарства до 10 відсотків, 
чого, безумовно, досягнуто не було через відсут-
ність підтримки галузі державою. [6]

Ще одним документом, що акцентує увагу на 
органічному секторі, є Стратегія розвитку аграрно-
го сектору економіки на період до 2020 р., схвалена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України. [7] В 
стратегії серед пріоритетних напрямів досягнення 
стратегічних цілей вказано і забезпечення продо-
вольчої безпеки держави шляхом сприяння розви-
тку органічного землеробства, насамперед в особис-
тих селянських і середніх господарствах. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Ринок органічної продукції в Україні на 
сучасному етапі знаходиться у зародковому стані. 
Відсутність законодавства про органічне земле-
робство, максимально інтегрованого до існуючих 
стандартів ЄС, національного органу сертифікації 
та відповідної ринкової інфраструктури стримують 
розвиток пропозиції з боку вітчизняних товарови-
робників. Послуги іноземних органів сертифікації 
занадто дорогі і недоступні для малих та серед-
ніх фермерських господарств. Оцінка фінансово-
кредитної та інвестиційної політики підтверджує 
той факт, що в нашій державі поки що не створе-
ні умови та стимули для підвищення конкуренто-
спроможності на рівні виробників. Пріоритетними 
напрямами розвитку ринку органічної продукції є 
створення законодавчої бази, національного органу 
сертифікації, послуги якого будуть доступні неве-
ликим фермерським господарствам, стимулювання 
переробних підприємств та роздрібної торгівлі, а 
також проведення активних заходів щодо форму-
вання попиту на органічну продукцію.

Однак незважаючи на те, що Україна має значні 
проблеми, що стримують розвиток органічного вироб-
ництва, ця сфера економіки являється дуже перспек-
тивною через наявність в Україні родючих чорнозем-
них ґрунтів, міцні традиції сільськогосподарського та 
бажання основних гравців цього ринку створити необ-
хідні інституційно-правові умови. Розвиток органічно-
го сільського господарства буде сприяти покращен-
ню економічного, соціального та екологічного стану в 
Україні, комплексному розвитку сільської місцевості 
та поліпшенню здоров'я населення.
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Розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності техніко-технологічної бази та її розвитку. Досліджено 
особливості техніко-технологічного оновлення автотранспортних підприємств. Визначено його основні етапи та роз-
крито їх суть.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах єв-
роінтеграції України гостро постало питання під-
вищення конкурентоспроможності національної 
економіки. Цей процес можливий лише за умови 
ефективного використання наявного потенціалу 
країни, зокрема переваг її транскордонного розта-
шування. Серед видів економічної діяльності тран-
спорт є четвертим за обсягами ВДВ України (8,2%) 
[11]. Вагоме місце у цій сфері належить автотран-
спортним підприємствам, діяльність яких націлена 
на забезпечення інфраструктурних потреб суспіль-
ства і тісно пов’язана з усіма видами економічної 
діяльності. 

Як свідчить практика, впродовж останніх років 
ступінь зношеності основних засобів у транспорті 
(у т.ч. автотранспортних підприємств) тенденційно 
збільшується, досягнувши понад 96% [11], що не-
гативно відображається на рівні конкурентоспро-

можності цієї сфери. До ключових причин незадо-
вільного техніко-технологічного стану підприємств 
належать: технічна і технологічна відсталість, не-
досконалість механізмів трансферу технологій, не-
ефективна амортизаційна політика, низький рівень 
інвестування, низька інноваційна активність, не-
досконалість механізмів лізингу [3]. За таких умов 
виникає потреба у ґрунтовному дослідженні про-
блематики техніко-технологічного оновлення авто-
транспортних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок в обґрунтування техніко-технологіч-
ного аспекту функціонування підприємств здійсни-
ли А. Балабанов, Є. Балацький, І. Бобух, В. Геєць,  
С. Брю, Р. Гранберг, О. Дмитрук, Е. Долан, Ф. Єф-
ремов, Ф. Ларрі, Д. Ліндсей, В. Ойкен, Дж. Сакс, 
Л. Шаблиста, Л. Шинкарук та інші. Проблематиці 
розвитку автотранспортних підприємств присвя-
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чені праці М. Білухи, Ф. Бутинця, С. Корецької,  
М. Кристопчука, О. Криворучко, Р. Ларіної, В. Па-
січника, Д. Приймака, Ю. Сукач та інших. Разом з 
тим на нинішній день питання техніко-технологічно-
го оновлення автотранспортних підприємств розкри-
то неповністю і потребує подальшого дослідження.

Метою статті є розкриття та поглиблення те-
оретичних положень техніко-технологічного онов-
лення автотранспортних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Діяльність авто-
транспортних підприємств відрізняється від діяль-
ності інших підприємств тим, що вона не пов’язана 
із виробленням сировини, а предметом праці ви-
ступає багаж. Автотранспортні підприємства на-
дають досить широкий спектр послуг: підготовка 
транспортних засобів, перегін (доставку) нових і 
відремонтованих транспортних засобів, перевезен-
ня вантажів і пасажирів, складання та зберігання 
вантажів, вантажно-розвантажувальні роботи, на-
дання транспортних засобів на умовах оренди або 
прокату та інше [5]. Це, своєю чергою, відобража-
ється на структурі техніко-технологічної бази цих 
підприємств.

Критичний аналіз теоретичних підходів до ви-
значення поняття «техніко-технологічна база під-
приємств» [1-3, 10, 12, 13], дозволив встановити, що 
техніко-технологічну базу автотранспортних 
підприємств становлять дві групи найактивніших 
елементів діяльності підприємств: технологічні за-
соби, що визначають технологічний спосіб надання 
автотранспортних послуг і технічні засоби, на яких 
побудований цей спосіб. 

Технологічна база автотранспортних підпри-
ємств складається із технологічної документації 
спеціального і загального призначення, сукупності 
операцій діяльності підприємств (перевезення, від-
вантаження, зберігання, ремонт та ін.) і способів і 
прийомів їх здійснення. Натомість основу технічної 
бази цих підприємств становить активна частина 
основного капіталу, інформаційне та програмне за-
безпечення та інші технічні засоби, потрібні для за-
безпечення діяльності підприємств. 

Як зазначають Ю. Іванова і О. Тищенко, потен-
ціал техніко-технологічної бази підприємства ви-
значає можливості досягнення сучасного гранично-
го співвідношення між витратами і результатами та 
впливає на конкурентоспроможність [12]. Відповід-
но до цього, цей потенціал потрібно розвивати. 

На думку, С. Ілляшенка, техніко-технологічний 
розвиток підприємств є процесом на безперервній 
основі техніко-технологічного удосконалення, пошу-
ку нових технологічних рішень, розроблення і впро-
вадження технологічних інновацій при максимально 
ефективному використанні їх потенціалу для досяг-
нення високих конкурентних переваг на ринку [3]. 
Цей процес складається із декількох етапів:

- визначення цілей і завдань;
- розроблення стратегії;
- застосування відповідних методів і заходів 

удосконалення техніко-технологічної бази;
- аналіз та оцінка досягнутих результатів та пе-

ревірка їх на відповідність загальній стратегії роз-
витку підприємства. 

Таким чином, без оновлення техніко-техноло-
гічної бази неможливим є підвищення конкуренто-
спроможності підприємств. 

Як вважає О. Дмитрук, техніко-технологічне 
оновлення є процесом раціонального розширення 
виробництва на новій технічній основі та перед-
бачає впровадження досягнень науково-технічного 
поступу з максимальним використанням потенціа-
лу підприємства, новітніх технологій та обладнання 

з метою створення конкурентоспроможної продук-
ції, технологій найбільш ефективним і оптимальним 
шляхом [2]. Тобто акцент робиться на інноваційний 
аспект розвитку підприємств. 

Упровадження інновацій на автотранспортних 
підприємствах відбувається у таких формах: упро-
вадження сучасних технологічних процесів тех-
нічного обслуговування та ремонту та технологій 
перевезень, застосування єдиних технологічних 
процесів, потокові методи організації технічного об-
слуговування (технологічний аспект) і оптимізація 
структури рухомого складу і його оновлення, впро-
вадження сучасного контрольно-діагностичного об-
ладнання, оновлення і модернізація технологічного 
обладнання (технічний аспект) [10].

Водночас на думку вчених [13], технологічне 
оновлення підприємства безпосередньо пов’язане із 
його технічним переозброєнням, яким передбачено 
насамперед розвиток активної частини основних 
засобів. До активної частини основних засобів під-
приємств належать машини та обладнання, тран-
спортні засоби, інструменти, прилади та інвентар. 
Чим вищою є питома вага цих активів у структурі 
основного капіталу підприємств, тим ефективнішим 
є його діяльність.

Згідно з Міжнародними стандартами бухгалтер-
ського обліку 16 «Основні засоби», до основних за-
собів належать «…матеріальні об’єкти, які: утриму-
ють для використання у виробництві або постачанні 
товарів чи наданні послуг, для надання в оренду 
іншим або для адміністративних цілей; використо-
вуватимуть, за очікуванням, протягом більше одно-
го періоду» [6].

Структура основних засобів усіх підприємств 
складається із земельних ділянок; будівель, споруд 
та передавальних пристроїв; капітальних витрат а 
поліпшення земель, не пов’язаних з будівництвом; 
машин та обладнання; транспортних засобів; інстру-
ментів, приладів, інвентаря; тварин; багаторічних 
насаджень та інших основних засобів [7]. Натомість 
левову частку (понад 90%) основних засобів авто-
транспортних підприємств становлять транспортні 
засоби (вантажні і легкові автомобілі, навантажу-
вально-розвантажувальні машини, причепи, рухомі 
контейнери, крани тощо). Іншим важливими скла-
довими цієї структури є машини та обладнання і 
будівлі та споруди. Величина частки силових ма-
шин, робочих машин та обладнання, лабораторного 
обладнання, обчислювальної техніки, вимірюваль-
них приладів та інших машин та обладнання зале-
жить насамперед від рівня механізації ремонтних 
робіт технічного обслуговування автотранспортних 
підприємств. Також чим більше підприємство, тим 
вищою у структурі основних засобів є частка адмі-
ністративних будівель, гаражів, споруд.

Отже, можна зробити висновок, що основні за-
соби автотранспортних підприємств – це сукуп-
ність матеріальних активів, яка складається з тран-
спортних засобів, за допомогою яких забезпечується 
перевезення вантажів або пасажирів, машин та об-
ладнання для зберігання, технічного обслуговування, 
ремонту цих засобів, будівель та споруд та інших 
засобів, що використовуються у господарській діяль-
ності з метою отримання прибутку.

Зменшення корисності основних засобів відбу-
вається під дією морального і фізичного зношення. 
Моральне зношення, на відміну від фізичного, може 
відбутися до закінчення терміну експлуатації осно-
вних засобів і пов’язане з науково-технічним по-
ступом. Так, воно виникає внаслідок появи удоско-
налених наявних основних засобів або нових засобів 
вищого технічного рівня. Також моральне зношення 
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основних засобів відбувається при здешевленні від-
творення машин та устаткування за нинішніх умов.

Фізична зношеність виникає у процесі експлуа-
тації за умови зміни механічних, фізичних, хімічних 
і інших властивостей основних засобів під впливом 
процесів праці, сил природи та інших факторів. 

Зокрема, згідно із статтею 138 Податкового ко-
дексу України, мінімально допустимий термін ко-
рисного використання транспортних засобів ста-
новить п’ять років [9]. Ураховуючи сучасний стан 
транспортних засобів, а також умови їх експлуата-
ції (насамперед стан доріг), виникає гостра потреба 
в оновленні основних засобів автотранспортних під-
приємств. 

Загалом процес техніко-технологічного оновлен-
ня автотранспортних підприємств можна розділити 
на декілька ключових етапів (рис. 1).

1. Оцінювання поточного стану та ефектив-
ності використання техніко-технологічної бази. 
Зокрема, для оцінювання стану основних засобів 
доцільно використати такі показники: зношенос-
ті, придатності і фондомісткості основних засобів. 
Коефіцієнт зношеності основних засобів розрахо-
вується як співвідношення між сумою зносу осно-
вних засобів і їхньої балансової вартості. Коефіці-
єнт придатності основних засобів розраховується 
як співвідношення між залишковою та первісною 
вартістю основних засобів. Коефіцієнт фондоміст-
кості визначає вартість основних засобів на одну 
гривню виробленої продукції і характеризує забез-
печеність підприємства основними засобами. 

Техніко-технологічне оновлення
автотранспортних підприємств

Оцінювання поточного стану та ефективності техніко-
технологічної бази

Вибір напрямів техніко-технологічного оновлення

Підбір методів та засобів для реалізації окреслених 
напрямів техніко-технологічного оновлення

Контроль і коригування заходів щодо техніко-
технологічного оновлення підприємства

Рис. 1. Алгоритм техніко-технологічного оновлення 
автотранспортних підприємств

Рух основних засобів оцінюється за допомогою 
показників оновлення, вибуття і відтворення осно-
вних засобів. Коефіцієнт оновлення основних засо-
бів вказує на те, яку частку займає вартість введе-
ного протягом року основних засобів у їх загальній 
вартості. Коефіцієнт вибуття основних засобів відо-
бражає частку основних засобів, що вибули, у їх 
загальній вартості протягом року і є протилежним 
за значенням до коефіцієнта оновлення. Коефіцієнт 
відтворення основних засобів характеризує відно-
шення введених в експлуатацію основних засобів 
до тих, що вибули. Пороговим значенням цього по-
казника є 1, яка відображає, що за певний період 
часу введено в експлуатацію та виведено з експлу-
атації однакову кількість основних засобів. 

До показників ефективності основних засобів 
належать фондовіддача, рентабельність основних 
засобів. Коефіцієнт фондовіддачі визначається як 

співвідношення обсягу виготовленої продукції і се-
редньорічної вартості основних засобів. Коефіцієнт 
рентабельності основного капіталу відображає від-
ношення обсягу виготовленої продукції до серед-
ньорічної вартості основних засобів.

2. Вибір напрямів техніко-технологічного 
оновлення автотранспортних підприємств. За-
лежно від стану технічних засобів і фінансових 
можливостей підприємства розробляється страте-
гія оновлення основних засобів і підбір відповідних 
напрямів. До ключових напрямів належать: 

- впровадження нових транспортних засобів, ма-
шин та обладнання, прогресивних технологій;

- підвищення рівня механізації і автоматизації 
технічного обслуговування;

- модернізація діючого устаткування;
- удосконалення організації управління діяль-

ністю підприємства.
Згідно з Положенням (стандарту) бухгалтер-

ського обліку 7 «Основні засоби» оновлення осно-
вних засобів відбувається шляхом: 

1) придбання основних засобів; 
2) безоплатного їх отримання; 
3) створення основних засобів [7].
Придбання основних засобів відбувається у де-

кількох формах. Так, підприємство може оновити 
наявні основі засоби заміною на ідентичні за тех-
ніко-економічними характеристиками основні засо-
би, що не впливатиме на підвищення ефективності 
діяльності [1]. Фактично відбувається проста замі-
на зношених основних засобів на нові. Уведення в 
експлуатацію таких засобів може відбуватися як у 
кількості замінених виведених основних засобів і як 
додаткове нарощення основного капіталу. 

Більш прогресивнішим оновлення основних за-
собів є за умови введення в дію сучасних, техно-
логічно вищих від наявних, основних засобів, що 
відображається на рівні прибутковості підприємств. 
У цьому контексті потрібно відзначити, що авто-
транспортні підприємства слугують базою для ви-
пробовувань досягнень машинобудівельної, автомо-
більної, нафтової, хімічної сфер господарювання.

Загалом на підприємствах техніко-технологіч-
ний розвиток підприємств забезпечується за допо-
могою придбання нових основних засобів, модерні-
зації наявних основних засобів, будівництва нових 
і розширенням, реконструкцією та технічним пе-
реозброєнням діючих підприємств, удосконаленням 
наявних технологій.

Модернізація – це такий стан сталого і ефектив-
ного розвитку, який ґрунтується на впровадженні у 
діяльність підприємства досягнень науково-техніч-
ного поступу, спрямованих на оновлення матеріаль-
но-технічної бази з метою домогтися виготовлення 
продукції, надання послуг з інноваційним наповне-
нням та конкурентоспроможної на зовнішньому і 
внутрішньому ринках [8].

Реконструкція автотранспортного підприємства 
передбачає переобладнання або будівництво бу-
дівель або споруд для технічного обслуговування, 
пристроїв підігрівання або розігрівання двигунів, 
діагностичного комплексу та інше. 

Натомість технічне переозброєння включає ро-
боти, що пов’язані з встановленням нових типів 
технологічного обладнання без розширення вироб-
ничих площ, а також впровадження потокових ме-
тодів технічного обслуговування, нових технологіч-
них процесів [1]. 

Джерелами технічного оновлення основних засо-
бів автотранспортних підприємств виступають: 

- прибуток підприємств; 
- амортизаційні відрахування; 
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- кредити банків та інші позики; 
- приватні та державні інвестиції та інше. 
У цьому контексті доречним є проведення аналі-

зу відтворювальної і технічної структури капіталь-
них інвестицій, оцінювання їх ефективності, пере-
гляд інвестиційної стратегії підприємства. Адже 
ключовою причиною незадовільного технічного 
стану підприємств є низький рівень фінансування 
основних засобів та неефективне використання ка-
пітальних інвестицій. Тому важливим є підвищення 
частки активної частини основних засобів у струк-
турі капітальних інвестицій за видами активів, роз-
ширення джерел фінансування інвестицій, нала-
годження ширшої співпраці з іншими учасниками 
ринку, застосування маркетингу наданих послуг 
тощо. Окрім того, вкрай важливою є готовність під-
приємств застосовувати новітні технології, зокрема 
вітчизняного виробництва, які є дешевшими за іно-
земні аналоги, активно співпрацювати з інновацій-
ними підприємствами.

Окрім того, у техніко-технологічному оновленні 
автотранспортних підприємств вагому роль відіграє 
така форма оренди на тривалий період рухомого 
майна як лізинг. За умов недостатності коштів, зо-
крема інвестицій, на придбання нових техніко-тех-
нологічних засобів автотранспортні підприємства 
мають можливість за орендну плату лізинговим 
компаніям, банкам отримати у довготермінове ко-
ристування досить широкий асортимент рухомого 
складу.

3. Підбір методів та засобів для реалізації 
окреслених напрямів техніко-технологічного 
оновлення. Реалізація цього етапу залежить від 
нормативно-правового поля, наявних матеріально-
технічних можливостей підприємств та умінь ме-
неджерів. У нинішніх умовах важливим є напрямок 
на інноваційний шлях розвитку підприємств. 

Так, у контексті впровадження новітніх техно-
логій заслуговує на окрему увагу досвід світового 
транспортного співтовариства, який активно вико-
ристовує моделювання інтегрованих транспортних 
систем (Intelligent Transport System (ІТS): «пер-

сонал-транспортна інфраструктура-транспортні 
засоби»), на яких побудовані інноваційні інформа-
ційно-управляючі технології. На від міну від зви-
чайних систем, ІТS дають можливість надавати по-
слуги з регулювання транспортними потоками на 
більш високому рівні взаємодії учасників процесу, 
кращою передачею повної інформації про стан та 
положення у просторі об’єктів в режимі реально-
го часу. У країнах Європейського союзу, а також 
США, Японії, Китаю та інших країн, що об’єднанні 
глобальною мультимодальною мережею поставки 
товарів «від дверей до дверей» [4]. Для вітчизня-
них автотранспортних підприємств застосування 
цієї системи дозволило б підвищити ефективність 
моделювання та прогнозування вантажо- і пасажи-
ропотоків.

4. Контроль і коригування заходів щодо тех-
ніко-технологічного оновлення підприємства. Цей 
етап є не менш важливим за попередні, оскільки 
при реалізації запланових цілей вагому роль віді-
грає чіткість дотримання обраного курсу, вчасне 
реагування на зовнішні та внутрішні загрози. Піс-
ля здійсненого техніко-технологічного оновлення 
потрібно оцінити його вплив на діяльність підпри-
ємства та ефективність, що дає можливість підви-
щити обґрунтованість управлінських рішень і роз-
робити план заходів на перспективу. 

Висновки. Результати проведеного досліджен-
ня дали можливість виявити, що за умов сучасного 
стану техніко-технологічної бази автотранспортних 
підприємств її оновлення на інноваційній моделі 
розвитку є першочерговим завданням сьогодення. 
На основі аналізу наявних теоретичних підходів 
до визначення сутності техніко-технологічної бази 
підприємств та її розвитку вдалося встановити осо-
бливості та запропонувати алгоритм техніко-техно-
логічного оновлення автотранспортних підприємств.

До перспектив подальших досліджень нале-
жить здійснення аналізування та оцінювання тех-
нічного оснащення автотранспортних підприємств, 
що дасть можливість встановити тенденції, пробле-
ми і можливості розвитку цих підприємств.
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Summary
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У статті досліджено процес встановлення двосторонніх зовнішньоекономічних зв’язків, проаналізовано основні напря-
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їх подальшого розвитку. 
Ключові слова: Україна, Чеська Республіка, зовнішньоекономічне співробітництво, експорт, імпорт, сальдо, інвестиції.

Постановка проблеми. Важливість євроінте-
граційного вектору розвитку України, побу-

дова ефективних двосторонніх зовнішньоекономіч-
них відносин з країнами ЄС, особливо Центральної 
та Східної Європи, обумовлює актуальність вивчен-
ня базових аспектів двостороннього співробітництва 
України та Чеської республіки. Крім того, досвід 
Чехії може бути цікавим для України з огляду на 
її успіхи у сфері розбудови громадянських інсти-
тутів, встановлення демократичних засад розвитку, 
реформування економіки та політики залучення і 
використання іноземних інвестицій.

Необхідно враховувати, що ефективність функ-
ціонування національної економіки, окрім багатьох 

інших факторів, залежить від її участі у міжнарод-
них економічних відносинах, інтеграційних проце-
сах та ступеня взаємодії із світовим господарством. 
Вітчизняні вчені активно працюють над проблема-
ми, пов’язаними із забезпеченням стратегічних ін-
тересів України на світових ринках, взаємодією із 
іноземними державами, пошуком іноземних парт-
нерів та реалізації конкурентних переваг, активі-
зацією розвитку зовнішньоекономічних відносин 
України з іншими країнами та групами країн. Се-
ред них провідні вчені – В. Андрійчук, В. Будкін,  
І. Бураковський, Т. Вахненко, О. Власюк, І. Грабин-
ський, В. Козик, А. Кредісов, Д. Лук’яненко, А. Мо-
кій, А. Поручник, Є. Савельєв, А. Філіпенко.
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Слід також сказати, що відносини України з 
Чеською Республікою сьогодні потребують оновлен-
ня та інтенсифікації з огляду на актуалізацію питань 
енергетичної безпеки, оптимізації структури зо-
внішньої торгівлі, освоєння вітчизняною економікою 
іноземних інвестицій та реалізації спільних проектів 
у пріоритетних сферах. Чехія, як відомо, підтримує 
євроінтеграційний курс України і прагне відігравати 
провідну роль у виробленні та практичній реалізації 
«східного вектору» зовнішньої політики Євросоюзу, 
в першу чергу, – стосовно України [3].

Постановка завдання. На основі вищевикла-
деного, сформулюємо завдання дослідження, яке 
полягає у вивченні передумов, аналізі та оцінці 
сучасного стану, а також розробці перспектив зо-
внішньоекономічного співробітництва України та 
Чеської республіки на основі отриманих у процесі 
дослідження результатів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дво-
сторонні відносини між країнами є найдавнішою та 
одночасно основною формою здійснення міжнарод-
них відносин, яка поширена і в сучасних умовах. 
Партнери можуть реалізувати між собою один вид 
відносин або, як це переважно буває, одразу де-
кілька. Така форма має переваги для усіх сторін 
та застосовується будь-якими учасниками міжна-
родних відносин. Початковим періодом розвитку 
двосторонніх відносин між Україною та Чеською 
республікою вважають період 1990-2003 рр., який 
характеризувався більшою мірою як декларатив-
ний, основна причина полягала у розбіжностях зо-
внішньополітичних курсів та темпах реформування 
економіки країн [4].

Українські науковці вважають, що актуалізація 
сучасних українсько-чеських відносин розпочалася 
після 2004 року. Вступ Чехії до ЄС на початкових 
етапах вплинув на те, що двосторонні відносини 
мали більш пасивний характер, а у подальшому саме 
Чехія виступила ініціатором і активним провідником 
запровадження політики «східного партнерства». 
У 2004-2005 рр. відбулося розширення торговель-
но-економічного співробітництва між країнами, що, 
з одного боку, стримувалося сировинно-металургій-
ною структурою вітчизняного експорту, проте, з ін-
шого боку, співпраця почала набувати інвестиційно-
виробничого напряму та кооперування [1].

На сьогодні загалом взаємна торгівля між обо-
ма країнами характеризується як позитивними, так 
і негативними проявами, однак Чеська республіка 
продовжує залишатися важливим торговельним 
партнером для України.

Протягом 2012-2013 рр. продовжилась тенденція 
зменшення обігу товарами та послугами між Укра-
їною та Чеською Республікою. Офіційна статисти-
ка показує, що загальний обіг товарів та послуг за 
2013 р. склав 1950,9 млн. дол. США, що на 5,1% 
менше, ніж у 2012 р. На відміну від попереднього 
року, у 2013 р. зменшення обсягів обігу товарами 
та послугами відбулось виключно через зменшення 
обсягів імпорту чеських товарів до України [5].

Обсяги імпорту товарів і послуг з Чехії у 2013 р. 
зменшились на 18,3% і склали 1054,715 млн. дол. 
США. У той же час обсяги експорту українських 
товарів та послуг до Чехії протягом 2013 р. збіль-
шились порівняно з 2012 р. на 17,4% і склали 896,219 
млн. дол. США [5].

Отже, як показують дані таблиці 1, до 2011 року 
зовнішньоторговельний оборот товарами мав тен-
денцію до зростання, лише у післякризовому 2009 
році відбувся різкий спід і подальша стабілізація, 
однак у 2012-2013 рр. досліджуваний показник по-
чав знову знижуватися.

Таблиця 1
Зовнішня торгівля товарами  

між Україною та Чеською республікою

Рік

Торго-
вельний 
оборот, 

млн. дол.

Експорт з 
України, 
млн. дол.

Імпорт до 
України, 
млн. дол.

Сальдо

2004 718,7 299,0 419,7 -120,6
2005 971,5 377,4 594,1 -216,7
2006 1166,7 341,6 825,1 -483,5
2007 1583,6 429,0 1154,6 -725,6
2008 2046,8 670,8 1376,0 -705,2
2009 953,0 328,1 626,9 -298,8
2010 1374,2 626,3 747,9 -121,7
2011 2023,7 842,4 1181,3 -338,8
2012 1953,7 707,0 1246,7 -539,6
2013 1823,1 823,7 999,3 -175,6

За даними Державної служби статистики України

Можна також відмітити перманентне переви-
щення імпорту над експортом, сальдо взаємної тор-
гівлі для України протягом досліджуваного періоду 
продовжує залишатися негативним і суттєво змен-
шилося у 2013 році (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка експорту та імпорту товарів  
між Україною та Чехією

Зупинимося ще на такому аспекті – неповній 
відповідності статистичних даних, що оприлюд-
нюються обома країнами. Аналіз товарообігу між 
Україною і Чеською Республікою за 2003-2013 роки 
показав, що за даними Державної служби статис-
тики України негативне для України сальдо було 
на протязі всіх досліджуваних років (ми можемо 
це бачити за даними рис. 1). Проте, за інформацією 
Чеського статистичного управління позитивним для 
України сальдо було в 2003, 2004, 2010 та у 2011 
роках, а негативним – в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2012 та у 2013 роках [5].

Окрім цього, зауважимо, що аналіз товарної 
структури експорту та імпорту показує асиме-
тричність взаємної торгівлі між Україною та Че-
хією, яка полягає у тому, що український експорт 
до Чехії має здебільшого сировинний характер, а у 
структурі чеського імпорту переважають промис-
лові вироби та високотехнологічні товари (табл. 2).

У 2013 р. основними товарними позиціями екс-
порту з України до Чеської республіки були товари 
з низькою доданою вартістю: руди і концентрати, 
шлаки, попіл (57,3% у загальному обсязі експорту), 
палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки 
(7,7%), чорні метали (7,0%), деревина (2,7%). Окрім 
того, це також технологічні товари з більшою до-
даною вартістю: електричні машини і устаткування 
(13,5%), реактори, котли, обладнання (1,6%), вироби 
з чорних металів (1,5%), жири та олії (0,8%), одяг 
(0,8%), пластмаса та вироби з неї (0,8%) [5].

За цей же період основними товарними пози-
ціями в імпорті до України з Чеської республіки 
були товари зі значною доданою вартістю: засоби 
наземного транспорту (22,5% від загального чесько-
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го імпорту), реактори, котли, устаткування (18,4%), 
електричні машини і устаткування (12,1%), полі-
мерні матеріали (8,6%), вироби з чорних металів 
(4,2%), залізничні локомотиви (4,0%), фармацевтич-
на продукція (2,7%).

Звернемо увагу на продовженні низхідних тен-
денцій у зовнішньоторговельному обороті, що про-
явилися у 2014 році. Згідно з даними Державної 
служби статистики України протягом першого пів-
річчя 2014 року обсяги товарообігу між Україною і 
Чеською Республікою зменшились на 8,6% порівня-
но з аналогічним періодом 2013 року і склали 796,2 
млн. дол. США. Зменшення товарообігу відбулось 
виключно за рахунок зменшення чеського імпорту 
до України. Позитивне для України сальдо зовніш-
ньоторговельного обороту у І півріччі 2014 року 
склало 107,3 млн. дол. США і зросло у порівнянні з 
аналогічним періодом 2013 року на 170,9 млн. дол. 
США [5]. 

Інвестиційне співробітництво між країнами, на 
жаль, не набуло значних масштабів. На початок 
2014 року Чеська Республіка інвестувала в укра-
їнську економіку 76,9 млн. дол. США, що становить 
0,2% від загального обсягу прямих іноземних інвес-
тицій. Загалом протягом останніх років темпи інвес-
тування уповільнювалися. Кількість підприємств з 
чеським капіталом, які функціонували на території 
України на початку 2014 року, становила 432. Та-
кож на території Чехії не зареєстровано жодного 
підприємства з українським капіталом.

Отже, зовнішньоекономічне співробітництво між 
Україною та Чехією більше відповідає торговель-
ноорієнтованій моделі, на нашу думку, відносини у 
подальшому слід розвивати у напрямі розширення 
інвестиційно-інноваційного складника, що полягає 
у реалізації спільних інвестиційних проектів, здій-
сненні наукових розробок та впровадженні нововве-
день, спільного виробництва продукції з високою 
доданою вартістю.

Досвід показує, що бізнес-кола Чехії проявля-
ють зацікавленість у здійсненні інвестицій в еко-
номіку нашої країни і розширенні двостороннього 
співробітництва з вітчизняними партнерами. Од-
нак, з огляду на існуючу державну підтримку, 
чеські підприємці, перш за все, мають інтерес у 
експортних поставках своїх товарів на внутрішній 
ринок України із забезпеченням їх фінансування 
та надання кредитів для українських компаній-
покупців. Зазначають, що через кризові явища та 
корумпованість, останніми роками виникали про-

блеми із поверненням таких кредитів, що призвело 
до зменшення чеських інвестицій і фінансування. 
Слід взяти до уваги, що зниження обсягів прямих 
інвестицій також спричинене виведенням чеськи-
ми інвесторами капіталів з України в останні місяці 
2013 р. після оголошення колишнього уряду Украї-
ни про зупинення євроінтеграції, а також через за-
боргованість вітчизняних підприємств перед Чесь-
ким експортним банком та Державною компанією 
по гарантуванню і страхуванню експорту [3].

Однак, виходячи з того, що Чехія, як вже зга-
дувалося вище, прагне відігравати провідну роль у 
виробленні та практичній реалізації «східного век-
тору» зовнішньої політики Євросоюзу, вона продо-
вжуватиме надавати активну підтримку україн-
ським євроінтеграційним прагненням та сприятиме 
поглибленню співробітництва між Україною та ЄС. 
Окрім цього, важливим фактором для України є 
тісні зв’язки Чехії із США та Німеччиною. Загалом 
успішність Чехії в досягненні своїх зовнішньопо-
літичних цілей через механізми ЄС знаходиться в 
прямій залежності від відносин Чеської Республіки 
з державами-партнерами по ЄС [1].

Одним з ключових аспектів співробітництва 
України та Чехії сьогодні можуть бути реалізація 
спільних проектів та співробітництво у сфері енер-
гетики, наприклад, участь чеських підприємств у 
модернізації газотранспортної системи України [6]. 
Для України актуальним є досвід Чехії у забезпе-
ченні енергетичної безпеки. Як показує практика, 
рівень національної енергетичної безпеки краї-
ни є високим, залежність від імпорту енергоносіїв 
є однією з найнижчих в ЄС, ресурсна енергетич-
на лінійка досить диверсифікована. Однак, Чехія 
розцінює свою залежність як високу і продовжує 
втілювати стратегію диверсифікації структури по-
стачання і збільшення внутрішніх генеруючих по-
тужностей [2].

В той же час потенціал українсько-чеських від-
носин залишається потужним, і тому суб’єктам під-
приємництва обох країн доцільно брати участь у 
спільних проектах, укладати взаємовигідні контр-
акти і сприяти залученню інвестицій.

Згідно інформації Посольства України у Чесь-
кій Республіці між сторонами існують різноманіт-
ні проекти, зокрема діючі проекти реалізуються у 
наступних сферах: спільне виробництво тролейбу-
сів, агротехніка, атомна енергетика, технологічна 
кооперація та розширення ділових зв’язків. Мож-
на погодитися, що до перспективних проектів слід 

Таблиця 2
Структура експорту та імпорту у взаємній торгівлі між Україною та Чеською республікою  

у 2013 році (основні товарні позиції)
Структура українського експорту до Чеської Республіки Структура імпорту з Чеської Республіки до України

№ Назва групи Питома 
вага, % № Назва групи Питома 

вага, %
26 Руда, шлаки, попіл 57,3 87 Засоби наземного транспорту 22,5
85 Електричні машини і устаткування 13,5 84 Реактори, котли, устаткування 18,4
27 Паливо мінеральне, нафта, електроенергія 7,7 85 Електричні машини і устаткування 12,1
72 Чорні метали 7,0 39 Полімерні матеріали, пластмаси 8,6
44 Деревина та вироби з неї 2,7 73 Вироби з чорних металів 4,2
84 Реактори ядерні, котли, устаткування 1,6 86 Залізничні локомотиви 4,0
73 Вироби з чорних металів 1,5 30 Фармацевтична продукція 2,7
15 Жири та олії 0,8 40 Каучук і гумові вироби 2,0

62 Одяг 0,8 90 Прилади і апарати оптичні, фото- і 
кіно-, медичні 1,8

39 Пластмаси і вироби з них 0,8 38 Інші хімічні сполуки 1,8

За даними Державної служби статистики України
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віднести: електропоїзди, модернізацію трамваїв, 
енергетичні проекти, промислова кооперація, гірни-
чодобувна промисловість та виставкова діяльність.

Перспективним двостороннім проектом, який 
реалізується в Україні в рамках Меморандуму між 
Міністерством аграрної політики України та про-
довольства України та Міністерством сільського 
господарства Чеської республіки, є співпраця у біо-
енергетичній сфері. Певний інтерес також чеська 
сторона проявляє щодо інвестування в гірничозба-
гачувальну галузь України. 

Висновки з проведеного дослідження. У двосто-
ронньому співробітництві проявляють зацікавлення 

як Україна, так і Чеська республіка. На сьогодні 
співпраця переважно здійснюється у сфері зовніш-
ньої торгівлі та реалізації окремих спільних проек-
тів. Взаємна торгівля характеризується негативним 
сальдо для України та асиметричністю у товар-
ній структурі, існують також певні неспівпадіння 
у статистичних даних обох країн. Однак, Чехія 
продовжує залишатися важливим партнером для 
України серед країн ЄС, пріоритетними сферами 
для співробітництва визначені – спільне виробни-
цтво продукції з високим ступенем доданої вартос-
ті, енергетика, сільське господарство та агротехні-
ка, автомобілебудування.
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ВІДМІННОСТІ ЩОДО СУТНОСТІ І КЛАСИФІКАЦІЇ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА  
В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ І ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ

В статті проведено критичний огляд наукових праць вітчизняних і зарубіжних економістів щодо економічної сутності 
поняття «дохід підприємства». Запропонований критичний аналіз даного поняття відповідно до законодавчо-норматив-
них актів. Досліджено існуючі підходи до класифікації доходів підприємства в бухгалтерському та податковому обліку. 
Ключові слова: дохід підприємства, виручка від реалізації продукції, чистий дохід, класифікація доходу, прибуток.

Постановка проблеми. Категорія доходу в ці-
лому, а зокрема економічна категорія дохо-

ду підприємства завжди залишалась в центрі уваги 
науковців. З історії розвитку економічної думки ві-
домо, що всі провідні течії так чи інакше поясню-
вали сутність та значення доходу в економіці. Так, 
меркантилісти ототожнювали дохід країни із ви-
годою від зовнішньої торгівлі; фізіократи називали 
джерелом доходу дію матеріальних чинників: землі 
та води. Представники класичної течії економічної 
теорії вперше звернули увагу на сутність доходу 
підприємства, який вони визначали як сукупну 
суму заробітної плати, земельної ренти та прибут-
ку [1, с. 240]. 

На сьогодні категорія доходу підприємства зали-
шається в колі головних питань, що розглядаються 
та досліджуються науковцями. Отримання доходу 
є головним мотиваційним фактором до здійснення 
підприємницької діяльності; галузь, що характери-
зується високими доходами, залишається прива-
бливою для створення нових підприємств і таким 
чином, посилення конкурентної боротьби. Закони, 
що діють в системі ринкової економіки, не залиша-
ють жодних шансів виробникам продукції, реаліза-
ція яких є збитковою [2, с. 3].

© Розпутня В.Л., 2015

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-
няття «дохід підприємства» розглядається в на-
укових роботах таких вчених як: Ф. Ф. Бутинець,  
Ю. В. Борисенко, Т. А. Гоголь, В. П. Грузіков,  
К. Маркс, Л. Г. Мельник, Дж. Мілль, А. Сміт,  
Н. М. Шмиголь, Дж. Хікс та ін. Однак і на сьогодні 
серед науковців не сформувалося єдиної та одно-
значної думки щодо економічної сутності поняття 
«дохід» та його класифікації. 

Метою статті є дослідження економічної сут-
ності поняття «дохід» у роботах вітчизняних за за-
рубіжних науковців, а також його визначення та 
класифікація з точки зору бухгалтерського та по-
даткового підходів.

Виклад основного матеріалу. При дослідженні 
економічної категорії «дохід» акцент робиться на 
поглиблення теоретичних і методичних аспектів 
формування, розподілу і використання доходу на 
рівні окремих суб'єктів господарювання. Поняття 
«дохід підприємства» висвітлюється в наукових пу-
блікаціях багатьох сучасних економістів – дослідни-
ків, проте серед науковців не сформувалося єдиної 
думки щодо економічної сутності категорії, що до-
сліджується, визначення особливостей формування 
доходів підприємств в процесі їх господарської ді-

Таблиця 1.1
Визначення поняття доходу деякими зарубіжними та вітчизняними вченими

Автор Сутність поняття «дохід»
Дж. Хікс Дохід – складна і багатозначна економічна категорія, яка об'єднує цілу систему показників

А. Сміт
Заробітна плата, прибуток і земельна рента є трьома первісними джерелами будь-якого до-
ходу, так само як і будь-якої мінової вартості. Усякий інший дохід в остаточному підсумку 
одержують з одного або іншого із цих джерел

Н.М. Шмиголь

Дохід підприємства – це збільшення економічних вигід внаслідок надходження активів і /
або погашення зобов'язань, що приводить до зростання капіталу організації, за винятком 
внесків учасників (власників майна), та отримане внаслідок використання в господарському 
процесі залучених для цього економічних ресурсів та конкурентних переваг в умовах при-
йнятного рівня підприємницького ризику

В.І. Блонська

Дохід підприємства – це надходження, одержані внаслідок його господарської діяльності за 
певний період часу у вигляді конкретних економічних вигод, отриманих внаслідок викорис-
тання у господарському процесі залучених для цього економічних ресурсів в умовах при-
йнятного рівня підприємницького ризику

Л.Г. Ловінська, 
Л.В. Жилкіна, 
О.М. Голенко

Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення 
зобов’язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком зрос-
тання капіталу за рахунок внесків засновників)

Ю.І. Продіус
Дохід – це виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) за вирахуванням матеріальних 
витрат. Він є грошовою формою чистої продукції підприємства, тобто охоплює оплату праці 
та прибуток

Ф.Ф. Бутинець Як економічна категорія дохід (виручка) є потоком грошових коштів та інших надходжень 
за певний період, отриманий від продажу продукції, товарів, робіт, послуг

В.П. Грузінов, 
В.Д. Базилевич 

Дохід підприємства складається з виручки від реалізації продукції, основних засобів й ін-
шого майна підприємства, а також доходів від позареалізаційних операцій

Т.О. Примак Дохід – це виторг підприємства від реалізації продукції, послуг та виконання робіт без ура-
хування податку на додану вартість та акцизного збору

Джерело: складено автором
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яльності, класифікації цих доходів та деяких інших 
пов'язаних з ними питань (табл. 1.1).

Найпоширенішим серед сучасних економістів 
стало визначення поняття «дохід підприємства» як 
суми виручки від реалізації продукції і майна, а 
також від здійснення позареалізаційних операцій. 
Для прикладу такого підходу наведемо тлумачен-
ня цього поняття В.П. Грузіновим: «Дохід підпри-
ємства складається з виручки від реалізації про-
дукції (робіт, послуг), основних засобів (зайвих) й 
іншого майна підприємства, а також із доходів від 
позареалізаційних операцій» [6, с. 407]. Цю ж думку 
поділяє В.Д. Базилевич. 

Аналогічне визначення, що за своїм змістом не 
перечить поняттю «дохід підприємства», хоча ха-
рактеризує далеко не всі його сторони, можна зна-
йти і в працях інших науковців, зокрема Н.О. Гури, 
Т.Г. Мельник та інших.

За визначенням доходу М.С. Абрютіною: «Дохід 
в економічному розумінні – це завжди різниця між 
вартістю випуску продукції і витратами виробни-
цтва». Аналогічно трактує це поняття Ю.І. Продіус, 
за яким: «валовий дохід характеризує кінцевий ре-
зультат виробничої або комерційної діяльності під-
приємства і вираховується шляхом виключення із 
валової виручки та результатів позареалізаційних 
операцій всіх витрат на виробництво і реалізацію 
продукції, що входять до собівартості, крім витрат 
на оплату праці». Таким чином, дохід – це виручка 
від реалізації продукції (робіт, послуг) за вираху-
ванням матеріальних витрат [5, с. 302]. 

Отже, розглянувши категорію «дохід» та її трак-
тування різними науковцями, можна виділити такі 
основні його характеристики:

- дохід є одним із двох основних системо утво-
рюючих чинників, що формують фінансові резуль-
тати господарської діяльності підприємства за пев-
ний період;

- позитивний фінансовий результат (прибуток) 
характеризує надходження економічних вигод;

- основними формами економічних вигод, які 
формують доходи підприємства, є виручка від реа-
лізації товарів, продукції, послуг та інших активів, 
а також надходження коштів від позареалізаційних 
операцій;

- економічні вигоди, що формують доходи під-
приємства, визначаються їх розміром в грошовому 
вимірнику.

Однак, зазначимо, що наведені характеристики 
поняття «дохід підприємства» потребують певного 
доповнення.

На нашу думку, на доходи підприємств суттєво 
впливає варіювання реальної суми економічної ви-
годи, що формує доходи, в часі. Це зумовлено обчис-
ленням доходів у грошовій формі і за певний часо-
вий період. Тому об'єктивна оцінка доходу суб'єкта 
господарювання має базуватись на обов'язковому 
врахуванні фактору часу.

Підсумовуючи вищесказане слід зазначити, що 
тлумачення категорії доходу підприємства у науко-
вій літературі базується загалом на двох принци-
пових підходах, які визначають його зміст у широ-
кому й вузькому розумінні. В свою чергу, широке 
розуміння змісту цього поняття охоплює економіч-
ний та бухгалтерський підхід до його визначення. 
Ототожнення доходу підприємства тільки з вируч-
кою від реалізації продукції практично виключає 
з нього такі властиві йому елементи, як отримана 
орендна плата, роялті, дивіденди та проценти по 
сформованому підприємством портфелю фінансо-
вих інвестицій у цінні папери сторонніх організацій 
і т. д. Очевидно, поняття «дохід підприємства» слід 

розглядати ширше, ніж «виручка від продажу про-
дукції (робіт, послуг)».

Дослідження свідчать, що в економічній літера-
турі ототожнюються поняття «виручка» і «дохід», 
«дохід» і «прибуток». Виручка, дохід і прибуток тіс-
но взаємопов’язані, однак їх бухгалтерська сутність 
різна (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Схема взаємозв’язку між виручкою, 
доходом та прибутком [7, с. 118]

З рисунку слідує, що категорії «дохід» і «при-
буток» не взаємозамінні, а лише доповнюють одна 
одну. Вони мають власну вартісну структуру і різ-
няться за функціями та роллю, що виконують в 
процесі відтворення. Поняття доходу набагато шир-
ше, оскільки охоплює всю величину знову створе-
ної вартості, тоді як прибуток характеризує лише 
його частину. Прибуток є вартісною формою додат-
кового продукту, а дохід – частиною необхідного і 
додаткового продукту.

Розглянемо бухгалтерський підхід до визначен-
ня категорії «дохід», що перш за все базується на 
нормативних документах.

Трактування поняття «дохід», подане у п. 5 П(С)
БО 15 «Дохід» та п. 3 розділу І НП(С)БО 1 «Загаль-
ні вимоги до фінансової звітності», полягає в збіль-
шенні економічних вигод у вигляді надходження 
активів або зменшенні зобов’язань, які призводять 
до зростання власного капіталу (за винятком зрос-
тання капіталу за рахунок внесків власників) [8, 9]. 
Проте дане визначення доходу піддається крити-
ці науковців як не зовсім коректне. Слід зазначи-
ти, що не кожне збільшення активів та зменшення 
зобов'язань характеризує момент отримання дохо-
ду. Про отримання доходу свідчить оплата рахунку, 
пред'явленого підприємством покупцеві його про-
дукції (товарів, робіт, послуг). До зростання капіталу 
призводить не погашення зобов'язань, а відмова кре-
дитора від своїх прав, тобто тоді, коли активи отри-
мані підприємством на безоплатній основі [10, с. 96].

Більш узагальнене визначення доходів містить 
МСБО 18 «Дохід» (п. 7), а саме: «валове надходжен-
ня економічних вигод протягом певного періоду, яке 
виникає в ході звичайної діяльності підприємства, 
коли власний капітал зростає в результаті цього 
надходження, а не в результаті внесків учасників 
капіталу» [11]. 

Проте головна відмінність між МСБО і П(С)БО 
щодо доходу полягає у скороченій формі останньо-
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го. Тобто під час складання національних стандар-
тів деякі аспекти були повністю не розкриті, а саме: 

1. П(С)БО 15, на відміну від МСБО 18, не визнає 
доходом суми попередньої оплати, авансів у раху-
нок оплати продукції, суми завдатку під заставу 
або в погашення позики (якщо це передбачено від-
повідним договором), надходження від первинного 
розміщення цінних паперів. 

2. У національних стандартах оцінка моменту, на 
який підприємство передає покупцеві істотні ризи-
ки та винагороди від володіння певним активом, ви-
магає детального вивчення обставин операцій для 
впевненості в передачі ризику. 

3. Національні стандарти не задовольняють 
критерії визнання доходу після доставки товарів 
клієнту.

4. П(С)БО 15 не регламентує ситуацію отриман-
ня готівки від реалізації до того, як здійснюється 
доставка товару або виконання послуг. 

5. Проблема невідповідності П(С)БО 15 до МСБО 
18 проявляється у ситуації, коли товари продано з 
гарантією та ін [12] .

Щодо податкового законодавства, то згідно 
з підп. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу 
України (далі – ПКУ) під доходом розуміється «за-
гальна сума доходу платника податку від усіх ви-
дів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом 
звітного періоду у грошовій, матеріальній або не-
матеріальній формах як на території України, її 
континентальному шельфі у виключно (морській) 
еконо- мічній зоні, так і за їх межами» [13]. На наш 
погляд, недоцільним є тлумачення невідомого по-
няття через його застосування у самому визначен-
ні: «доходи – загальна сума доходу…».

В економічній науці можна виокремити два 
принципові підходи до розуміння сутності доходу 
підприємства: витратний та ринковий. На даних 
підходах побудовані декілька теорій, що певним 
чином поєднують їх [14, с. 6-7]: 

- «факторна теорія доходу» – робить наголос 
на тому, що в процесі господарської діяльності 
суб’єктом господарювання використовуються різно-
манітні матеріальні та нематеріальні ресурси (фак-
тори виробництва), в результаті використання яких 
формується дохід підприємства; 

- «теорія підприємницького доходу» або «ком-
пенсаторна теорія» – наголошує, що визначальним 
фактором успішного здійснення господарської ді-
яльності підприємства є певні підприємницькі зді-
бності його керівника. Тобто, дохід, що отримується 
підприємством за певний період – це плата (ком-
пенсація, відшкодування) підприємцю за викорис-
тання його здібностей в умовах ризику;

- «інноваційна теорія доходу» – визначальним 
чинником формування доходу на підприємстві на-
зиває інноваційні процеси та розробки. Представ-
ники інноваційної теорії доходу вважають, що 
можливим є отримання додаткового доходу (більше 
середнього рівня доходу підприємства за певний 
період) за умови успішної розробки та впроваджен-
ня на підприємстві технологічних, організаційно-
управлінських, продуктових, економічних та інших 
видів інновацій, що дозволить покращити техноло-
гічні параметри виробничого процесу та якість про-
дукції, зменшити невиробничі витрати, посилити 
конкурентні позиції підприємства на ринку тощо;

- «теорія монопольного доходу» – розглядає 
формування доходів підприємств за умови недоско-
налої конкуренції на ринку. Таким чином, отриман-
ня додаткового доходу пояснюється монопольним 
становищем підприємства на ринку або недостат-
ньою конкуренцією.

Дані теорії доходу існують незалежно одна від 
іншої – кожна з них порізному трактує механізм 
формування доходу підприємства, наголошуючи на 
певному визначальному факторі його формування. 
Але неможна говорити про повну відокремленість 
таких теорій одна від одної: якщо розглядати фор-
мування сукупного доходу підприємства, слід вра-
ховувати визначальну роль багатьох факторів, тому 
можна говорити про необхідність інтеграції теорій, 
що пояснюють сутність категорії доходу.

Загальновідомо, що доходи є фінансовим бази-
сом розвитку підприємства, що пов’язано з наступ-
ним [15]: 

1. За рахунок доходів відшкодовуються поточні 
витрати, що виникають під час здійснення фінан-
сово-господарської діяльності, тобто доходи забез-
печують діяльність підприємства. 

2. Частина доходів спрямовується на сплату по-
даткових платежів, тобто за рахунок доходів під-
приємство виконує свої фінансові зобов’язання пе-
ред державою.

3. За рахунок доходів формується кінцевий фі-
нансовий показник діяльності підприємства – при-
буток, що є джерелом фінансування розвитку під-
приємства в майбутньому. 

4. Існує частина доходів, що отримуються завдя-
ки розвитку організаційної культури підприємства, 
формування іміджу, підвищення ділової репутації. 
Такі доходи забезпечують стійкий розвиток під-
приємства в ринковому середовищі.

Одним з основних етапів в організації обліку та 
аналізу доходів є момент їх визнання. Методологіч-
ні засади формування в бухгалтерському обліку ін-
формації про доходи підприємства та її розкриття 
у фінансовій звітності визначені П(С)БО 15 «Дохід», 
згідно з яким дохід визнається під час збільшення 
активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює 
зростання власного капіталу (за винятком зростан-
ня капіталу за рахунок внесків учасників підпри-
ємства), за умови, що оцінка доходу може бути до-
стовірно визначена.

Визнані доходи від звичайної діяльності класи-
фікуються в бухгалтерському обліку за наступними 
групами (відповідно до П(С)БО 15):

- дохід (виручка) від реалізації продукції (това-
рів, робіт, послуг);

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг);

- інші операційні доходи;
- фінансові доходи;
- інші доходи.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (това-

рів, робіт, послуг) – загальний дохід (виручка) від 
реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без 
вирахування наданих знижок, повернення раніше 
проданих товарів та непрямих податків і зборів (по-
датку на додану вартість, акцизного збору тощо).

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, ро-
біт, послуг) визначається шляхом вирахування з до-
ходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг 
наданих знижок, вартості повернутих раніше про-
даних товарів, доходів, що за договорами належать 
комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.

До складу інших операційних доходів включа-
ються суми інших доходів від операційної діяльнос-
ті підприємства, крім чистого доходу від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема: дохід від 
операційної оренди активів; дохід від операційних 
курсових різниць; відшкодування раніше списаних 
активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на 
залишки коштів на поточних рахунках в банках, 
дохід від реалізації оборотних активів (крім фінан-
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сових інвестицій), необоротних активів, утримува-
них для продажу, та групи вибуття.

До складу фінансових доходів включаються ди-
віденди, відсотки та інші доходи, отримані від фі-
нансових інвестицій (крім доходів, які обліковують-
ся за методом участі в капіталі).

До складу інших доходів, зокрема, включають-
ся дохід від реалізації фінансових інвестицій; до-
хід від неопераційних курсових різниць та інші 
доходи, які виникають у процесі господарської 
діяльності, але не пов'язані з операційною діяль-
ністю підприємства [8].

На рис. 1.2 наведено класифікацію визнаних в 
бухгалтерському обліку доходів у відповідності з 
П(С)БО 15 «Дохід». 

Рис. 1.2 Класифікація доходів згідно П(С)БО 15 
«Дохід» у розрізі видів діяльності

Із затвердженням Міністерством фінансів Укра-
їни Національного положення (стандарту) бухгал-
терського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності», змінилась класифікація доходів у бух-
галтерському обліку (рис 1.3).

Рис. 1.3. Класифікація доходів у контексті  
«Звіту про Фінансові результати  
(Звіту про сукупний дохід)» [9]

З вищенаведеного рисунку бачимо, що сукуп-
ний дохід по своїй суті – це загальна сума доходів 
суб’єкта господарювання, отриманий ним від усіх ви-
дів діяльності, після оподаткування податком на при-
буток та інших обов’язкових вирахувань з доходу.

Для кращого розуміння класифікації доходів, 
проведемо порівняння вище наведених нормативних 
актів та Інструкції № 291 щодо збігів та розбіжнос-
тей у запропонованих класифікаціях (табл. 1.2).

Виходячи з інформації, наведеної в табл. 1.2, 
можна помітити, що класифікація доходів у чинних 
П(c)БО певною мірою не збігається. Це пов’язано 
насамперед зі спрямованістю НП(c)БО 1 на скла-

дання фінансової звітності, а П(c)БО 15 – на загаль-
ні методологічні засади формування в бухгалтер-
ському обліку інформації про доходи підприємства. 
Разом з тим два нормативних документи мають од-
накове юридичне значення, а тому, на нашу думку, 
наявність відмінностей є недоцільною.

Таблиця 1.2
Порівняння класифікації доходів  

у бухгалтерському обліку
НП(с)БО 1 П(с)БО 15 Інструкція 291

---

Дохід (виручка) 
від реаліза-
ції продукції 
(товарів, робіт, 
послуг)

Доходи від реалі-
зації (рах. 70)

Чистий дохід 
від реаліза-
ції продукції 
(товарів, робіт, 
послуг)

Чистий дохід 
(виручка) від 
реалізації про-
дукції (товарів, 
робіт, послуг)

---

Інші операційні 
доходи

Інші операційні 
доходи

Інший операцій-
ний дохід (рах. 71)

Дохід від учас-
ті в капіталі Фінансові до-

ходи

Дохід від участі в 
капіталі (рах. 72)

Інші фінансові 
доходи

Інші фінансові до-
ходи (рах. 73)

Інші доходи Інші доходи Інші доходи 
(рах. 74)

Джерело: розроблено автором на основі нормативних 
документів [8, 9, 16]

Щодо податкового законодавства, то доходи ви-
значаються на підставі первинних документів, що 
підтверджують отримання платником податку до-
ходів, обов’язковість ведення і зберігання яких пе-
редбачено правилами ведення бухгалтерського об-
ліку та нормами ПКУ. Суми, відображені у складі 
доходів платника податку, не підлягають повторно-
му включенню до складу його доходів.

Доходи, що враховуються при обчисленні об’єкта 
оподаткування, входять до доходів звітного періо-
ду, та складаються з:

– доходу від операційної діяльності;
– інших доходів.
Схематично класифікацію доходів для цілей 

оподаткування податком на прибуток підприємств 
можна подати таким чином (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Класифікація доходів  
для цілей оподаткування [17, с. 46]

Дохід від операційної діяльності визнається в 
розмірі договірної (контрактної) вартості, але не 
менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій 
формі, в тому числі при зменшенні зобов’язань, та 
включає:

1) дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, 
наданих послуг, у тому числі винагороди комісіоне-
ра (повіреного, агента тощо);

2) дохід банківських установ (детально у дослі-
дженні не аналізується, оскільки це виходить за 
його межі).
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Інші доходи охоплюють:
– доходи у вигляді дивідендів, отриманих від не-

резидентів, процентів, роялті, від володіння борго-
вими вимогами;

– доходи від операцій оренди/лізингу;
– суми штрафів та/або неустойки чи пені, фак-

тично отримані за рішенням сторін договору або 
відповідних державних органів, суду;

– вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно 
отриманих платником податку у звітному пері-
оді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, 
суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої 
платником податку у звітному податковому періо-
ді, безнадійної кредиторської заборгованості, крім 
випадків, коли операції з надання/отримання без-
поворотної фінансової допомоги проводяться між 
платником податку та його відокремленими підроз-
ділами, які не мають статусу юридичної особи; 

– суми поворотної фінансової допомоги, отри-
маної платником податку у звітному податковому 
періоді, що залишаються неповерненими на кінець 
такого звітного періоду, від осіб, які не є платни-
ками цього податку (в тому числі нерезидентів), 
або осіб, які мають пільги з податку на прибуток, 
в тому числі право застосовувати ставки податку 
нижчі, ніж базова;

– суми невикористаної частини коштів, що по-
вертаються зі страхових резервів;

– суми заборгованості, що підлягають включен-
ню до доходів;

– фактично отримані суми державного мита, по-
передньо сплаченого позивачем, що повертаються 
на його користь за рішенням суду;

– суми акцизного податку, сплаченого/нара-
хованого покупцями/ покупцям підакцизних то-
варів (за їх рахунок) на користь платника такого 
акцизного податку, уповноваженого вносити його 
до бюджету, та рентної плати, а також суми збору 
у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 
електричну, теплову енергію та природний газ;

– суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій 
із фондів загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування або бюджетів, отримані плат-
ником податку;

– доходи, не враховані при обчисленні доходу 
періодів, що передують звітному, та виявлені у 
звітному податковому періоді;

– дохід від реалізації необоротних матеріальних 
активів, майнових комплексів, оборотних активів;

– інші доходи платника податку за звітний по-
датковий період.

Для визначення об’єкта оподаткування не вра-
ховуються такі доходи:

– сума попередньої оплати та авансів, отримана 
в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих 
послуг;

– суми податку на додану вартість, отримані/
нараховані платником податку на додану вартість, 
нарахованого на вартість продажу товарів, викона-

них робіт, наданих послуг, за винятком випадків, 
коли підприємство-продавець не є платником по-
датку на додану вартість;

– суми коштів або вартість майна, отримані плат-
ником податку як компенсація (відшкодування) за 
примусове відчуження державою іншого майна плат-
ника податку у випадках, передбачених законом;

– суми коштів або вартість майна, отримані 
платником податку за рішенням суду або в резуль-
таті задоволення претензій у порядку, встановле-
ному законом, як компенсація прямих витрат або 
збитків, понесених таким платником податку в ре-
зультаті порушення його прав та інтересів, що охо-
роняються законом, якщо вони не були віднесені 
таким платником податку до складу витрат або від-
шкодовані за рахунок коштів страхових резервів;

– суми коштів у частині надміру сплачених по-
датків та зборів, що повертаються або мають бути 
повернені платнику податку з бюджетів, якщо такі 
суми не були включені до складу витрат;

– кошти або вартість майна, що надходять комі-
сіонеру (повіреному, агенту тощо) в межах догово-
рів комісії, доручення, консигнації та інших анало-
гічних цивільно-правових договорів;

– основна сума отриманих кредитів, позик та ін-
ших доходів, що визначені нормами цього розділу, 
які не враховуються для визначення об’єкта опо-
даткування;

– інші доходи згідно з ст. 136 ПКУ .
Висновки та пропозиції. Отже, підсумком гос-

подарської діяльності підприємства виступає його 
дохід. Дохід – певна грошова сума, що отримується 
підприємством в результаті виробництва і реаліза-
ції благ або послуг за певний період часу. У кате-
горії доходу відбивається економічна результатив-
ність діяльності підприємства, його господарської 
політики, вибору стратегічних і тактичних рішень. 
Проаналізовані підходи до визначення сутності ка-
тегорії «дохід», можна стверджувати, що воно за-
лишається досить складним та неоднозначним.

Вважаємо, що дохід підприємства доцільно роз-
глядати не лише як джерело фінансування розви-
тку підприємства, а і як джерело простого і роз-
ширеного відтворення, а також створення фонду 
накопичення на підприємстві. Це не забезпечує 
розвиток підприємства, але зумовлює його можли-
вість здійснювати господарську діяльність у май-
бутньому. Крім того, розмір отриманих доходів та 
відносний показник доходності підприємства висту-
пають як один із індикаторів інвестиційної прива-
бливості його на ринку для потенційних партнерів.

Розглянута класифікація доходів у відповідності 
із чинним законодавством, допомогла нам переко-
нались у недосконалості діючої нормативно-право-
вої бази з обліку доходів та результатів діяльнос-
ті українських підприємств. На цій основі постає 
об’єктивна необхідність вдосконалення діючої нор-
мативно-правової бази з питань обліку та аналізу 
доходів підприємств.
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У статті визначено сутність доходу як економічної категорії з точки зору бухгалтерського обліку за нормативно-
правовими документами. Досліджено основні проблеми, які стоять на шляху до повної гармонізації обліку доходів у 
нашій країні. Запропоновано ряд рекомендацій щодо їх вирішення.
Ключові слова: Дохід, гармонізація, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти, Податко-
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Постановка проблеми. Дохід належить до ка-
тегорії визначальних показників діяльності 

суб’єктів господарювання. В Україні розраховують 
цей показник згідно з положеннями, що визнача-
ють порядок ведення бухгалтерського обліку та 
відповідно до податкового законодавства. Це в свою 
чергу створює ряд проблем щодо обліку доходів 
підприємствами та контролюючими органами, що 
їх перевіряють. Актуальність даної теми також по-
яснюється тим, що в результаті аналізу доходів та 
витрат ми можемо оцінити фінансовий результат, 
що визначає ефективність діяльності підприємства; 
чітка побудова бухгалтерського обліку доходів від-
повідно до змін, що відбуваються в його організації 
й техніці ведення, підвищує роль обліку як осно-
вного засобу одержання достовірної інформації для 
прийняття економічно обґрунтованих рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми обліку доходів досліджували вітчизняні 
вчені-економісти, такі як: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бути-
нець, М.Ф. Ван Бреда, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко,  
М. Кужельний, В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, Я.В. Со-
колов. Проте проблемні питання з бухгалтерського 
обліку доходів все ж залишаються не вирішеними. 

Метою статті є дослідження основних проблем 
при обліку доходів у зв’язку з постійною зміною 
законодавства, міжнародними стандартами та роз-
роблення пропозицій щодо шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах 
господарювання, основними нормативними актами, які 
визначають правила обліку доходу є П(С)БО 15 «До-
хід», НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт-
ності» та Податковий Кодекс України. Для тих під-
приємств, які складають звітність за міжнародними 
стандартами ще й МСБО 18 «Дохід». Дана кількість 
нормативних документів, написаних різними устано-
вами та для різних цілей і спричинила першу пробле-
му – розбіжності у трактуванні поняття «дохід».

Трактування поняття «дохід», подане у п. 5 П(С)
БО 15 «Дохід» та п. 3 розділу І НП(С)БО 1 «Загаль-
ні вимоги до фінансової звітності», полягає в збіль-
шенні економічних вигод у вигляді надходження 
активів або зменшенні зобов’язань, які призводять 
до зростання власного капіталу (за винятком зрос-
тання капіталу за рахунок внесків власників) [1, 2].

Більш узагальнене визначення доходів містить 
МСБО 18 «Дохід» (п. 7), а саме: «валове надходжен-
ня економічних вигод протягом певного періоду, яке 
виникає в ході звичайної діяльності підприємства, 
коли власний капітал зростає в результаті цього 
надходження, а не в результаті внесків учасників 
капіталу» [3].

Щодо податкового законодавства, то згідно з 
підп. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу Укра-
їни (далі – ПКУ) під доходом розуміється «загальна 

сума доходу платника податку від усіх видів діяль-
ності, отриманого (нарахованого) протягом звітного 
періоду у грошовій, матеріальній або нематеріаль-
ній формах як на території України, її континен-
тальному шельфі у виключно (морській) еконо- 
мічній зоні, так і за їх межами» [4].

Таким чином, з вищенаведених визначень ви-
пливає, що дохід за Податковим кодексом фактично 
і є доходом, отриманим в результаті господарської 
діяльності підприємства, але ці два поняття не є 
тотожними. Відповідно до законодавчої бази, існує 
ряд критеріїв визнання доходів, які призводять до 
існування несумісності обліку за П(С)БО та подат-
ковим законодавством. Причому, є доходи, які не 
включаються до доходів при оподаткуванні прибут-
ку підприємств відповідно до ПКУ, через це доціль-
ним було б повернення до поняття «валові доходи», 
яке розмежовує дві методики розрахунку прибут-
ку. Для узгодження пропонуємо під поняттям вало-
вого доходу розуміти дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг), зменшену на суму непря-
мих податків, а також збільшення економічних ви-
год у вигляді надходження активів або зменшення 
зобов’язань, які призводять до зростання власного 
капіталу (за винятком зростання капіталу за ра-
хунок внесків власників) в результаті здійснення 
господарської діяльності в розрізі операційної, фі-
нансової та інвестиційної діяльностей. Дане визна-
чення більш точно характеризує поняття доходу і 
зменшує розбіжності між обліком за П(С)БО та по-
датковим законодавством [5, с. 149].

Термінологічна база ПКУ не відповідає П(С)
БО, так, наприклад, поняття «процентів», «роялті». 
Відповідно до П(С)БО 15 під процентами розумі-
ють – плату за використання грошових коштів, їх 
еквівалентів або сум, що заборговані підприємству. 
ПКУ зазначає, що проценти це – дохід, який спла-
чується (нараховується) позичальником на користь 
кредитора як плата за використання залучених 
на визначений або невизначений строк коштів або 
майна. Отже ці два нормативні документа розумі-
ють різне під поняттям «проценти», відповідно до 
П(С)БО це плата за використання грошових коштів, 
а відповідно до ПКУ – за використання коштів та 
майна. Не можна погодитися з визначенням нада-
ним в ПКУ, адже плата за майно визначається – 
орендною платою (платежем). Також вважаємо, що 
про строк вказувати непотрібно та необхідно ви-
ключити з визначення слово «сплачується», оскіль-
ки касовий метод нарахування доходів і витрат від-
повідно до нових вимог ПКУ не застосовується, а 
віднесення процентів до доходів при сплаті розгар-
монізовує облік за П(С)БО та податкові розрахунки. 

Під роялті за П(С)БО розуміють платежі за пра-
во користування об’єктами права інтелектуальної 

© Розпутня В.Л., 2015
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власності. Відповідно до ПКУ роялті – будь-який 
платіж, отриманий як винагорода за користування 
або за надання права на користування будь-яким 
авторським та суміжним правом на літератур-
ні твори, твори мистецтва або науки, включаючи 
комп’ютерні програми, інші записи на носіях ін-
формації, відео- або аудіокасети, кінематографіч-
ні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного 
мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим 
знаком на товари і послуги чи торгівельною мар-
кою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, 
формулою, процесом, правом на інформацію щодо 
промислового, комерційного або наукового досвіду 
(ноу-хау). З самих визначень зрозуміло, що визна-
чення, надане в П(С)БО, значно ширше, оскіль-
ки поняття інтелектуальної власності ширше ніж 
окремі його складові, які наведені в пп. 14.1.225  
п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

Для гармонізації термінологічного апарату П(С)БО  
і ПКУ пропонуємо застосовувати наступне визна-
чення роялті – платіж, отриманий як винагорода за 
користування або за надання права на користуван-
ня об’єктами права інтелектуальної власності. 

Окрім термінологічної невідповідності існує ряд 
неточностей при визнанні деяких видів доходів. 
В ПКУ порядок визнання доходів значно ширший, 
для всебічної гармонізації варто положення ПКУ 
щодо визнання доходів прописати в П(С)БО 15 «До-
хід», зокрема, те, що датою отримання доходів, які 
враховуються для визначення прибутку до оподат-
кування, є звітний період, у якому такі доходи ви-
знаються, незалежно від фактичного надходження 
коштів. А також включити до П(С)БО те, що датою 
отримання доходів є дата нарахування доходів згід-
но первинних документів. 

Доцільно визначити в П(С)БО 15 порядок визна-
ння доходів від списання кредиторської заборгова-
ності, що визнана сумнівною та безнадійною, який 
має відповідати пп. 159.1.2 п. 159.1 ст. 159 ПКУ. Для 
цього необхідно в П(С)БО 11 «Зобов’язання» про-
писати поняття сумнівної та безнадійної кредитор-
ської заборгованості. 

Таким чином, варто прописати в П(С)БО 15 «До-
хід», що дохід від списання кредиторської забор-
гованості визнається одночасно з визнанням такої 
заборгованості безнадійною. 

Крім того, списання дебіторської заборгованості 
значно відрізняється поміж бухгалтерським та по-
датковими обліками. Якщо у бухгалтерському об-
ліку для цього достатньо, щоб минув строк позовної 
давності, то у податковому обліку – це ціла низка 
дій, які необхідно застосувати, щоб така заборго-
ваність попала в витрати або зменшила податкові 
доходи ст.. 138.10.6, 14.1,84, 14.1.27 ПК. Як наслідок 
виникають «податкові різниці». 

Також в П(С)БО 15 «Дохід» відсутній порядок 
визнання доходів від безповоротної фінансової до-
помоги та штрафів, пені, неустойки, отриманих за 
рішенням сторін договору або відповідних держав-
них органів, суду. В ПКУ зазначено, що доходи за 
цими операціями визнаються в момент надходжен-
ня грошових коштів на банківський рахунок чи в 
касу платника податку. Дані положення є ще од-
нією відмінністю, що спричинюють відокремлення 
обліку за ПСБО та податкових розрахунків. В цьо-
му випадку Положення П(С)БО та ПКУ неможли-
во гармонізувати, оскільки в них передбачено різні 
принцип визнання доходів. 

Відмінними є види доходів відповідно до П(С)
БО та ПКУ. Так, П(С)БО виділяє доходи залеж-
но від видів діяльності, а ПКУ відокремлює лише 
два види доходів: дохід від операційної діяльності 

та інші доходи. Виходячи з пропозицій, наведених 
раніше, щодо визначення валових доходів, пропо-
нуємо використовувати в ПКУ, види визначені в 
П(С)БО. У зв’язку з невідповідністю класифікації, 
наведено ї в П(С)БО і ПКУ, є відмінними і складові 
доходів. При розмежуванні доходів за видами гос-
подарської діяльності ці розбіжності будуть авто-
матично усунені. 

Ще однією розбіжністю є те, що в ПКУ відсутні 
вказівки щодо оцінювання доходів. В даному випад-
ку пропонуємо визначити порядок оцінки доходів 
відповідно до положень П(С)БО. 

Найкращим варіантом вирішення проблеми 
узгодження податкового та бухгалтерського обліку 
доходів є такий, коли на законодавчих засадах не-
має розбіжностей між даними бухгалтерського та 
податкового обліку. У світовій практиці використо-
вують декілька варіантів поєднання бухгалтерсько-
го та податкового обліків, але всі вони беруть за 
основу дані бухгалтерського обліку.

До найпоширеніших методів використання да-
них бухгалтерської звітності у податковому обліку 
належать: 

– метод, за яким за основу для визначення по-
даткової бази приймається оподатковуваний при-
буток, визначений за даними бухгалтерського об-
ліку, який потім коригується (метод реконсолідації). 
Така система застосовується в США, Казахстані, 
Молдові; 

– метод, коли фінансовий прибуток коригується 
згідно із податковим законодавством і визначається 
оподатковуваний прибуток. Застосовується в Ні-
меччині, Бельгії, Франції, Нідерландах.

В Україні єдиним можливим варіантом спро-
щення обліку доходу та відповідно і сплати податку 
було б запровадження податку із загальної суми 
виручки підприємства за звітний період у розмірі 
4-5%. При цьому було б необхідно скасувати такі 
податки як ПДВ та податок на прибуток. Саме по-
даток з обороту забезпечив би найпрозорішу схему 
оподаткування, адже все що ми купуємо автома-
тично проходить по електронній базі (фіксується 
на чеках) і підприємство не має способів для при-
ховування отриманого доходу. Також унеможлив-
люється спосіб штучного завищення витрат, адже 
вони при даному адмініструванні податку ніяк не 
хвилюють державу, а залишаються виключно у 
розпорядженні підприємства та впливають на суму 
прибутку, яку отримає підприємство. Справедли-
ве справляння даного податку допомогло б нашій 
державі вивести із тіні весь тіньовий бізнес та за-
безпечити однакові умови оподаткування для всіх 
підприємств. 

Наразі ми провели аналіз лише одного П(С)БО 
з нормами Податкового Кодексу, що дозволило нам 
визначити всі проблемні місця не узгодженості да-
них документів. Рекомендації, які були запропоно-
вані, могли б суттєво полегшити роботу вітчизня-
ним бухгалтерам. 

Також наша країна є активним учасником між-
народної торгівлі та здійснює поступову інтегра-
цію в світовий економічний простір, що передбачає 
адаптацію законодавства України до міжнародного 
рівня. Тому гармонізація бухгалтерського обліку є 
невід’ємною частиною успішної міжнародної торгівлі.

Проведений нами аналіз умов визнання доходу 
від реалізації товарів за міжнародним та національ-
ним стандартами бухгалтерського обліку дозволяє 
зробити висновок, що вони у значній мірі збігають-
ся. Але необхідно звернути увагу та те, що на від-
міну від П(С)БО 15 міжнародним стандартом, як 
критерій визнання доходу, встановлено передачу 
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покупцеві не всіх, а лише суттєвих ризиків і ви-
год, пов’язаних з правом власності. Так, наприклад, 
звичайні гарантійні зобов'язання продавця, будучи 
ризиком, пов'язаним із правом власності, який несе 
після продажу продавець, водночас не розгляда-
ються як суттєвий ризик. Такі незначні ризики не 
заважають продавцю визнавати дохід [3]. Водночас, 
в П(С)БО 15 не розкрито зміст поняття «ризики 
й вигоди, пов’язані з правом власності« та ознаки 
суттєвості, що дає можливість українським підпри-
ємствам трактувати ці поняття довільно. 

П(С)БО 15 як умова відображення доходу ви-
магає, щоб продавець був упевнений у збільшенні 
економічних вигод у результаті продажу. Отже, у 
разі невпевненості в оплаті відвантажених товарів 
продавець не має права визнавати дохід під час від-
вантаження. І якщо невпевненість в оплаті зафік-
совано у відовідному первинному документі (напри-
клад, у доповідній записці відділу збуту або у звіті 
департаменту маркетингу), то перед бухгалтером 
постає питання як відобразити операцію. З одно-
го боку, на складі товарів уже немає, і списувати 
активи з балансу потрібно. З другого – відванта-
жувальні документи разом із договорами купівлі-
продажу дають достатні підстави для визнання де-
біторської заборгованості. Водночас п.6 П(С)БО 10 
вимагає відображення дебіторської заборгованості 
одночасно з відображенням доходу. А дохід у разі 
невпевненості в оплаті відображати не можна. 

Світовій бухгалтерській практиці відомо кілька 
моделей відображення викладеної господарської 
операції. Коли складно визначити величину або 
гарантувати оплату за продукцію, американські 
бухгалтерські положення застосовують метод про-
дажів у розстрочку і метод відшкодування витрат 
[6, c. 59].

 За методом продажу у розстрочку дохід визна-
ється у той період, коли надходять грошові кошти, 
а не тоді, коли має місце реалізація. Метод продажу 
у розстрочку полягає у тому, що при відвантаженні 
товарів з балансу списується вся вартість товарів і 
на цю суму визнається дебіторська заборгованість. 
Одночасно на суму нарахованої націнки в обліку 
відображається відстрочений дохід. Під час надхо-
дження платежів від покупця визнається дохід у 
сумі платежу, який надійшов, і одночасно пропо-
рційно списується націнка. Це не що інше, як касо-
вий метод визнання доходу. 

Такий метод визнання доходу в національній 
економіці пропонується деякими авторами тим ком-
паніям, що працюють переважно з покупцями, які 

є бюджетними організаціями. Адже такий механізм 
дозволяє їм звести до одного періоду появу бух-
галтерського доходу та податкових зобов'язань з 
податку на прибуток і податку на додану вартість. 

Є.С. Хендриксен і М.Ф. Ван Бред описують ме-
тод відстрочки, за яким суми відстроченого вало-
вого прибутку слід розглядати як непогашену де-
біторську заборгованість, а не прибуток майбутніх 
звітних періодів. Сутність цього методу полягає у 
тому, що на момент продажу відвантажені ціннос-
ті відображаються як запас готової продукції (за 
вартістю придбання), а не за вартістю вибуття (не 
за поточною дисконтованою вартістю дебіторської 
заборгованості). Відображення відстроченого вало-
вого прибутку як кредиторської заборгованості, на 
думку авторів, ніяк не впливає на величину чистого 
прибутку, але викривлює в балансі співвідношення 
активу і кредиторської заборгованості [7, с. 354]. 

Основними причинами невідповідності методо-
логічних засад регламентування аспекту визнання 
доходу національними П(С)БО по відношенню до 
вимог МСБО є: жорстке регламентування держа-
вою даного процесу, невідповідність розвитку еко-
номічних зв’язків між суб’єктами господарювання, 
відсутність механізму здійснення гарантій по ви-
конанню зобов’язань сторін взаємодії, тощо. МСБО 
мають більш конкретизований характер положень 
щодо обліку доходів та відображення їх у фінансовій 
звітності. Тоді, як у національних П(С)БО містяться 
моменти неповної визначеності та розмежованості 
доходів з наступним формальним перекрученням ін-
формації при складанні фінансової звітності.

Висновки та пропозиції. Отже, виходячи з усьо-
го вищевказаного, можна зробити висновок, що об-
лік в України потребує великої кількості уваги зі 
сторони спеціалістів та експертів. Треба провести 
чималу роботу, для того, щоб всі недоліки та невід-
повідності поміж Податковим кодексом та П(С)БО 
було усунено. 

Також, удосконалення системи бухгалтерського 
обліку доходів суб’єктів господарювання з ураху-
ванням вимог міжнародних стандартів сприяти-
ме гармонізації фінансової звітності вітчизняних 
суб’єктів господарювання із звітністю підприємств 
держав – членів Європейського Союзу, а також ін-
ших країн, які застосовують міжнародні стандарти; 
підвищенню прозорості та забезпеченню достовір-
ності фінансової звітності суб’єктів господарювання 
і належного рівня довіри до неї вітчизняних та іно-
земних інвесторів; посиленню захисту прав та ін-
тересів акціонерів, інвесторів, кредиторів. 
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Постановка проблеми. Питання обліку та 
контролю ефективного використання, зносу 

та техніко-економічного старіння основних засобів в 
Україні є надзвичайно актуальним і викликає зна-
чний практичний інтерес. Сьогодні досить суттєво 
постає питання удосконалення управління основни-
ми засобами підприємств, оскільки основні засоби 
не оновлюються і неефективно використовуються.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блеми обліку та контролю основних засобів дослі-
джуються у працях провідних науковців. Н. Гура, 
Р. Грачова, С. Голов, Т. Мельник, А. Панасенко та 
ін. здійснили значний внесок в удосконалення облі-
ку основних засобів. Ряд питань у законодавчо-нор-
мативних документах залишились недоопрацьова-
ними, а саме: облік продажу та ремонтів основних 
засобів, методика проведення інвентаризації, пе-
реоцінки, визначення справедливої вартості тощо. 
Суттєві доповнення та зміни в Податковому кодексі 
України та інших нормативно-правових докумен-
тах, які регламентують облік та контроль основних 

засобів, обумовлюють необхідність здійснити порів-
няння правил ведення обліку з метою визначення 
шляхів їх удосконалення.

Постановка завдання. Метою дослідження є пошук 
можливих напрямів удосконалення обліку та контролю 
основних засобів шляхом аналізу нормативно-правової 
бази України, гармонізації з міжнародними стандар-
тами та адаптації цих пропозицій для управлінських 
потреб. Для досягнення мети необхідно вирішити такі 
завдання: дослідити та визначити шляхи удосконален-
ня методики проведення інвентаризації, нарахування 
амортизації, переоцінки, реалізації, ремонтів основних 
засобів; надати пропозиції щодо методики обліку та 
контролю основних засобів.

Виклад основного матеріалу дослідження. По-
ложення національних та міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку щодо обліку основних засо-
бів є дуже схожими, оскільки національні стандар-
ти розроблялися з урахуванням міжнародних. Згід-
но з МСБО 16 «Основні засоби» основні засоби – це 
матеріальні об’єкти, які: 
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а) утримуються для використання у виробництві 
або постачанні товарів чи наданні послуг, для на-
дання в оренду або для адміністративних цілей; 

б) використовуватимуться протягом більше од-
ного періоду. 

Оскільки МСБО 16 «Основні засоби» не уточнює, 
що є об'єктом основних засобів, належність окремих 
видів майна до основних засобів визначається на під-
ставі професійної думки бухгалтера з урахуванням 
конкретних обставин і умов експлуатації об'єкта [3].

В Україні визначена чітка класифікація осно-
вних засобів згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби», 
але в інших країнах спостерігаються певні відмін-
ності щодо складу таких активів. У більшості країн 
земельні ділянки не відносять до основних засобів, 
що пов’язано із неможливістю амортизації землі та 
перенесення її вартості на вартість виготовленої 
продукції [2].

Аналізуючи національні та міжнародні стандар-
ти щодо обліку основних засобів спостерігаються 
відмінності в класифікації (табл. 1) [2; 3].

Таблиця 1 
Класифікація основних засобів*

Згідно з МСБО 16 
«Основні засоби»

Згідно з П(С)БО 7 «Осно-
вні засоби»

офісне обладнання; земельні ділянки;

земля;
капітальні витрати на 
поліпшення земель, не 
пов’язані з будівництвом;

земля та будівлі; будівлі, споруди та переда-
вальні пристрої;

машини та обладнання; машини та обладнання;
кораблі; транспортні засоби;

літаки; інструменти, прилади, 
інвентар (меблі);

меблі та приладдя; 
автомобілі

тварини; багаторічні на-
садження.

*Джерело: Складено автором на основі даних [2, 3]

У МСБО 16 «Основні засоби» передбачена мож-
ливість об'єднання окремих незначних активів 
в один об'єкт основних засобів, що є необхідним, 
тому, на нашу думку, доцільно включити таку мож-
ливість у національні стандарти. 

У зв’язку зі змінами в чинному законодавстві 
питання обліку та контролю продажу основних за-
собів в Україні є надзвичайно актуальним і викли-
кає значний практичний інтерес. З 1.01.2015 р при 
продажу основних засобів юридичними особами – 
платниками єдиного податку дохід визначається як 
сума коштів, отриманих від продажу таких осно-
вних засобів. Варто зазначити, що до 1.01.2015 р. 
при продажу основних засобів юридичними особа-
ми – платниками єдиного податку дохід визначався 
як різниця між сумою коштів, отриманою від про-
дажу таких основних засобів та їх залишковою ба-
лансовою вартістю, що склалася на день продажу.

Дохід від продажу основних засобів з 1.01.2015 р. 
визначається як різниця між сумою коштів, отри-
маною від продажу таких основних засобів, та їх 
залишковою балансовою вартістю, що склалася на 
день продажу, якщо основні засоби продані після 
їх використання протягом 12 календарних місяців з 
дня введення в експлуатацію [1]. 

Сучасна практика українських підприємств 
свідчить про недосконалість організації інвента-
ризації основних засобів, що призводить до ви-
кривлення даних в обліку та, як наслідок, до не-
ефективного їх використання. Щодо методики 
проведення інвентаризації та контролю за ефек-

тивністю використання основних засобів, на нашу 
думку, слід запровадити наступне:

1.Після закінчення інвентаризації інвентариза-
ційна комісія повинна проводити контрольні пе-
ревірки найбільш суттєвих за вартістю активів з 
інвентаризаційного опису до відкриття складу, де 
проводилась інвентаризація. У разі виявлення зна-
чних розходжень між даними інвентаризаційного 
опису і даними контрольної перевірки проводять 
повторну інвентаризацію. Для цього призначають 
новий склад робочої інвентаризаційної комісії. 

2. На активи, які не належать підприємству, 
але знаходяться в його розпорядженні, потрібно 
складати окремі описи з розподілом: на орендова-
ні, прийняті на відповідальне зберігання, комісію, 
переробку тощо. Після проведення інвентаризації 
активів, що належать іншим підприємствам доціль-
но складати окремі звіряльні відомості, копії яких 
надсилаються власнику.

3. Голова інвентаризаційної комісії повинен візу-
вати всі прибуткові та видаткові документи, що до-
даються до реєстрів (звітів), із зазначенням «До ін-
вентаризації на (дата)». Для бухгалтерської служби 
ці документи є підставою для визначення залишків 
активів на початок інвентаризації за даними обліку. 

4. Нестачі, на нашу думку, потрібно списувати з 
балансу та зараховувати на позабалансовий субра-
хунок 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псу-
вання цінностей» до моменту встановлення винних 
осіб або надання інформації органами дізнання чи 
досудового слідства щодо припинення криміналь-
ного провадження. Після вирішення питання про 
винуватців суми невідшкодованих нестач і втрат 
списують з позабалансового обліку.

5. Якщо інвентаризаційна комісія виявляє основні 
засоби, які придатні до використання, але на них на-
раховано стовідсотковий знос, то відповідні матеріа-
ли вона повинна передати керівнику установи.

Варто зазначити, що підприємство переоцінює 
об’єкт основних засобів, якщо його залишкова вар-
тість більш як на 10% відрізняється від справедли-
вої вартості на дату балансу (п.16 П(С)БО 7 «Осно-
вні засоби»). У разі переоцінки об’єкта основних 
засобів на ту саму дату необхідно здійснити пере-
оцінку всіх об’єктів груп основних засобів, до якої 
належить цей об’єкт. Переоцінена первинна вар-
тість та сума зносу об’єкта основних засобів визна-
чається множенням відповідно первинної вартості і 
суми зносу об’єкта основних засобів на індекс пе-
реоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням 
справедливої вартості об’єкта, який переоцінюєть-
ся, на його залишкову вартість. Відомості про зміни 
первинної вартості та суми зносу основних засобів 
заносяться до регістрів їх аналітичного обліку, тому 
для цього потрібно перевірити інвентарні картки, 
інвентаризаційні описи, інвентарні списки.

Важливо також перевірити відповідність статей 
балансу підприємства по основних засобах даним 
Головної книги, записи якої звіряють з аналітич-
ним обліком. Зокрема, витрати на ремонт основних 
засобів (залежно від їх використання) можна від-
нести до:

•	загальновиробничих	витрат,	якщо	основні	за-
соби, що ремонтуються, мають цехове, дільниче, 
лінійне призначення (пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138 По-
даткового кодексу);

•	 адміністративних	 витрат,	 якщо	 ці	 витрати	
пов'язані з утриманням основних засобів, які ви-
користовуються у загальногосподарській діяльнос-
ті, зокрема з ремонтом орендованих основних за-
собів, у тому числі легкових автомобілів (абзац «в»  
пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу);
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•	витрат	на	збут,	якщо	такі	витрати	пов'язані	з	
утриманням основних засобів, зокрема з їх ремон-
том, з транспортуванням готової продукції, товарів 
(пп. 138.10.3 цього пункту).

Згідно з Податковим кодексом суми витрат на 
ремонт і поліпшення основних засобів відносяться 
на конкретний об'єкт основного засобу, щодо якого 
такий ремонт чи поліпшення здійснюється [1].

Витрати на проведення ремонту, реконструкції, 
модернізації та інших видів поліпшення основних 
засобів, які:

– не перевищують 10 відсотків сукупної балан-
сової вартості всіх груп основних засобів на початок 
звітного року, відноситься до витрат того звітного 
податкового періоду, в якому такі ремонт і поліп-
шення були здійснені (п. 146.12.);

– перевищують 10 відсотків сукупної балансової 
вартості всіх груп основних засобів, що підлягають 
амортизації, на початок звітного року-підлягають 
амортизації (п. 144.1) [1].

Первісна вартість об'єкта основних засобів збіль-
шується на суму витрат, пов'язаних із ремонтом і 
поліпшенням об'єктів основних засобів (модерніза-
цією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, ре-
конструкцією), що зумовлює зростання майбутніх 
економічних вигід, первісно очікуваних від вико-
ристання об'єктів, у сумі, яка перевищує 10% су-
купної балансової вартості всіх груп основних засо-
бів, що підлягають амортизації, на початок звітного 
податкового року.

Сума витрат, пов'язана з ремонтом і поліпшен-
ням об'єктів основних засобів (у тому числі орендо-
ваних), у розмірі, що не перевищує 10% сукупної 
балансової вартості всіх груп основних засобів на 
початок звітного року, відноситься до витрат звіт-
ного податкового періоду, в якому такий ремонт і 
поліпшення було здійснено [1].

Сучасна практика щодо регулювання амортиза-
ції основних засобів та типові недоліки підтверджу-
ють необхідність подальших досліджень та пропо-
зицій щодо удосконалення системи внутрішнього 
контролю амортизаційної політики основних засо-
бів підприємств. Типові помилки реалізації аморти-
заційної політики полягають у наступному:

 а) нарахування амортизації здійснюється раз 
в квартал (повинно здійснюватися щомісяця, почи-
наючи з місяця, наступного за тим, у якому об’єкт 
основних засобів було введено в експлуатацію);

б) невідповідність методів нарахування амор-
тизації, визначених в обліковій політиці тим, що 
фактично застосовуються підприємством (принцип 
послідовності передбачає використання обраної об-
лікової політики із року в рік. Зміна облікової по-
літики повинна бути обґрунтована та розкрита у 
фінансовій звітності);

в) нараховується амортизація на об’єкти на кон-
сервації (за об’єктами основних засобів, які зна-
ходяться на реконструкції, модернізації, добудові, 
дообладнання та консервації призупиняється нара-
хування амортизації);

г) нараховується амортизація на об’єкти, які по-
винні бути списані (нарахування амортизації при-
пиняється, починаючи з місяця, наступного за міся-
цем вибуття об’єкта) [8].

Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», 
об’єктом амортизації є вартість, яка амортизується 
(окрім вартості земельних ділянок, природних ре-
сурсів і капітальних інвестицій). Метод амортизації 
обирається підприємством самостійно з урахуван-
ням очікуваного способу отримання економічних 
вигод від його використання та переглядається у 
разі зміни очікуваного способу отримання еконо-

мічних вигод від його використання. Нарахування 
амортизації за новим методом починається з міся-
ця, наступного за місяцем прийняття рішення про 
зміну методу амортизації.

Для удосконалення системи внутрішнього 
контролю основних засобів підприємств рекомен-
дуємо наприкінці кожного фінансового року пере-
глядати методи нарахування амортизації основних 
засобів на відповідність їх економічним вигодам, які 
очікується отримати від їх застосування, та вно-
сити відповідні зміни в облікову політику як зміни 
облікової оцінки. Норми амортизації відповідно до 
нового методу амортизації визначаються, виходячи 
із залишкової вартості відповідного об’єкта [1].

На нашу думку, потребує вдосконалення пер-
винна документація з обліку основних засобів, 
оскільки діючі форми первинної документації з 
обліку основних засобів та інвентаризаційні описи 
дублюють один одного. Майже зовсім не відрізня-
ються за змістом інвентарні картки форм ОЗ-6, ОЗ-
7, ОЗ-8. Водночас у наявних формах обліку не пе-
редбачено відображення устаткування, придбаного 
підприємством для резерву, до запровадження в 
експлуатацію, що на практиці створює певні труд-
нощі при розрахунку амортизаційних відрахувань. 

Варто зазначити, що у формах обліку відсутня 
інформація про зміни первинної вартості інвентар-
ного об’єкта після переоцінки та індексації. Порів-
няння інвентарних карток форм ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-8 
з формою ОЗ-1 «Акт приймання-передачі основних 
засобів» засвідчує, що в них відсутня лише інфор-
мація про висновок приймальної комісії й підписи 
її членів [4, с. 388].

Складання акта і відкриття інвентарних карток 
свідчить про позитивний висновок комісії, адже при 
невідповідності технічним умовам об’єкт прийманню 
не підлягає й інвентарна картка не виписується. Та-
ким чином, доповнивши інвентарну картку підписами 
членів комісії, можна скоротити форму ОЗ-1. Пропо-
нуємо також ввести в неї підписи здавача та одер-
жувача, щоб при внутрішньому переміщенні об’єктів 
скоротити форму ОЗ-2. Доповнення інвентарної карт-
ки підписами комісії з упровадження основних засобів 
після ремонту, реконструкції, модернізації, а також 
графою для відображення змін після таких операцій 
дає змогу скоротити форму ОЗ-3. Можна також не 
використовувати форму ОЗ-4, якщо доповнити її під-
писами ліквідаційної комісії й відобразити окремим 
рядком результати ліквідації об’єкта [6, с. 409].

Первинна облікова інформація про наявність, 
рух, капітальний ремонт та інші операції щодо 
основних засобів відображається в численних спе-
ціалізованих регістрах, постійні реквізити яких то-
тожні, що збільшує трудомісткість опрацювання та 
відображення інформації, створює певні труднощі 
у формування документообігу й забезпеченні необ-
хідними видами бланків. 

Запровадження універсальної форми «Інвен-
тарна картка – акт обліку руху основних засобів» 
сприятиме не тільки зниженню трудомісткості об-
лікових робіт і скороченню документообігу, а й по-
силенню контролю завдяки підвищенню рівня ін-
формативності й наочності документів [4, с. 389]. 

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки:

– у зв’язку зі змінами в чинному законодавстві 
питання обліку та контролю продажу основних за-
собів в Україні є надзвичайно актуальним і викли-
кає значний практичний інтерес, тому українським 
підприємствам, на нашу думку, слід врахувати за-
значені зміни в обліковій політиці;

– передбачити в П(С)БО 7 такі методи нараху-
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вання амортизації основних засобів, які включено в 
МСБО 16 «Основні засоби» ;

– потребує вдосконалення первинна документа-
ція з обліку основних засобів, оскільки діючі форми 
первинної документації з обліку основних засобів 
та інвентаризаційні описи дублюють один одного. 

Запровадження універсальної форми «Інвентарна 
картка – акт обліку руху основних засобів» сприя-
тиме не тільки зниженню трудомісткості облікових 
робіт і скороченню документообігу, а й посиленню 
контролю завдяки підвищенню рівня інформатив-
ності й наочності.
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Визначено операції, що впливають на формування активів комерційного банку. Доведено, що формування стратегії 
банку є обов’язковою умовою для створення оптимальної структури активної частини балансу. Підтверджено, що ре-
зервування коштів є джерелом виконання зобов’язань за умов настання ризиків за активними операціями.
Ключові слова: активні операції, кредитування, резерви, інвестиції, ризики активних операцій.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
української економіки банківський сектор 

має безліч проблем, пов’язаних не тільки з відсут-
ністю підтримки від держави та іноземних інвести-
цій, а й зниженням попиту на послуги, що надають 
банки. Внаслідок не ефективного управління фінан-
совими ресурсами деякі із комерційних банків ви-
знали своє банкрутство або намагаються боротись 
за виживання. Слід зазначити, що банки також 
пропонують недостатній спектр послуг. Перелік 
послуг не задовольняє та не заохочує клієнтів до 
співпраці. В кризових умовах особливої уваги за-
слуговують дослідження ринку активних операцій 
провідних вітчизняних банків, іноземних лідерів; 
визначення ризиків, пов’язаних із впровадженням 
окремих видів банківських послуг.

Аналіз останніх наукових досліджень. Пробле-
мами управління банківськими ресурсами у зару-
біжній практиці займались Е. Гілл, Х. Хокман. Ін-
струментарій регулювання кількісних та якісних 
характеристик функціонування комерційних банків 
досліджені у працях О. Воробйової [1], Ж. Довга-
ня [2]. Проблематику банківського кредитування на 
сучасному етапі стабілізації економіки вивчають  
Н. Жукова, Н. Зражевська [3], Л. Кузнєцова [4] та ін. 

Проте, віддаючи належне науковим напрацю-
ванням вчених, економістів, банкірів, слід зауважи-
ти, що існує потреба подальшого дослідження окре-
мих аспектів формування структури активів банку 
та ризиків, що виникають в результаті діяльності 
банку, особливо у критичний період.

Метою статті є дослідження шляхів оптимізації 
структури активів комерційних банків та ризиків, 
що супроводжують їх активні операції. 

Виклад основного матеріалу. Основним завдан-
ням банку є отримання прибутку за умов раціо-
нального розподілу ризиків за окремими видами 
фінансових операцій, а саме: надання кредитів, 
купівля цінних паперів, використання векселів як 
застави, залучення коштів у вигляді депозитів. 
Слід враховувати, що банки не мають можливості 
вкладати усі кошти у високодохідні активи (інвес-
тиції), оскільки при здійсненні активних операцій 
банки водночас повинні забезпечити виконання 
зобов’язань за пасивами. Між цими операціями іс-
нує тісний зв’язок: якщо зросте вартість ресурсів, 
то банківська маржа скоротиться, прибуток зни-
зиться і в результаті банку необхідно буде шукати 
більш вигідні сфери для вкладів, щоб покращити 
стан установи. При цьому, Батракова Л.Г. слідує та-
ким принципам [5, с. 79]:

– не зосереджувати всі кошти в однотипних 
операціях чи обмеженій кількості позичальників;

– обмежувати середньо- і довгострокові кредити 
тоді, коли більша частина залучених коштів носить 
короткотерміновий характер;

– використовувати значну частину короткостро-
кових вкладів для інвестицій, так як у банків за-
вжди залишається визначений «залишок» грошо-
вих коштів для щоденних виплат.

За активами балансу банку можна відслідкува-
ти розподіл ресурсів банку за видами операцій. Під 
поняттям активних операцій комерційного банку 
розуміють операції розміщення залучених і влас-
них коштів банку в різні фінансові та нефінансові 
активи (кредитування, підприємницька діяльність) 
з метою отримання доходу і підтримки ліквіднос-
ті [6]. Їх поділяють на види: касові, інвестиційні та 
кредитні. Суть управління активними операціями 
полягає у формування стратегії та здійсненні захо-
дів, які приводять структуру балансу банку у від-
повідність до його стратегічної програми.

Структура активних операцій повинна бути 
оптимізована таким чином, щоб обґрунтовано зни-
зити ризик імовірних витрат коштів, розподілених 
на інвестування, кредитування суб’єктів господа-
рювання, що пов’язано з можливістю невиконання 
клієнтом взятих на себе зобов’язань. Основним за-
собом зниження цього ризику є розміщення бан-
ківських ресурсів у різноманітних операціях (ди-
версифікація). Проте вітчизняні банки зацікавлені 
валютними операціями, в той час як іпотечне та 
споживче кредитування нерозвинене. Слід зазначи-
ти, що зростає і відсоток міжбанківського кредиту, 
який став для банків джерелом фінансування дов-
гострокових проектів. Банки обмежені видами ді-
яльності, в яких можуть брати участь. Найбільш 
небезпечним є кредитування, а саме «протекціо-
ністський» кредит, тобто кредит, виданий прямо 
або опосередковано особам, що пов’язані із керівни-
ками, акціонерами чи персоналом банку. 

Оскільки при здійсненні активних операцій вод-
ночас банки повинні забезпечувати своєчасне повер-
нення коштів їх власникам, тому частина активних 
операцій повинна комерційного банку передбачає 
утворення поточних резервів платіжних засобів з 
метою постійного підтримання платоспроможності 
банку. Саме кредитно-інвестиційна діяльність дає 
банку найбільший прибуток, тому вважається до-
цільним підтримувати оптимальну структуру бан-
ківських активів і залежно від економічної ситуації 
націлюватись або на користь кредитів, або на ко-
ристь інвестицій. 

Поставивши за ціль удосконалення структури 
активів, будуються моделі розподілу коштів серед 
усіх можливих активних операцій комерційного 
банку за умови підвищення прибутків. У процесі 
моделювання робиться спроба розмежувати дже-
рела коштів відповідно до норм обов’язкових ре-
зервів і швидкості їхньої оборотності. Модель ви-
значає кілька центрів ліквідності – прибутковості 
в серединні самого банку, які використовуються 
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для розміщення коштів залучених банком з різних 
джерел. Розглянемо структуру активів на прикладі 
трьох комерційних банків України за 2014 рр.: ПАТ 
»Приватбанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «КБ «Хреща-
тик» (табл. 1).

Як видно з таблиці 1, банки проводять активну 
політику протягом трьох кварталів 2014 року щодо 
збереження активів та оптимального розподілу ко-
штів для забезпечення максимального прибутку. 
Вартість грошових коштів та їх еквівалентів на кі-
нець ІІІ кварталу зросла лише в АТ «Ощадбанк» 
до 1,36. в порівнянні з попереднім періодом. Тор-
гові цінні папери є лише у ПАТ «Приватбанк» у 
2014 році спостерігається їх збільшення, отже, банк 
займається перепродажем цінних паперів з метою 
отримання прибутку за рахунок короткострокових 
коливань. Інші фінансові активи, що обліковуються 
за справедливою вартістю з визначенням резуль-
тату переоцінки у фінансових результатах наявні 
лише у ПАТ «КБ «Хрещатик» та демонструють 
зростання на 82% у порівнянні з 2013 роком. До кін-
ця ІІІ кварталу кошти в інших банках скоротились, 
найбільш позитивна тенденція у АТ «Ощадбанк», 
що пов’язано з скороченням коштів на формування 
резервів банку. Кредити та заборгованість клієнтів 
в середньому зросла на 2%. Структура інвестицій – 
стабільна і в кожному з трьох банків своя стратегія 
їх розподілу серед цінних паперів на продаж, цін-
них паперів на погашення, інвестицій в асоційовані 
та дочірні компанії та інвестиційною нерухомістю. 
Дебіторська заборгованість щодо поточного подат-
ку на прибуток скоротилася в ПАТ «КБ «Хреща-
тик» (індекс 0,61 за умови попереднього кварталу 
1,39). Відстрочені податкові активи та інші фінан-
сові активи не змінились. Активи в іноземній ва-
люті в «Приватбанк» та «КБ «Хрещатик» зросли, 
а у АТ «Ощадбанк» – скоротились. Спостерігаєть-
ся тенденція, що загальний обсяг активів протягом 
трьох кварталів 2014 року скорочується на 1-4%. 
Помітних змін у структурі зазнають лише окремі 
активні операції. Це пов’язано з тим, що вони є не-

постійними та змінними у часі відповідно до зміни 
структури пасиву балансу, а саме: кредити та за-
боргованість, кошти в інших банках.

Удосконалення структури активів має сприяти 
поліпшенню керованості банком, кращій координа-
ції дій підрозділів, загальному підвищенню ефек-
тивності роботи. Цього можна досягти двома прямо 
протилежними способами:

а) збільшенням витрат на створення нових під-
розділів для виконання додаткових функцій та об-
сягів роботи;

б) пошуком резервів скорочення витрат – для 
надмірних систем, які відчувають труднощі з по-
дальшою діяльністю існуючих організаційних 
структур. Саме через такі проблеми деякі системні 
банки замість балансових філій створили територі-
ально відокремлені безбалансові відділення.

Процес прийняття управлінських рішень бан-
ку ґрунтується не тільки на комплексному ана-
лізі структури активних і пасивних операцій, а й 
обов’язково включає оцінку банківських ризиків. 
Задля забезпечення покриття ризиків банки фор-
мують резерви під можливі втрати. Створення 
резервів під можливі збитки за активними опера-
ціями є важливою складовою заходів банку, спря-
мованих на зниження негативних наслідків ризиків, 
які супроводжують діяльність банку. Відповідно до 
принципу обережності банк формує резерви за ак-
тивними операціями: під знецінення коштів в інших 
банках, під знецінення кредитів, під знецінення цін-
них паперів в портфелі банку на продаж, під зне-
цінення цінних паперів у портфелі банку до пога-
шення, під інші фінансові активи, під інші активи. 

Порядок формування резервів визначається ор-
ганами банківського нагляду і тому має відміннос-
ті для різних країн стосовно методу формування 
і використання, меж адміністративного втручання 
регуляторів у діяльність банків і технічних пара-
метрів резервування. З метою розрахунку резервів 
банк класифікує активи за наступними категоріями 
якості: І (найвища) – ризик відсутній або є міні-

Таблиця 1
Огляд структури активів комерційних банків за 2014 р. (без коригування на резерви) [6, 7, 8]

Показник
ПАТ «Приватбанк» АТ «Ощадбанк» ПАТ «КБ «Хреща-

тик»
1 кв. 
2014

2 кв. 
2014

3 кв. 
2014

1 кв. 
2014

2 кв. 
2014

3 кв. 
2014

1 кв. 
2014

2 кв. 
2014

3 кв. 
2014

Грошові кошти та їх еквіваленти 0,52 1,25 0,81 0,98 0,91 1,36 0,80 1,53 0,87
Торгові цінні папери 1,22 1,09 1,21 - - - - - -
Інші фінансові активи - - - - - - 1,82 0,54 1,42
Кошти в інших банках 4,91 0,95 0,98 0,85 1,95 0,15 1,37 1,19 1,00
у т.ч. в іноземній валюті 4,83 0,86 1,10 0,46 20,11 - 1,33 1061,04 0,99
Кредити та заборгованість клієнтів 4,38 571,81 1,02 1,13 1,09 0,98 0,97 0,92 1,02
Цінні папери в портфелі на продаж 1,28 0,73 1,63 1,05 0,90 1,05 1,11 1,07 0,92
Цінні папери в портфелі до погашення 1,37 11,17 0,11 - - - 1,03 1,03 -
Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 0,54 1,00 1,00 1,00 0,49 1,00 - - -
Інвестиційна нерухомість 16,77 0,10 1,02 - - - 1,00 1,00 1,01
Відстрочений податковий актив - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток - - - 0,24 4,18 1,16 0,72 1,39 0,61

Основні засоби та нематеріальні активи 1,02 0,98 1,00 1,02 1,02 1,00 1,03 0,94 0,55
Інші фінансові активи 0,22 1,95 1,03 0,71 0,60 0,81 1,03 1,16 1,12
Інші активи 0,54 0,48 1,15 1,71 0,77 0,68 0,87 0,85 1,02
Довгострокові активи, призначені для про-
дажу, та активи групи вибуття 22,76 1,19 0,51 1,05 1,13 1,16 1,03 1,23 2,37

Усього активів 0,91 1,04 0,99 1,07 1,04 0,98 0,98 1,03 0,96
в іноземній валюті 0,89 1,01 0,99 1,28 1,02 1,08 0,81 1,47 0,84
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мальним; ІІ – помірний ризик; ІІІ – значний ризик; 
IV – високий ризик. 

При аналізі обсягу сформованих резервів важ-
ливе місце посідає аналіз частки резерву у вартості 
відповідного активу, що в економічному аналізі діс-
тало назву коефіцієнта захищеності: 

Кзах (%) = Р*100%
А

,                     (1)
де Р – резерв на покриття збитків за відповід-

ним активом; А – вартість активу. При формуванні 
резерву банк має керуватись в першу чергу прин-
ципом обачності, тобто не занижувати витрати. 
У табл. 2 наведено питому вагу резервів активів 
відсоткового співвідношення активів банку та ре-
зервів, що їх забезпечують.

Резерви статті «Кошти в інших банках» є якіс-
ними та надійними запозиченнями, оскільки кошти 
виділені на резерви в основному лежать в межах 
0-20%, що говорить про те, що запозичення нале-
жать до ІІ категорій якості активів. Резерви для 
забезпечення кредитної заборгованості лежать в 
допустимих межах, зокрема найкращі показники у 
ПАТ «КБ «Хрещатик» і більшість кредитів нада-
них цим КБ належать до І категорії якості кредиту 
(найнижчі ризики). Банк формує резерви за цінни-
ми паперами на продаж, справедлива вартість яких 
визначається банком за даними оприлюднених ко-
тирувань цінних паперів, унесених до біржового ре-
єстру, та за якими є ризик цінного паперу, на суму 
накопиченої уцінки за цими цінними паперами на 
дату розрахунку резерву [9]. По банках спостеріга-
ється тенденція збільшення резервів на фінансові 
активи та інші активи.

Управління активами банку та джерелами їх 
формування повинно відповідати певним вимогам, 
серед яких варто відзначити:

– врахування відповідності державній економіч-
ній політиці та законодавству;

– дотримання регулюючих нормативів, встанов-
лених НБУ, що стосуються обсягів здійснюваних 
операцій та інших аспектів діяльності банку;

– ефективність управління, забезпечення при-
бутковості та ліквідності банківської діяльності;

– об’єктивність та конкретність управління, його 
побудова на достовірній інформації та обґрунтуван-
ня висновків точними аналітичними розрахунками.

Висновок. На сьогодні одне з головних питань, що 
стоїть перед банківською системою України – оптимі-
зація структури активів банку, а також формування 
резервів банку для покриття ризиків активних опе-
рацій. Завдання управління активами банку полягає в 
оптимізації портфеля активів (сформувати стабільну 
ресурсну базу) таким чином, щоб забезпечити: мак-
симальну прибутковість банку, мінімальну суму ре-
зервів, максимальний розподіл капіталу по активах. 
Банки повинні класифікувати активи з урахуванням 
ступеня ризикованості та сформувати в повному об-
сязі резерви для покриття можливих збитків ними. 
Тобто частина капіталу буде забезпечувати плато-
спроможність банку на випадок нестабільної ситуа-
ції. Проведений аналіз свідчить, що оптимізація ак-
тивів комерційного банку значною мірою залежить 
від стратегії обраної банком. Протягом аналізованого 
періоду 2013-2014 рр. відбулось зростання активів 
комерційних банків ПАТ «Приватбанк», АТ «Ощад-
банк» та ПАТ «КБ «Хрещатик» І та ІІ груп.

Таблиця 2
Резерви у активах банків 2013-2014 рр., % [2, 3, 4]

Показник
ПАТ «Приватбанк» АТ «Ощадбанк» ПАТ «КБ «Хрещатик»

2013 1 кв. 
2014 

2 кв. 
2014

3 кв. 
2014 2013 1 кв. 

2014
2 кв. 
2014

3 кв. 
2014 2013 1 кв. 

2014
2кв. 
2014

3 кв. 
2014

Кошти в інших банках 1,68 1,5 1,19 1,34 3,13 9,36 5,1 19,2 0,12 0,11 0,19 0,003
Кредитна заборгованість 12,1 10,22 9,1 10,03 20,7 19,4 18,9 19,6 7,2 6,7 7,07 6,49
Цінні папери в портфелі банку 
на продаж 0,63 0,49 47,5 0,4 1,82 1,37 0,77 0,57 0,001 0,001 0,001 0,003

Інші фінансові активи 0,3 1,68 17,2 17,7 4,1 7,97 86,4 117,7 0,65 1,25 5,17 0,97
Інші активи 0,43 1,48 0,78 7,6 24,5 17,7 31,7 34,9 0 0 0 0
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА

У статті розглянуто основні аспекти управлінського обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції. 
Також визначено проблеми та недоліки в управлінському обліку витрат виробництва. А також проаналізовано основні 
моменти методики управлінського обліку виробничих витрат у порівнянні з зарубіжними країнами.
Ключові слова: управлінський облік, виробничі витрати, собівартість продукції, калькулювання.

Постановка проблеми. В умовах формування 
ринкових відносин практично неможливо 

керувати складним економічним механізмом гос-
подарюючого суб'єкта, без своєчасної економічної 
інформації, основну частину якої дає чітко налаго-
джена система управлінського та бухгалтерського 
обліку. Дані управлінського обліку й аналізу фі-
нансово-господарської діяльності використовують-
ся для оперативного керівництва роботою суб'єктів 
господарювання та їхніх структурних підрозділів, 
для складання економічних прогнозів і поточних 
планів і, нарешті, для вивчення і дослідження за-
кономірностей розвитку економіки країни. Досить 
актуальним в даний час є питання, щодо обліку ви-
трат на виробництво. Незважаючи на те, що ця об-
ласть досить досліджена, але завжди є місце для 
роздумів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні аспекти управлінського обліку витрат ви-
робництва розглядають у своїх працях В. Д. Бази-
левич, А. П. Бобяк, К. В. Бойко, Ф. Ф. Бутинець,  
Р. В. Варичева, О. Й. Вівчар, С. Ф. Голов, Г. П. Го-
лубнича, Н. О. Гура, Н. І. Дорош, М. В. Саварин,  
В. Г. Швець та ін. Серед зарубіжних авторів дослі-
дженням вказаних проблем займалися Хоргнгрен Ч.,  
Тостер Дж., Нідлза Б., Андерсен Х., Колдуелла Д. 

та інші. Разом з тим на даному етапі розвитку бух-
галтерської науки залишаються невирішеними ба-
гато питань теорії і методики управлінського обліку 
витрат виробництва.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в розкритті особливостей управлінського об-
ліку витрат і калькулювання собівартості продукції 
на підприємстві, а також у визначені проблем та не-
доліків в управлінському обліку витрат на виробни-
цтво та калькулюванні собівартості продукції.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
В умовах ринкових відносин отримують подальший 
розвиток товарногрошові відносини. При цьому со-
бівартість виступає однією з основних економічних 
категорій, яка відіграє важливу роль у практичній 
діяльності кожного підприємства. Недооцінка то-
варно-грошових відносин у економіці, забезпечен-
ня важливості їх активного впливу на підвищення 
зацікавленості людей унеможливлює підвищення 
ефективності діяльності та скорочення витрат. 

Витрати виробництва – це сукупні затрати на 
виробництво товару. Іншими словами, виробничі 
витрати – це ті видатки, які фірма повинна зроби-
ти для того, щоб придбати ресурси для організації 
виробництва товарів.
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Витрати виробництва поділяються на зовнішні і 
внутрішні. Зовнішні витрати – це видатки на ресур-
си постачальникам, які не є співвласниками даної 
фірми. Це плата за сировину, паливо, транспортні 
та трудові послуги, енергію тощо. Внутрішні витра-
ти – це затрати власних, неоплачуваних, внутріш-
ніх ресурсів. До них належать використання власної 
праці, власних приміщень, транспорту, кормів для 
худоби тощо. З точки зору фірми ці внутрішні за-
трати рівнозначні грошовим видаткам, які довелося 
б зробити, купуючи відповідні ресурси. Підприємець 
зіставляє ці витрати з альтернативними можливос-
тями: грошовий капітал – з відсотком на нього в бан-
ку, використання площі – з доходом від здавання її 
в оренду, особисту працю – за найманням на іншу 
фірму. Одним з елементів внутрішніх витрат є нор-
мальний прибуток підприємця як винагорода за під-
приємницькі функції, які він виконує. Нормальний 
прибуток – це плата за виконання підприємницьких 
функцій, це плата, необхідна для того, щоб утримати 
підприємницький талант на даному підприємстві.

Розрізняють також постійні та змінні витрати. 
Поділ витрат на постійні і змінні зумовлений тим, 
що збільшення або зменшення змінних витрат зу-
мовлює зміни загальних витрат і обсягу виробни-
цтва продукції. Постійними називаються такі ви-
трати, величина яких не змінюється залежно від 
зміни обсягу виробництва. До них належать оплата 
зобов'язань із позик, орендна плата, амортизацій-
ні відрахування, заробітна плата вищого управлін-
ського персоналу тощо. Постійні витрати пов'язані 
з самим існуванням фірми і тому повинні оплачу-
ватися навіть тоді, коли фірма нічого не виробляє.

Змінними називаються такі витрати, величина 
яких змінюється залежно від зміни обсягу виробни-
цтва товарів. До них належать затрати на сировину, 
матеріали, паливо, енергію, транспортні послуги і 
більшість витрат на оплату трудових ресурсів (пра-
цівників, задіяних у виробництві). Основу постійних 
витрат становлять затрати, пов'язані з використан-
ням основних фондів, а змінних – з використанням 
оборотних фондів. Постійні й змінні витрати в сумі 
становлять загальні витрати. Якщо постійні витра-
ти не змінюються, а величина змінних зростає в 
міру збільшення обсягів виробництва, то загальні 
витрати також будуть зростати. Величина постій-
них витрат не залежить від обсягу виробництва, а 
сума змінних витрат змінюється залежно від змі-
ни обсягу виробництва. Поділ витрат на постійні 
і змінні має важливе значення для аналізу діяль-
ності підприємства. Змінні витрати – це затрати, 
якими підприємство може керувати. А постійні 
в основному є поза впливом адміністрації, вони є 
обов'язковими і мають бути оплачені незалежно від 
обсягу виробництва. Для виробників продукції важ-
ливе значення мають і середні витрати виробни-
цтва, тобто витрати в розрахунку на одиницю про-
дукції. Порівнюючи середні витрати виробництва 
з ціною продукції, можна створити уявлення про 
прибутковість роботи підприємства. Середні витра-
ти виробництва поділяються на середні постійні, се-
редні змінні та середні загальні.

Наведена вище характеристика витрат виробни-
цтва є загальноприйнятою в західній економічній 
літературі. У нашій літературі і на практиці по-
ряд з терміном «витрати виробництва» продовжує 
вживатись термін «собівартість продукції». Собі-
вартість – це виражені в грошовій формі сумарні 
витрати підприємства на виробництво і реалізацію 
продукції. Це частина вартості продукту праці. 

Взагалі, під управлінським обліком витрат, ро-
зуміють сукупність свідомих дій, спрямованих на 

відображення операцій, що відбуваються на під-
приємстві протягом певного тимчасового періоду 
процесів постачання, виробництва і реалізації про-
дуктів його праці за допомогою їх кількісного ви-
мірювання, реєстрації, групування і аналізу в роз-
різах, що формують собівартість готової продукції. 
Таке відображення забезпечує отримання вичерп-
ної інформації, необхідної для того, щоб управляти 
підприємством і оцінювати його діяльність шляхом 
виведення фінансових результатів. Стан виробни-
цтва характеризується його ефективністю, техно-
логічними параметрами, ступенем використання 
досягнень науковотехнічного прогресу, місцем і 
роллю працівника у виробничих процесах. Обме-
ження ресурсів і досягнення планової ефективності 
потребують постійного зіставлення витрат і отри-
маних результатів. Ця проблема посилюється під 
впливом інфляції, коли дані про виробничі витрати 
необхідно повсякденно звіряти з даними майбутніх 
витрат, що залежать значною мірою від впливу зо-
внішнього середовища. Крім того, адміністрація з 
метою управління витратами і доходами спосте-
рігає за ефективністю управління, за отриманими 
результатами від виробництва кожного виду про-
дукту. Вимоги управління визначають окреме ви-
вчення методики витрат виробничої діяльності і 
необхідність розробки для підприємств системи 
контролю за собівартістю продукції виробничих 
підрозділів на основі розширення аналітичності за-
стосованих в обліку групувань витрат [2]. 

Відсутність на вітчизняних підприємствах сис-
тематичної роботи щодо скорочення собівартості 
продукції в останні роки призвела до падіння рен-
табельності виробництва. Сучасний стан економіки 
України вимагає особливої уваги до собівартості 
продукції (робіт, послуг) для формування ефектив-
ного механізму управління витратами підприємств. 
Собівартість продукції – центральний об'єкт управ-
ління і якісний показник, яких характеризує ефек-
тивність діяльності підприємства. Від рівня собівар-
тості безпосередньо залежить величина прибутку та 
рівень рентабельності. Чим ефективніше функціонує 
підприємство, тим менша собівартість продукції (ви-
конаних робіт, наданих послуг), тим більший прибу-
ток і, таким чином, вища рентабельність [3].

Щоб грамотно сформувати собівартість, не до-
сить просто зібрати суми витрат за елементами, 
треба згрупувати їх постатейно. При цьому один і 
той самий елемент витрат з різних обставин може 
бути віднесений до різних статей і, відповідно, може 
бути записаний на дебет обсягу витратних рахунків. 
Зауважимо, що елементи витрат розгалужуються 
по різних бухгалтерських рахунках за місцем ви-
никнення витрат. Усе залежить від структури під-
приємства, організації виробництва й управління, 
почуття відповідальності керівників різних рівнів 
та ще низки чинників. З огляду на це аналіз й оцін-
ка такого важливого економічного показника, як со-
бівартість, що акумулює основний склад поточних 
витрат підприємства, є актуальними. Аналіз витрат 
на виробництво полягає у перевірці обґрунтованості 
плану щодо собівартості, прогресивності норм ви-
трат; оцінці виконання плану та вивченні причин 
відхилень від нього, оцінці динамічних змін; вияв-
ленні резервів зниження собівартості, пошуку шля-
хів їхньої мобілізації. 

В умовах радикальної економічної реформи, 
коли самостійність підприємств невпинно зростає, а 
увага адміністрації сконцентрована на мікроеконо-
мічних зв'язках між мікросуб'єктами, облік витрат 
стає важливою складовою управлінського обліку. 
Метою управлінського обліку собівартості продукції 
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є своєчасне, повне та достовірне визначення фак-
тичних витрат, пов'язаних із виробництвом і збутом 
продукції, обчислення фактичної собівартості окре-
мих видів та усієї продукції, а також контроль за 
використанням матеріальних, трудових і грошових 
ресурсів. У країнах Західної Європи усі витрати на 
управління прийнято відносити до статті «Наклад-
ні витрати» (інакше «Непрямі виробничі витрати», 
«Заводські витрати» тощо) без поділу їх на цехо-
ві, загальнозаводські та загальні витрати фірми. 
Проте в управлінському обліку, що складається за 
центрами витрат, останні плануються і вирахову-
ються за цими центрами, причому в детальному 
розрізі. У різних державах проблема групування 
непрямих витрат розв'язується неоднаково. Проте 
за глибокого вивчення цього питання можна дійти 
висновку, що відмінностей не так уже й багато. Це 
пояснюється тим, що чинне групування витрат у 
кожній країні відображає їхню належність як до 
витрат на утримання й експлуатацію машин та 
устаткування, так і до управлінських витрат у роз-
різі різних рівнів управління. Вітчизняні та зару-
біжні практики висловлюють думки як на користь 
об'єднання витрат на управління в одну загальну 
статтю, так і щодо відмови від постійного обліку 
і переходу до обліку витрат тільки за сегментами. 
Однак слід пам'ятати, що групування витрат за 
калькуляційними статтями зумовлене необхідністю 
показати величину витрат у розрізі окремих рівнів 
управління й економічність кожного з них. Облік 
прямих витрат матеріалів і праці за калькулюван-
ня собівартості продукції не становить проблем, бо 
їх можна легко віднести до певних продуктів. Від-
несення ж непрямих (накладних) витрат – склад-
ніший і менш точний процес. Як би там не було, 
категорія непрямих витрат існує. І з цим не мож-
на не рахуватися. Труднощі виникають також при 
намаганні встановити точну межу між елементами 
витрат. Крім того, є різні погляди на те, як тісно 
мають бути пов'язані об'єкти віднесення і витрати, 
щоб вважати останні прямими. А тому, наскільки 
це можливо зробити, частка непрямих витрат, що 
відноситься на об'єкт, має відповідати ступеню при-
четності цього об'єкта до витрат, які розглядають. 
Правильність вирішення цього завдання здебільшо-
го залежить від методики розподілу витрат, осо-
бливу роль у якій відіграє наявність якісної бази 
розподілу. Пошуки оптимального методу розподілу 
витрат на обслуговування виробництва і управлін-
ня були й лишаються важливим моментом в удо-
сконаленні та еволюції калькуляційної справи. Чим 
більша питома вага непрямих витрат у собівартості 
продукції і чим більше вони агреговані за окреми-
ми виробами, тим нижча точність калькулювання. 
У зарубіжній економічній літературі є різні дум-
ки щодо застосування найрізноманітніших мето-
дів розподілу таких витрат. Простежується пози-
тивна тенденція відмови від однієї загальної бази 
розподілу й застосування диференційованих баз 
до чіткішого розмежування і деталізації витрат на 
управління й обслуговування виробництва залеж-
но від рівня управління. У вітчизняній практиці 
цю проблему, як правило, розглядають в умовах 
традиційних способів розподілу з позиції пошуку 
універсального базового показника для підприємств 
усіх галузей промисловості. З нашої точки зору, 
проблему розподілу комплексних витрат неможли-
во розв'язати одним універсальним способом. Адже 
визначення сутності непрямих витрат і ступеня їх 
комплексності дає підстави вважати, що для окре-
мих комплексних витрат має бути знайдено науко-
во обґрунтований базовий показник, що відповідав 

би економічному змісту цього комплексу та рівню 
його взаємозв'язку з технологічним процесом ви-
робництва продукції. 

У різних роботах з теорії практики калькулю-
вання, залежно від галузевих особливостей, на-
водиться понад два десятки способів розподілу 
непрямих витрат між об'єктами калькулювання. 
Найзгадуванішими базами розподілу є основна за-
робітна плата робітників виробничої сфери, верста-
томашино-нормо-години (переважно для витрат на 
утримання й експлуатацію машин і устаткування), 
кількість продукції та інші натуральні й вартісні 
показники. Водночас останніми десятиліттями ці 
бази розподілу не повністю відображають правиль-
ність розподілу витрат. Це пояснюється зростан-
ням рівня механізації й автоматизації виробництва 
і зменшенням у зв'язку з цим питомої ваги заро-
бітної плати робітників у собівартості продукції. 
Підвищилася також частка загальновиробничих і 
загальногосподарських витрат, що пов'язано із роз-
ширенням масштабів виробництва й ускладненням 
управління ним, а також із збільшенням кількості 
адміністративно-управлінського персоналу. За де-
тальнішого розгляду питання розподілу непрямих 
витрат за їхніми складовими найбільшу питому 
вагу становлять витрати на утримання й експлу-
атацію устаткування. Дослідження свідчать, що на 
всіх підприємствах у складі непрямих витрат вони 
є провідними. Отже, з вибором методики розподі-
лу непрямих витрат між об'єктами калькулювання 
головна увага має акцентуватися саме на витратах, 
пов'язаних з експлуатацією машин і устаткування. 
Нині більшість учених і спеціалістів-практиків у 
галузі обліку схиляється до потреби розподілу ви-
трат на експлуатацію устаткування з використан-
ням нормативних (кошторисних) ставок цих витрат 
на одиницю продукції. На теперішньому етапі роз-
витку економіки цей підхід доволі науково обґрун-
тований, оскільки правильно відносить витрати на 
конкретні вироби. При цьому досягаються не лише 
суто калькуляційні цілі, а й визначається рівень 
економічності господарської діяльності відповідно 
підрозділу, контролюється госпрозрахунковість ви-
робничої діяльності. 

Водночас, незважаючи на певні переваги за-
значеної бази, вони мають певні недоліки, що 
виявляються переважно при розробленні нор-
мативних (кошторисних) ставок на підставі ко-
ефіцієнтів, які середньостатистично характе-
ризують рівень витрат на одну машино-годину 
роботи устаткування з утворенням однорідної 
групи. Невідповідність цієї бази розподілу при 
використанні в її розрахунках усереднених ко-
ефіцієнтів вимозі правильного віднесення витрат 
на виготовлену продукцію зумовлена наявністю 
істотних розбіжностей в експлуатаційних витра-
тах на одну машино-годину роботи окремих видів 
устаткування, що входить до тієї чи іншої групи. 
У діяльності підприємства є також певні пробле-
ми в організації обліку, контролю та розподілу 
загальновиробничих витрат. У складі витрат на 
обслуговування виробництва і управління – це 
найкомплексніша номенклатурна стаття. Велика 
кількість різноспрямованих чинників, що харак-
теризують її взаємозв'язок із витратами струк-
турних підрозділів і собівартістю окремих видів 
готової продукції, дають змогу визначити єдину, 
прийнятну для усіх підприємств, базу розподілу. 
Дехто з економістів допускає розподіл загально-
господарських витрат пропорційно традиційній 
базі розподілу – основній заробітній платні робіт-
ників виробничої сфери. Правильність свого під-
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ходу до вирішення цього питання вони мотивують 
тісним зв'язком загальногосподарських витрат із 
управлінням живою працею. Однак ця база роз-
поділу не прийнята головним чином через те, що 
її прихильники нехтують таким важливим чин-
ником, як відмінність у рівні механізації при ви-
готовленні окремих видів продукції. А це певною 
мірою не сприяє правильному розподілу витрат 
[23]. Отже, з розглянутого матеріалу можна зро-
бити висновок, що облік витрат та правильне їх 
групування на підприємстві має важливе значен-
ня. Головним чином, тому що, це впливає на утво-
рення собівартості виготовленої продукції, а від-
повідно і на результати діяльності підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити висновки, що управління 
витратами на підприємстві і в наш час має важливе 
значення, а тому потребує детального розгляду та 
аналізу. Щоб грамотно сформувати собівартість, не 
досить просто зібрати суми витрат за елементами, 
необхідно їх правильно розподілити і згрупувати. 
Для досягнення цієї мети важливо визначити сут-
ність непрямих витрат і ступеня їх комплексності, 
що допоможе визначити базовий показник, який 
би відповідав економічному змісту цього комплек-
су. Також необхідно звернути увагу на розподіл 
загальновиробничих витрат та врахувати витрати, 
пов’язані з експлуатацією машин і устаткування.
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Постановка проблеми. Оперативне управлін-
ня виробництвом вимагає належної систе-

ми інформації, проведення її своєчасного аналізу, 
прийняття на цій основі своєчасних та правильних 
рішень. Проте наявність повної, достовірної, неупе-
редженої та глибоко аналітичної інформації ще не 
означає отримання позитивного результату. При 
прийнятті того чи іншого управлінського рішення 
потрібно застосовувати найдосконаліші форми та 
методи контролю й управління витратами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні аспекти контролю витрат виробництва роз-
глядають у своїх працях В.Д. Базилевич, А.П. Бо- 
бяк, К.В. Бойко, Ф.Ф. Бутинець, Р.В. Варичева,  
О.Й. Вівчар, С.Ф. Голов, Г.П. Голубнича, Н.О. Гура, 
Н.І. Дорош, М.В. Саварин, В.Г. Швець та ін. Серед 
зарубіжних авторів дослідженням вказаних про-
блем займалися Хоргнгрен Ч., Тостер Дж., Нідл- 
за Б., Андерсен Х., Колдуелла Д. та інші. Разом з 
тим на даному етапі розвитку бухгалтерської науки 
залишаються невирішеними багато питань теорії і 
методики контролю витрат виробництва.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в розкритті основних аспектів контролю 
витрат виробництва на підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Контроль має істотне значення у виявленні і мобі-
лізації наявних резервів, сприяє підвищенню ефек-
тивності й якості роботи, посиленню режиму еконо-
мії, виявленню причин і умов, за яких утворюються 
втрати. Правильно організований контроль повинен 
не тільки виявляти недоліки і порушення, а й запо-
бігати їм, а також сприяти їх своєчасному усунен-
ню. Ефективність застосування контролю залежить 
насамперед від рівня зацікавленості власників, сту-
пеня розуміння ролі, місця і значення виконання 
контрольних функцій менеджерами вищих рівнів 
управління підприємства.

Під час здійснення контролю на підприємстві по-
трібно визначити його мету, безпосередні завдання і 
функції та враховувати фактори, що впливають на 
організацію контролю, принципи. Доцільно визначи-
ти місце служби контролю в організаційній структу-
рі підприємства та рекомендовано модель побудови 
організаційної структури служби контролю або вну-
трішнього аудиту, до складу якої мають входити ви-
сокопрофесійні спеціалісти різного напряму.

Термін «контроль» походить з латинської шля-
хом поєднання слів contra – «протиставлення щодо 
розміщених у документі тверджень», та zola, що 
означає «рулон паперу із записами, документ». 
Французьке слово controle означає «порівняння» 
або «протиставлення». Класики науки управління 
(Ф.У. Тейлор, А. Файоль, Р. Емерсон, Р. Черч) під-
креслювали, що без контролю неможливо управля-
ти будь-яким процесом. На думку А. Файоля, мета 
контролю полягає в перевірці того, чи все відбу-

вається відповідно до прийнятого плану, діючих 
інструкцій і встановлених принципів. Ціль контр-
олю – виявити слабкі місця і помилки, своєчасно 
виправити і не допускати їх повторення.

Внутрішньогосподарський контроль – процес, 
який забезпечує якісну розробку та ефективне до-
сягнення цілей, накреслених підприємством, шля-
хом організації прийнятних управлінських рішень. 
До розкриття змісту внутрішньогосподарського 
контролю, що має багатовікову історію, терміно-
логію та правову базу, вчені застосовують кон-
цептуальний підхід. Так, В.П. Пантелеєв вважає, 
що проблеми концепції внутрішньогосподарського 
контролю доречно розглядати у двох площинах: у 
науковому сенсі, як узагальнюючий погляд на про-
блеми контролю, та у практичному розумінні, як 
розробку проекту нормативно-правового акту – 
Концепції внутрішньогосподарського контролю під-
приємств. За Р.О. Костирком методологія внутріш-
нього контролю витрат підприємства ґрунтується 
на: нормативній концепції, що базується на вико-
ристанні моделей «повних» та «неповних» витрат, 
нормативного обліку, обліку за видами діяльності 
тощо; концепції витратоутворюючих чинників, які 
складаються з виробничих, структурних, функціо-
нальних та чинників, пов’язаних з іншими сфера-
ми діяльності; концепції ланцюжка цінностей, що 
передбачає контроль витрат за сегментами, вида-
ми діяльності та стадіями виробництва. Внутріш-
ньогосподарський контроль містить методи і спо-
соби, які допомагають управлінню, плануванню і 
контролю за господарською діяльністю підрозділів 
та підприємства вцілому. Одним з методів контр-
олю за витратами на агропромислових підприєм-
ствах є нормативний метод обліку витрат. Даний 
метод контролю ґрунтувався на західній системі 
стандарт-кост, а над його практичною реалізацією 
працювали відомі вітчизняні вчені, зокрема М. Же-
брак та М. Чумаченко. Впровадженню нормативно-
го методу на сільськогосподарських підприємствах 
багато уваги приділяли Ю. Литвин, М. Ящук та інші 
науковці. Однак широкого практичного застосуван-
ня цей метод не набув, що на думку В. Моссаков-
ського, пояснюється технологічними особливостями 
діяльності сільськогосподарських підприємств: се-
зонністю виробництва та довготривалим виробни-
чим циклом.

В.Б. Івашкевич виокремлював два методи контр-
олю – метод бюджетування (кошторисний метод) 
і метод зіставлення витрат і продуктивності (нор-
мативний метод). Науковець зауважує, що перший 
метод доцільно використовувати для місць і центрів 
витрат, які не мають чітко визначеного виміру об-
сягу діяльності; другий метод слід використовувати 
у виробничих підрозділах.

С. Голов та О. Байдик вважають, що доцільні-
ше використовувати кошторисний метод контролю 
витрат, який сприятиме підвищенню оперативності 
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управління останніми. Західні вчені висувають ана-
логічні пропозиції стосовно використання кошто-
рисного методу контролю за витратами, за яким 
окремо групують статті змінних контрольованих 
витрат і статті постійних контрольованих витрат. 
В такому ж розрізі відображають планові витра-
ти планового обсягу виробництва, планові витрати 
фактичного обсягу виробництва, фактичні витрати, 
відхилення витрат по ціні, відхилення витрат по 
ефективності.

Науковцями встановлена відповідність внутріш-
ньогосподарського контролю основним системним 
властивостям, що дає підстави розглядати його як 
самостійну систему. Складовими елементами систе-
ми внутрішньогосподарського контролю є: об’єкти, 
суб’єкти, методи та інформаційне середовище. За 
умови, якщо об’єктом внутрішньгосподарського 
контролю є витрати, то суб’єктами контролю – 
керівники всіх ланок управління за принципом 
«зверху-вниз». Носіями інформації щодо витрат є 
калькуляції, кошториси прямих та непрямих ви-
трат, матеріали з визнання витрат, розрахунки 
розподілу непрямих витрат, облікова політика, обо-
ротно-сальдові відомості, бюджети витрат, фінан-
сова та податкова звітність тощо. Основним мето-
дичними прийомами, які можуть бути застосовані з 
метою контролю витрат є: аудит витрат з викорис-
танням методу порівняння їх фактичних величин 
з нормативними (базовими) значеннями, інвентари-
зація оборотних активів та аналіз методів їх спи-
сання, прогнозування (бюджетування) витрат, спів-
ставлення рівня витрат (собівартості) із середніми 
показниками по галузі та у конкурентів.

Під час проведення контролю рекомендується 
застосовувати різноманітні методи, які є сукупніс-
тю фінансових, економічних, організаційних, опе-
ративно-технічних і фактичних способів і прийомів 
з перевірки виробничої собівартості підприємств. 
Для документального оформлення результатів 
проведення контролю за обліком витрат необхід-
но використовувати спеціально розроблені робочі 
документи, зокрема тести внутрішнього контролю 
облікового процесу витрат, аналітичні тести пере-
вірки правильності відображення витрат у статтях 
калькуляції виробничої собівартості.

 Контроль за формуванням собівартості продук-
ції, віднесенням витрат на виробництво – одна з 
найважливіших ділянок ревізійної діяльності. Важ-
ливість правильності та обґрунтованості віднесення 
витрат зумовлена тим, що, по-перше, собівартість є 
важливим показником оцінки роботи підприємств, 
а по-друге, від обґрунтованості списання витрат на 
виробництво продукції та її реалізацію залежать 
фінансові результати. Оскільки в умовах ринкових 
відносин об’єктом оподаткування є прибуток, то не-
правильне списання витрат на виробництво може 
спричинити підприємству значні втрати у зв’язку 
із фінансовими санкціями при виявленні податко-
вою інспекцією заниженого прибутку. Одночасно 
завищення прибутку також небажане, бо безпід-
ставно будуть відраховуватися кошти на платежі у 
бюджет, дивіденди акціонерам тощо [4].

Контроль віднесення витрат на виробництво не-
обхідно здійснювати у двох напрямах: за повнотою і 
правильністю включення витрат у собівартість про-
дукції та віднесення їх на незавершене виробни-
цтво; з’ясуванням причин перевитрат і виявленням 
фактів нераціонального використання матеріальних 
і трудових ресурсів.

Під час контролю і ревізії витрат ревізору слід 
керуватися Положенням (стандартом) бухгалтер-
ського обліку 16 «Витрати» [1]. Ревізору слід вста-

новити, чи всі операційні витрати за відповідний 
звітний період віднести на витрати виробництва за 
такими елементами:

•	матеріальні	витрати;
•	витрати	на	оплату	праці;
•	відрахування	на	соціальні	заходи;
•	амортизація;
•	інші	операційні	витрати.
Досліджуючи витрати за елементами, є можли-

вість встановити не тільки загальну суму затрат, 
а і їхню структуру, питому вагу окремих затрат. 
Крім того, поелементний поділ витрат може бути 
успішно використаний під час аналізу витрат ви-
робництва для визначення факторів, що позитивно 
чи негативно впливають на ефективність виробни-
цтва. Поелементне групування витрат є підставою 
для складання кошторисів.

Для контролю за складом витрат у місцях їх 
проведення і визначення собівартості за видами ви-
роблюваної продукції потрібно знати, на який вид 
продукції і коли їх віднести. Перевірка проводиться 
за даними виробничих звітів. До виробничої собі-
вартості продукції (робіт і послуг) належать: прямі 
матеріальні витрати; прямі витрати на оплату пра-
ці; інші прямі витрати; загальновиробничі витрати. 
Правильність списання витрат перевіряють на під-
ставі складених у встановленому порядку первин-
них і зведених документів. Неправильно оформлені 
та недооформлені документи підлягають детально-
му дослідженню.

За статтею «Витрати на оплату праці» перевіря-
ють правильність віднесення на цю статтю витрат з 
оплати праці на підставі зведеної відомості нараху-
вання та розподілу оплати праці та відрахувань від 
неї по об’єктах обліку, яка складається на підста-
ві первинних документів з обліку праці (облікових 
листів тракториста-машиніста, облікових листів 
праці та виконаних робіт, розрахунків нарахування 
оплати праці працівникам тваринництва та ін.), на-
копичувальних відомостей, журналів обліку витрат.

Особливу увагу слід звернути на правильність 
оцінки матеріальних ресурсів, витрачених на ви-
робництво (чи проводиться вона за методом оцінки 
згідно з П(С)БО 9 «Запаси», чи закріплений при-
йнятий порядок оцінки в наказі про облікову по-
літику). Неправильна оцінка матеріалів призводить 
до викривлення даних про витрати на виробництво. 
Для контролю цих статей витрат використовують 
звіти про рух матеріальних цінностей, які зістав-
ляються з первинними документами: актами на ви-
трату насіння і посадкового матеріалу, актами про 
використання мінеральних, органічних і бактері-
альних добрив, отрутохімікатів та гербіцидів, ліміт-
но-забірними картками, накладними [5].

У статті «Роботи та послуги» відображаються 
витрати на роботи та послуги власних допоміж-
них виробництв, які забезпечують виробничі по-
треби, та вартість послуг виробничого характеру, 
наданих сторонніми підприємствами. До складу 
цієї статті включають вартість послуг власного та 
залученого автомобільного, тракторного та гужо-
вого транспорту. Витрати відносяться на окремі 
об’єкти планування та обліку, виходячи з обсягів 
робіт, пов’язаних із перевезенням вантажів (у тон-
но-кілометрах, умовних еталонних гектарах тощо). 
Вартість послуг електро-, тепло-, водо- та газопос-
тачання визначається з включенням вартості, від-
повідно, електричної, теплової енергії, води, газу, 
одержаних зі сторони та вироблених на власному 
підприємстві. Перевірка проводиться на підставі 
накопичувальних та групувальних відомостей по 
допоміжних виробництвах, рахунків-фактур, жур-
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налу-ордера. Суми нарахованої амортизації пере-
віряють за відомістю нарахування амортизації та 
інших необоротних активів. Порядок контролю за 
нарахуванням амортизації висвітлено в темі 9.

Статтю «Витрати на ремонт необоротних акти-
вів» контролюють на підставі первинних докумен-
тів, зведених відомостей, регістрів синтетичного та 
аналітичного обліку. Так, суми оплати праці пра-
цівників, зайнятих на ремонтних операціях, слід 
перевірити за нарядами на відрядну роботу; вар-
тість запасних частин, ремонтно-будівельних та ін-
ших матеріалів – за звітами про рух матеріальних 
цінностей; вартість послуг сторонніх організацій за 
рахунками-фактурами, записами в журналі-ордері 
6 с. -г. Методика перевірки інших витрат аналогічна 
попереднім статтям.

Ретельній перевірці підлягає також правиль-
ність віднесення на витрати загальновиробничих 
витрат. На сільськогосподарських підприємствах 
відповідно до Методичних рекомендацій № 132 за-
гальновиробничі витрати не діляться на постійні і 
змінні. Вони розподіляються між об’єктами обліку І 
планування пропорційно до загальної суми витрат, 
за винятком вартості насіння, кормів, сировини, і 
відносяться на собівартість тільки тієї продукції, 
яка виробляється у даній бригаді чи галузі. Пере-
вірка проводиться на підставі Відомості розподілу 
загальновиробничих витрат [4].

Важливим питанням ревізії є вивчення планової 
собівартості одиниці окремих видів продукції. При 
цьому планову собівартість у розрізі окремих каль-
куляційних статей витрат зіставляють із плановою 
і фактичною собівартістю за минулий звітний пе-
ріод, із нормативами витрат і фактичним рівнем 
затрат за проаналізований період [6]. Таким порів-
нянням можна виявити значні відхилення планових 
показників від фактичних (перевитрати чи еконо-
мію). У такому разі ревізору слід з’ясувати причи-
ни і винних осіб.

Враховуючи, що податкові різниці не є само-
стійним об’єктом обліку, а пов’язані з конкрет-
ними активами, зобов’язаннями, доходами і ви-
тратами, інформація про них накопичується в 
регістрах бухгалтерського обліку, у яких відобра-
жаються такі активи, зобов’язання, доходи і ви-
трати, зокрема шляхом виділення окремих граф 
для їх відображення (за відповідною класифікаці-
єю – тимчасова або постійна) або в інший спосіб, 

що забезпечуватиме реєстрацію і накопичення 
відповідної інформації для її розкриття у фінан-
совій звітності [5].

Оскільки постійні різниці з часом не ліквідову-
ються і не впливають на облік відстрочених подат-
кових активів та зобов’язань, то облік їх простіший 
і може бути забезпечений деталізацією рахунків 
обліку доходів та витрат.

Крім того, для узагальнення даних та як регістр 
аналітичного обліку можна запропонувати Відо-
мість обліку постійних і тимчасових різниць, від-
строчених податкових активів та зобов’язань, за 
допомогою якого формується інформація для фі-
нансової звітності.

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити висновки, що у про-
цесі контролю здійснюються перевірка: наявності 
й правильності оформлення первинних документів, 
які є підставою для записів щодо формування собі-
вартості послуг; правильності віднесення витрат до 
складу собівартості послуг; повноти, правильнос-
ті та достовірності відображення операцій з фор-
мування собівартості послуг в обліку та звітності; 
оцінка стану синтетичного та аналітичного обліку 
витрат на виробництві, що включаються до собі-
вартості послуг; оцінка правильності формування 
собівартості послуг за об’єктами калькулювання 
витрат. Здійснюючи контроль за формуванням ви-
трат на виробництво, необхідно пересвідчитися в 
правильності організації їх обліку. Для цього необ-
хідно перевірити: методику обліку витрат на під-
приємстві та відповідність її обліковій політиці, 
прийнятій на підприємстві; принципову особливість 
включення витрат до собівартості тільки того періо-
ду, у якому їх здійснено, незалежно від часу їхньої 
оплати; прямі й непрямі витрати, що відносяться 
на собівартість продукції; витрати, за якими не-
можливо точно встановити, до якого калькуляцій-
ного періоду вони мали відноситися. За результа-
тами проведення контролю доцільно складати звіт 
керівництву, у якому має бути викладено загальні 
висновки та розроблено відповідно до них рекомен-
дації щодо організації належного обліку окремих 
елементів собівартості послуг, збереження активів 
підприємства; заходи щодо зниження собівартості 
послуг, ефективного використання паливно-енер-
гетичних ресурсів; можливі шляхи вдосконалення 
технології виробництва.
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Постановка проблеми. Актуальність обраної 
теми досить висока в сучасних економічних 

умовах України. Забезпечення виробництва якісної 
продукції вимагає використання висококваліфіка-
ційної робочої сили, постачання запасів в повному 
обсязі та номенклатурі, управління господарсько-
збутовими процесами, а також використання ви-
сокоефективного обладнання та виробничих площ. 
Амортизація необоротних активів є невід’ємною ха-
рактеристикою необоротних активів підприємства, 
яка характеризує ступінь зносу основних засобів, 
а отже, й інтенсивність їх використання та пока-
зує необхідність їх оновлення. Отже, існує нагаль-
на потреба продовжити дослідження теоретичних 
і прикладних аспектів обліку зносу (амортизації) 
необоротних активів, розглядаючи цю проблему 
системно, з урахуванням особливостей перехідного 
періоду та сучасних світових тенденцій розвитку 
обліку амортизації необоротних активів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичну природу поняття зносу (амортизації) нео-
боротних активів вивчали у своїх працях вчені  
В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, Бутинець Ф.Ф. 
та інші. Значний вклад у вивчення питання облі-

ку амортизації необоротних активів здійснили такі 
вчені як Голубнича Г.П., Гура Н.О., Дорош Н.І., За-
садний Б.А., Коблянська Г.Ю., Швець В.Г. та інші. 
Вивченню питань обліку амортизації необоротних 
активів приділено велику увагу у працях відо-
мих зарубіжних економістів, зокрема, Семйон В.С.,  
Райс Э., Д. Меллис, В.Я. Соколов, які досліджували 
питання сутності, особливостей нарахування в різ-
них країнах амортизації, історичних аспектів дано-
го питання.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в виявленні особливостей методики бухгал-
терського обліку зносу (амортизації) у необоротних 
активів та в виявленні шляхів гармонізації бухгал-
терського обліку амортизації із положеннями по-
даткового законодавства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В практичній діяльності амортизація має такі осо-
бливості:

– по-перше, амортизація – це модель розподілу 
вартості активу на кілька періодів;

– по-друге, кількість періодів відповідає очіку-
ваному строку корисного використання об'єкта;
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– по-третє, розподілені суми відносять або на 
витрати звітного періоду, або на собівартість виго-
товлюваної продукції (робіт, послуг), або до первіс-
ної вартості створюваних необоротних активів.

Об'єктом амортизації є амортизована вартість, 
окрім вартості:

– земельних ділянок;
– природних ресурсів;
– капітальних інвестицій [2].
Причому амортизують вартість кожного окре-

мого об'єкта ОЗ. Хоча також допускається окремо 
амортизувати частини одного об'єкта, що мають 
різний строк корисного використання (експлуата-
ції) [2]. Так відбувається, якщо прийнято рішення 
визнати ці частини окремими об'єктами (компонен-
тами) ОЗ.

При цьому варто зауважити, що амортизованою 
вартістю називають первісну або переоцінену вар-
тість необоротних активів за вирахуванням їх лік-
відаційної вартості [2].

Потрібно зазначити також, що в бухгалтер-
ському обліку з метою нарахування амортизації 
не має значення, використовують необоротні ак-
тиви у господарській діяльності підприємства чи 
ні. Необоротні активи, що не мають господарсько-
го призначення, підлягають амортизації нарівні з 
амортизацією необоротних активів, зайнятих у гос-
подарській діяльності (це важлива відмінність від 
амортизації в обліку податкових зобов’язань). Те 
саме можна зауважити й щодо амортизації безко-
штовно одержаних об'єктів нематеріальних активів. 
Як було сказано вище, амортизація – це розподіл 
вартості необоротного активу протягом строку його 
корисного використання. При цьому п. 23 П(С)БО 7 
додає: «...терміну корисного використання (експлуа-
тації) об'єкта, який установлюється підприємством 
при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуван-
ні на баланс) [2].

Бухгалтерський облік не містить суворих об-
межень стосовно терміну корисного використання 
об'єкта. До того ж п. 4 П(С)БО 7 визначає, що строк 
корисного використання (експлуатації) – очікува-
ний період часу, впродовж якого необоротні акти-
ви використовуватимуться підприємством або з їх 
використанням виготовлять (виконають) очікува-
ний таким підприємством обсяг продукції (робіт, 
послуг).

Тобто, строк корисного використання, – це очі-
куваний (оціночний) період, тривалість якого під-
приємство встановлює самостійно. Зрозуміло, що 
визначати його потрібно виходячи з якихось раціо-
нальних міркувань (набутого досвіду, технічної до-
кументації, передбачуваного періоду експлуатації 
тощо), тобто цей строк повинен бути реально очіку-
ваним. Щоб забезпечити це, враховуються вимоги 
п. 24 П(С)БО 7. У ньому наведено перелік чинників, 
які потрібно брати до уваги, установлюючи строк 
корисного використання, зокрема:

– очікуване використання об'єкта підприємством 
з урахуванням його потужності або продуктивності;

– передбачуваний фізичний та моральний знос;
– правові або інші обмеження щодо строків ви-

користання об'єкта [2].
Обов'язковості застосовувати мінімальні строки 

корисного використання, визначені в п. 145.1 ПКУ, 
для бухгалтерського обліку немає [1]. Водночас, уста-
новлюючи конкретні строки, підприємство має право 
(але не зобов'язане) враховувати вимоги, що висува-
ються податковим законодавством. Пункт 26 П(С)БО 
7 щодо цього передбачає таке: нарахування аморти-
зації може здійснюватися з урахуванням мінімально 
допустимих строків корисного використання ОЗ, ви-

значених податковим законодавством (окрім випадку 
застосування виробничого методу) [2].

Оскільки строк використання об'єкта нематері-
альних активів – величина оціночна, трапляється, 
що реальний строк відрізняється від запланованого. 
Якщо уявлення про строк використання змінюється, 
то очевидно, що раніше встановлений строк варто 
переглянути. Наприклад, це трапляється у випад-
ках із комп'ютерною технікою, яка морально старіє 
швидше за попередні уявлення про цей процес. Під-
става для перегляду строку – зміна очікуваних еко-
номічних вигід від використання об'єкта [2].

Також, перегляд строку неминуче призводить 
до зміни сум амортизації. Тут важливо, що амор-
тизацію об'єкта ОЗ нараховують на підставі ново-
го строку корисного використання, починаючи з 
місяця, наступного за місяцем зміни строку тако-
го використання. Тому раніше обчислених та відо-
бражених сум амортизації не переглядають. Такий 
підхід пояснюють тим, що визначення строку ко-
рисного використання (так само як і його перегляд) 
– класичний приклад облікової оцінки, а не обліко-
вої політики. При зміні облікової оцінки, показники 
минулих періодів не перераховують. Подібна змі-
на торкається лише майбутніх звітних періодів [3]. 
Періодичність нарахування амортизації розкрита в 
п. 29 П(С)БО 7. У ньому сказано, що амортизацію 
нараховують щомісяця. Оскільки всі методи нара-
хування амортизації (крім виробничого) узгоджено 
з річною сумою амортизації, то для розрахунку мі-
сячної норми річну суму потрібно поділити на 12.

За прямолінійним методом сума амортизації 
протягом строку використання не змінюється (не 
береться до уваги випадки перегляду амортизо-
ваної вартості, наприклад переоцінки). Але щодо 
інших методів (окрім виробничого – за ним амор-
тизацію початково розраховують за місяць, вихо-
дячи з обсягу виготовленої продукції, робіт, послуг) 
потрібно визначити річну суму амортизації за по-
вний рік корисного використання (а не за місяці, 
що залишилися, із дати введення в експлуатацію 
до кінця року). Після цього отриману суму ділять 
на 12 [2].

Амортизацію нараховують із місяця, наступного 
за місяцем, у якому об'єкт ОЗ став придатним для 
корисного використання [2]. Зазвичай цю норму ро-
зуміють так: амортизація нараховується з місяця, 
наступного після місяця введення об'єкта в експлу-
атацію. Однак насправді цей пункт не узгоджують 
із датою введення об'єкта в експлуатацію. Це мож-
на пояснити просто: причиною амортизації є в т.ч. 
і моральний знос, що впливає незалежно від того, 
введено об'єкт в експлуатацію чи ні. Водночас саме 
визначення амортизації, а також п. 8 П(С)БО 16 
«Витрати» наштовхують на висновок, що розподіл 
вартості об'єкт необоротних активів треба здійсню-
вати протягом тих звітних періодів, упродовж яких 
актив забезпечує одержання економічних вигод. 
А це, у свою чергу, можливо саме під час викорис-
тання об'єкта.

Тому варто визнати цілком обґрунтованою по-
всюдну практику, коли бухгалтери відштовхуються 
від дати введення в експлуатацію й починають на-
раховувати амортизацію з наступного місяця після 
цієї дати.

Особливі правила встановлено для визначення 
початку нарахування амортизації за виробничим 
методом. Тоді амортизація розпочинається з дати 
(а не місяця), що настає за датою, на яку об'єкт ОЗ 
став придатним для корисного використання.

Також специфічні правила працюють для мало-
цінних необоротних матеріальних активів і бібліо-
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течних фондів. За ними амортизацію можна нара-
ховувати (у розмірі 50% або навіть 100% залежно 
від обраного методу) уже безпосередньо в першому 
(а не наступному) місяці використання. Нарахуван-
ня амортизації припиняють, починаючи з місяця, 
наступного за місяцем вибуття об'єкта ОЗ, переве-
дення його на реконструкцію, модернізацію, добу-
дування, дообладнання, консервацію. Нарахування 
амортизації при застосуванні виробничого методу 
припиняють із дати, що настає за датою вибуття 
об'єкта ОЗ [2]. Вочевидь, що реконструкція, модер-
нізація, добудування, консервація – це випадки не 
припинення, а зупинення нарахування амортизації. 
Оскільки після закінчення цих процедур (після по-
вернення об'єкта в експлуатацію) амортизацію зно-
ву нараховуватимуть.

Незважаючи на перелік підстав для припинення 
нарахування амортизації, що видається вичерпним, 
у згаданому п. 29 П(С)БО 7 не наведено, наприклад, 
найпоширеніший випадок – досягнення залишко-
вою (балансовою) вартістю нульового значення (або 
ліквідаційної вартості). Крім того, амортизацію не 
нараховують на необоротні активи, які ще не ви-
були, але утримуються (переведено до утриму-
ваних) для продажу (п. 6 П(С)БО 27 «Необоротні 
активи, утримувані для продажу, та припинена ді-
яльність»). Тобто норми П(С)БО 7 не регулюють об-
ліку таких активів. В п. 30 П(С)БО 7 визначено, що 
суму нарахованої амортизації відображають збіль-
шенням суми витрат підприємства та зносу нема-
теріальних активів. Проте вид витрат і,відповідно, 
момент їх визнання регулюють інші норми (зокре-
ма, П(С)БО 16). Залежно від напряму використання 
амортизованих об'єктів суми нарахованої аморти-
зації можуть відображатися в складі:

– капітальних інвестицій (Дт 15 Кт 13) за 
об'єктами, зайнятими в будівництві або створенні 
(ремонті) нематеріальних активів;

– собівартості (Дт 23 Кт 13) за об'єктами, безпо-
середньо зайнятими у виробництві готової продук-
ції (виконанні робіт, наданні послуг);

– загальновиробничих витрат (Дт 91 Кт 13) за 
ОЗ загальновиробничого призначення;

– адміністративних, збутових та інших витрат 
(Дт 91, 92, 94 Кт 13) у випадках, що відповідають 
цим видам витрат. 

Гармонізація бухгалтерського обліку аморти-
зації необоротних активів із нормами податкового 
законодавства є одним із основних методологічних 
питань, яким займалися протягом останнього часу 
законотворці в Україні. Проблема нарахування 
амортизації для цілей бухгалтерського та податко-
вого обліку полягала у принципово різній методоло-
гії визначення об’єктів, методу амортизації тощо. Із 
прийняття Податкового кодексу України, який ба-
зується на методологічних засадах бухгалтерського 
обліку практично вирішила дану проблему. Проте 
зараз все таки існують певні відмінності у визна-
ченні об’єктів амортизації та строку корисного ви-
користання нематеріальних активів.

Виділяють такі об’єкти амортизації згідно ПКУ:
– витрати на придбання для використання в гос-

подарській діяльності
– витрати на самостійне виготовлення для ви-

користання в господарській діяльності
– витрати на ремонт, реконструкцію, модерніза-

цію та інші види поліпшення ОЗ, що перевищують 
10% сукупної балансової вартості всіх груп ОЗ, які 
підлягають амортизації на початок звітного року [1].

Як видно, два основоположні фактори нараху-
вання амортизації – факт здійснення витрат (що 
виключає нарахування амортизації на безоплатно 

отримані активи) та використання об’єктів ОЗ у 
господарській діяльності.

Як згадувалося вище, строк корисної експлуата-
ції об’єкта необоротних активів визначається вихо-
дячи з очікуваних економічних вигід, що передба-
чається від нього. В обліку податкових зобов’язань 
використовують схожий підхід, проте існує певне 
обмеження, визначене в п.145.1 ПКУ «…але не мен-
ше за мінімальний допустимий строк». У зв’язку із 
тим, що підприємство може визначити строк ко-
рисного використання для цілей бухгалтерського 
обліку менший, ніж мінімально допустимий строк, 
виникають різні значення при визначенні прибут-
ку до оподаткування у бухгалтерському обліку 
та обліку податкових зобов’язань, що пов’язано із 
очікуваннями про настання економічних вигід від 
цих об‘єктів. Виходячи із даних двох відмінностей, 
можна зробити висновок про наявність податкових 
різниць, що виникають при розбіжності строків ко-
рисного використання та невідповідності об’єктів 
необоротних активів критеріям нарахування амор-
тизації згідно ПКУ.

Принцип гармонізації бухгалтерського та по-
даткового обліку передбачає також формування 
єдиного понятійного апарату для цих двох систем, 
що дозволить ліквідувати протиріччя, що виника-
ють між бухгалтерським обліком і оподаткуван-
ням. Варто зазначити, що спроби максимально ін-
тегрувати системи бухгалтерського та податкового 
обліку з метою підвищення ефективності обліко-
вого процесу не повинні призводити до порушень 
принципів жодного з названих видів обліку. Однак 
актуальність використання рахунків 17 «Відстро-
чені податкові активи» та 54 «Відстрочені подат-
кові зобов’язання» не зменшилася, оскільки навіть 
гармонізована з бухгалтерським обліком методика 
розрахунку сум податку на прибуток передбачає 
наявність тимчасових і постійних податкових різ-
ниць. Податкові різниці виникають тільки внаслідок 
здійснення господарських операцій, які мають різну 
оцінку та/або критерії визнання в бухгалтерському 
обліку та податковому законодавстві. На міжнарод-
ному рівні необхідність відображення податкових 
різниць у фінансовій звітності було визнано ще у 
1979 році, з прийняттям першої редакції Міжна-
родного стандарту бухгалтерського обліку 12 «Об-
лік податку на прибуток».

Міжнародний стандарт фінансової звітності 12 
призначено для висвітлення концептуальних пи-
тань відображення в обліку поточних і майбутніх 
податкових наслідків. Під податковими наслідками 
слід розуміти суму витрат на сплату податків, яка 
в кожному звітному періоді залежить від виник-
нення й анулювання тимчасових різниць поточного, 
попереднього і майбутнього періодів. Податкові на-
слідки відображаються у фінансовій звітності за-
кордонних підприємств у таких формах: звіт про 
фінансові результати та баланс. У звіті про фінан-
сові результати зазначається сума витрат на спла-
ту податку, віднесена на визначення чистого при-
бутку або збитку за звітний період з урахуванням 
відстрочених податків за попередній і майбутній 
періоди. У балансі відображаються відстрочені по-
датки за попередній і звітний періоди, що мають 
бути сплачені (відстрочені податкові зобов'язання) 
або відшкодовані (відстрочені податкові активи) у 
майбутніх періодах [4].

Таким чином, МСФЗ 12 регламентує, з одно-
го боку, реалізацію принципу відповідності доходів і 
витрат (нарахування). З іншого боку, МСФЗ 12 ви-
світлює підходи до оцінки, класифікації тимчасових 
різниць та визнання в обліку поточних і відстрочених 
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податків (витрат на сплату податків). Метод, за яким 
визначається вплив тимчасових різниць на показник 
витрат підприємства за звітний рік, має назву методу 
зобов'язань відповідно до балансу. На національному 
рівні існують різні підходи до накопичення інформа-
ції щодо податкових різниць та врахування при ви-
значенні об’єкта оподаткування. Податкові різниці не 
є нововведенням Податкового кодексу. З 2000 року 
методологічні засади формування в бухгалтерсько-
му обліку інформації про витрати, доходи, активи і 
зобов'язання з податку на прибуток, податкові різни-
ці та її розкриття у фінансовій звітності регулюються 
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 
«Податок на прибуток».

Податкові різниці потребують класифікації. За 
часовим фактором доцільно поділяти різниці на 
постійні (за обліковими наслідками виділяють дві 
класифікаційні підгрупи нижчого рівня – різниці, 
що підлягають оподаткуванню та різниці, що під-
лягають вирахуванню) та тимчасові. Постійна по-
даткова різниця – податкова різниця, яка виникає 
у звітному періоді та не анулюється в наступних 
звітних податкових періодах. Постійна податкова 
різниця, що підлягає вирахуванню – постійна по-
даткова різниця, що призводить до зменшення по-
даткового прибутку (збільшення податкового збит-
ку) звітного періоду. Постійна податкова різниця, 
що підлягає оподаткуванню – постійна податкова 
різниця, що збільшує податковий прибуток (змен-
шує податковий збиток) звітного періоду. Тимча-
сова податкова різниця – податкова різниця, яка 
виникає у звітному періоді та анулюється в наступ-
них звітних податкових періодах. При визначенні 
податкового прибутку звітного періоду за даними 
бухгалтерського обліку обліковий прибуток кори-
гується на суму постійних податкових різниць та 
частину суми тимчасових податкових різниць, що 
відноситься до звітного періоду. При цьому коригу-
вання відбувається як у бік збільшення, так і в бік 
зменшення, залежно від характеру податкових різ-
ниць і їх впливу на податковий прибуток. Виходячи 
з того, що постійні податкові різниці виникають за 
господарськими операціями звітного періоду і ма-
ють бути анульовані до звітної дати (якщо цього 
не сталося, вони мають бути перекваліфіковані у 
тимчасові податкові різниці), вони у повному обсязі 
включаються до суми податкових різниць звітно-
го періоду. Натомість тимчасові податкові різниці, 
що виникли за господарськими операціями звітного 
періоду, підлягають анулювання у майбутніх пері-
одах, тому до суми податкових різниць звітного пе-
ріоду вони не включаються. Постійні та тимчасові 
різниці спричинені абсолютно різними факторами 
впливу на фінансовий результат: постійні – вини-
кають при різній оцінці активів чи пасивів, а тим-
часові різниці – спричинені фактором часу. Тому і 
методика їх обліку буде різною. 

Отже, незважаючи на гармонізацію податкового 
та бухгалтерського обліку, облікове забезпечення 
податку на прибуток характеризується наявність 
податкових різниць. Означені різниці доцільно кла-

сифікувати за часовим фактором та економічним 
змістом. У руслі нормативних новацій прийнят-
тя П(С)БО «Податкові різниці» не суперечить і 
не замінює Положення (стандарт) 17, а доповнює 
його. Так Положення (стандарт) 17 спрямовано 
на формування методологічних засад розкриття, 
насамперед, у балансі інформації про залишки 
не анульованих тимчасових податкових різниць, 
які так би мовити «матеріалізовані» в активах та 
зобов’язаннях. Натомість Положення «Податкові 
різниці» визначає методологію формування інфор-
мації про анулювання податкових різниць протягом 
звітного періоду, їх вплив на формування податко-
вого прибутку та розкриває зв'язок між податко-
вим та обліковим прибутками. Враховуючи, що по-
даткові різниці не є самостійним об’єктом обліку, а 
пов’язані з конкретними активами, зобов’язаннями, 
доходами і витратами, інформація про них накопи-
чується в регістрах бухгалтерського обліку, у яких 
відображаються такі активи, зобов’язання, доходи і 
витрати, зокрема шляхом виділення окремих граф 
для їх відображення (за відповідною класифікаці-
єю – тимчасова або постійна) або в інший спосіб, 
що забезпечуватиме реєстрацію і накопичення від-
повідної інформації для її розкриття у фінансовій 
звітності. Оскільки постійні різниці з часом не лік-
відовуються і не впливають на облік відстрочених 
податкових активів та зобов’язань, то облік їх про-
стіший і може бути забезпечений деталізацією ра-
хунків обліку доходів та витрат. Крім того, для уза-
гальнення даних та як регістр аналітичного обліку 
можна запропонувати Відомість обліку постійних і 
тимчасових різниць, відстрочених податкових ак-
тивів та зобов’язань, за допомогою якого форму-
ється інформація для фінансової звітності. Також 
одним із важливих аспектів удосконалення системи 
обліку є взаємоузгодження показників фінансової 
та податкової звітності, що дасть можливість аналі-
зувати і прогнозувати окремі її показники в частині 
надходжень до бюджету.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити висновки, що у зв’язку 
із відмінностями положень бухгалтерського обліку 
та положеннями податкового законодавства ви-
никають податкові різниці, які відображаються в 
бухгалтерському обліку через різні суми податку 
на прибуток. Оскільки постійні різниці з часом не 
ліквідовуються і не впливають на облік відстроче-
них податкових активів та зобов’язань, то облік їх 
простіший і може бути забезпечений деталізацією 
рахунків обліку доходів та витрат. Крім того, для 
узагальнення даних та як регістр аналітичного об-
ліку можна запропонувати Відомість обліку постій-
них і тимчасових різниць, відстрочених податкових 
активів та зобов’язань, за допомогою якого форму-
ється інформація для фінансової звітності. Також 
одним із важливих аспектів удосконалення системи 
обліку є взаємоузгодження показників фінансової 
та податкової звітності, що дасть можливість аналі-
зувати і прогнозувати окремі її показники в частині 
надходжень до бюджету.
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У статті проведений аналіз можливостей удосконалення системи обліку зносу (амортизації) необоротних активів на 
основі використання новітніх інформаційних технологій, який дав можливість виявити обліково-аналітичну програ-
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Постановка проблеми. Актуальність обраної 
теми досить висока в сучасних економічних 

умовах України. Забезпечення виробництва якісної 
продукції вимагає використання висококваліфіка-
ційної робочої сили, постачання запасів в повному 
обсязі та номенклатурі, управління господарсько-
збутовими процесами, а також використання ви-
сокоефективного обладнання та виробничих площ. 
Амортизація необоротних активів є невід’ємною ха-
рактеристикою необоротних активів підприємства, 
яка характеризує ступінь зносу основних засобів, 
а отже, й інтенсивність їх використання та показує 
необхідність їх оновлення. Отже, існує нагальна по-
треба продовжити дослідження покращення відо-
браження амортизації в системі обліку та звітності 
з використанням сучасних технологій..

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичну природу поняття зносу (амортизації) 

необоротних активів вивчали у своїх працях вчені  
В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, Бутинець Ф.Ф. та 
інші. Значний вклад у вивчення питання обліку амор-
тизації необоротних активів здійснили такі вчені як 
Голубнича Г.П., Гура Н.О., Дорош Н.І., Засадний Б.А.,  
Коблянська Г.Ю., Швець В.Г. та інші. Вивченню пи-
тань обліку амортизації необоротних активів при-
ділено велику увагу у працях відомих зарубіжних 
економістів, зокрема, Семйон В. С., Райс Э., Д. Мел-
лис, В.Я. Соколов, які досліджували питання сутнос-
ті, особливостей нарахування в різних країнах амор-
тизації, історичних аспектів даного питання.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в визначенні особливостей удосконалення 
системи обліку зносу (амортизації) необоротних ак-
тивів на основі використання новітніх інформацій-
них технологій.
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Аннотация
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законодательства. Выявлено, что в связи с различиями положений возникают налоговые разницы, которые отража-
ются в бухгалтерском учете за разные суммы налога на прибыль. Также проанализированы П (С) БУ 35 «Налоговые 
разницы», которое вступило в силу с 2013 года и регулирует раскрытие информации о налоговых разницах, возника-
ющих из-за разногласий норм бухгалтерского учета и налогового законодательства.
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In the article the main differences in depreciation accounting and tax law provisions. Revealed that due to differences 
in provisions having tax differences recorded in accounting through various income tax. Also analyzed the position of 
Accounting Standards 35 «tax difference», which entered into force in 2013 and regulates the disclosure of tax differences 
that arise because of differences of accounting rules and tax laws.
Keywords: depreciation, accounting, tax accounting, tax differences.

© Стопчанська Г.Я., 2015



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 147

1 (04) february 2015

Виклад основного матеріалу дослідження. Ав-
томатизація обліку дозволяє вирішити ряд задач і 
значно покращити облік на підприємстві. Це може 
виражатися в:

- впорядкуванні бухгалтерського обліку. Якщо 
при паперовій бухгалтерії для одержання якої-не-
будь інформації, наприклад специфічної вибірки 
оборотів по субрахунку рахунка № 60, було потріб-
но декілька годин роботи, то на комп'ютері – натис-
нув клавішу і вибірка роздрукувалася.

- зниженні числа бухгалтерських помилок. Це 
дуже важливий фактор, якщо враховувати величи-
ну штрафів і пені за приховання оподатковуваних 
величин, причиною якого, як правило, є саме бух-
галтерські помилки, а не деякий злий намір.

- підвищенні оперативності бухгалтерського об-
ліку. Якщо раніше, при паперовому бухгалтерський 
обліку, бухгалтери не встигали за первинною доку-
ментацією і робили проводки з запізненням, а квар-
тальний і річний звіт здавався в останній момент, 
то зараз це припинилося.

- підвищенні економічності бухгалтерського 
обліку.

- інші фактори, що залежать від специфіки 
кожного конкретного підприємства.

Комп'ютеризація принципово не змінює еле-
ментів методу бухгалтерського обліку. Найбільші 
зміни відбуваються в технології обробки облікової 
інформації, що виражається в порядку побудови 
комп'ютерних форм бухгалтерського обліку. На-
томість методика обліку та контролю підприємств, 
на яких використовуються КІСП та КСБО, котрі 
мають значний вплив на ведення бізнесу та бух-
галтерського обліку, зазнає значних суттєвих змін, 
хоча загальна мета й обсяг контролю не змінюють-
ся. Зберігаються його завдання, діють основні еле-
менти його методології.

Водночас комп'ютерна обробка даних впливає на 
процес вивчення бухгалтером системи обліку і вну-
трішнього контролю підприємства, що перевіряється.

Автоматизація бухгалтерського обліку та ін-
ших управлінських функцій підприємства, з одного 
боку, і автоматизація контролю, з іншого, докорін-
но змінюють проведення контролю на конкретному 
економічному об'єкті. Стали розрізняти контроль 
поза комп'ютерним середовищем, тобто на об'єкті з 
традиційною технологією ручного ведення обліку, і 
контроль у комп'ютерному середовищі – на об'єкті, 
де бухгалтерський облік виконують з використан-
ням комп'ютерів. Сам контроль можна також про-
водити без використання комп'ютерів або за їхньою 
допомогою.

У цих умовах суттєво змінюється організація і 
методика проведення контролю, оскільки здійснен-
ня її за методиками, орієнтованими на традиційний 
облік, не дає бажаного результату.

Ведення обліку та проведення контролю в умо-
вах використання комп'ютерних систем регламен-
тується як міжнародними, так і національними нор-
мативами.

Програма «1С: Бухгалтерія» – універсальна 
бухгалтерська програма, що є найпоширенішою (за 
даними «Фінансової газети», газети «Софт-Маркет» 
і ін.) бухгалтерською програмою. «1С: Бухгалтерія» 
може бути налагоджена самим бухгалтером на осо-
бливості бухгалтерського обліку на своєму підпри-
ємстві, на будь-які зміни законодавства і форм звіт-
ності. Один раз освоївши універсальні можливості 
програми, бухгалтер зможе автоматизувати різні 
розділи обліку: касу, банк, матеріали, товари, осно-
вні засоби, розрахунки з організаціями, зарплату 
і т.д. «1С: Бухгалтерія» успішно використовується 

на малих підприємствах, у торгівлі, у бюджетних 
організаціях, у спільних підприємствах, на заводах 
і т.д. Основні особливості «1С: Бухгалтерія»:

1) ведення синтетичного й аналітичного обліку 
стосовно до потреб підприємства;

2) можливості ведення кількісного і багатова-
лютного обліку;

3) одержання всієї необхідної звітності і різно-
манітних документів по синтетичному й аналітич-
ному обліку;

4) повна настроюваність: можливість змінюва-
ти і доповнювати план рахунків, систему проводок, 
настроювання аналітичного обліку, форми первин-
них документів, форми звітності;

5) можливість автоматичного друку вихідних 
первинних документів.

Вихідними даними для програми є проводки, 
внесені в журнал господарських операцій. У про-
граму варто уводити всі проводки, що відбивають 
господарську діяльність підприємства. Програма 
розрахована на збереження великого числа про-
водок – десятків і сотень тисяч, однак серед них 
завжди можна знайти потрібні по даті, рахункам 
дебету і кредиту, чи сумі змісту. Крім цього мож-
на обмежити «видимість» проводок за рік, півроку, 
квартал і т.д.

Програма дозволяє вводити проводки такими 
способами:

- при ручному введенні проводок у журнал 
указується дата, кореспонденція рахунків, сума і 
зміст операції. Якщо по зазначених рахунках ве-
деться аналітичний облік, то програма запросить 
ввести ознаки аналітичного обліку (субконто). Якщо 
по рахунках проводки ведеться кількісний і/чи ва-
лютний облік, то програма зажадає ввести кількість 
і/чи суму у валюті;

- використання типових операцій дозволить 
автоматизувати введення стандартних чи часто 
використовуваних операцій. При введенні типової 
операції створюються одна чи кілька проводок, 
причому суми цих проводок можуть обчислюватися 
автоматично. Наприклад – можна оприбуткувати 
матеріали і відразу ж списати по них ПДВ, нараху-
вати зарплату і відразу ж визначити відрахування 
в пенсійний фонд і інші фонди і т.д. За допомогою 
типових операцій можна також закрити рахунки, 
розрахувати прибуток.

За допомогою режиму «Документи і розрахунки» 
у журнал операцій можна ввести дані про деякий 
документ (платіжному дорученні, накладної і т.д.) 
чи розрахунку (прибутку, податків, переоцінки ва-
люти і т.д.) і зв'язані з ними проводки, що автома-
тично розраховуються по заданих формулах. Мож-
на установити автоматичний перерахунок проводок, 
зв'язаних з чи документом чи розрахунком. Ця мож-
ливість дуже зручна для таких операцій як пере-
оцінка валюти, розрахунок прибутку і податків і т.д.

Програма дозволяє при введенні проводок авто-
матично формувати і роздруковувати вихідні до-
кументи. Один раз увівши реквізити операції (кіль-
кість, суму, дату і т.д.), можна відразу одержати і 
проводки в журналі операцій, і вихідний (первин-
ний) документ (платіжне доручення, накладну, ра-
хунок, видатковий чи прибутковий ордер).

При найпростішому використанні «1С: Бухгал-
терії» можна обмежитися тільки простим веденням 
синтетичного обліку. При цьому можна вводити 
проводки і на їхній основі одержувати оборотно-
сальдові відомості, картки рахунків, головну кни-
гу, звістки касу, обробляти банківські документи, 
друкувати платіжні документи і видавати звіти для 
податкових органів.
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Цілком можливості програми «1С: Бухгалтерія» 
розкриваються при веденні аналітичного обліку. 
У цьому випадку програма дозволить відслідкову-
вати розрахунки з конкретними покупцями і поста-
чальниками, враховувати наявність і рух товарів і 
основних засобів, виконання договорів. Розрахунки 
по зарплаті і з підзвітними особами і т.д.

Крім цього програма має функції збереження 
резервної копії інформації і режим збереження в 
архіві текстових документів.

Разом із продуктом пропонується широкий пе-
релік заповнюваних форм первинних документів, 
але якщо користувача не влаштовує який-небудь 
документ, він може змінити його друковану форму 
й алгоритм заповнення. Користаючись внутрішньою 
макромовою, можна описати практично будь-який 
документ. Реалізовані в базовому комплекті алго-
ритми переоцінки валюти і нарахування амортиза-
ції жадають від користувача строгого дотримання 
правил відображення інформації на рахунках.

Система формує всю звітність, що надається в 
податкову інспекцію. Для цього використовується 
генератор звітів, у якому за допомогою внутрішньої 
макромови створюються власні звітні документи. 
Щоб розширити функціональне наповнення систе-
ми, можна розробити власні алгоритми переоцінки 
валютних пасивів і активів у залежності від діючого 
законодавства, нарахування амортизації по немате-
ріальних активах, формування облікових регістрів.

З розвитком комп’ютерних технологій облік та 
контроль витрат може бути значно спрощений. Од-
ним з здобутків ХХІ століття стала програма «1С: 
Управління виробничим підприємством» (УВП) – 
це продукт фірми «1С». 

УВП має найширшу функціональність серед 
усіх конфігурацій «1С». Програмний комплекс до-
зволяє організувати єдину інформаційну систему 
для управління різними аспектами діяльності під-
приємства. 

У комплексі УВП реалізована універсальна мо-
дель підприємства, яка відобразить будь-яку ви-
робничу специфіку та структуру.

Регламентований (бухгалтерський і податковий) 
облік по організаціях ведеться в національній валю-
ті, в а для управлінського обліку по підприємству в 
цілому може бути обрана будь-яка валюта. У різних 
організаціях єдиної інформаційної бази можуть ви-
користовуватися різні системи оподаткування: в од-
них організаціях – загальна система оподаткування, 
в інших – спрощена; можуть використовуватися різ-
ні установки політики податкового і бухгалтерського 
обліку – усе це можна налаштувати в УПВ.

На додаток до управлінського і регламентова-
ного обліків можна вести облік за міжнародними 
стандартами фінансової звітності (МСФЗ). З метою 
зниження трудомісткості облік по МСФЗ ведеться 
неоперативно, з використанням трансляції (перера-
хування) даних інших видів обліку. [3]

При розробці рішення «1С: Управління вироб-
ничим підприємством 8» враховувалися як сучас-
ні міжнародні методики управління підприємством 
(MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II і ін), так і досвід 
успішної автоматизації виробничих підприємств, 
накопичений фірмою «1С» і партнерським співто-
вариством. У проектуванні і розробці конфігурації 
брали участь фахівці компаній «ІТРП» (управлін-
ня виробництвом) і «1С-Парус» (облік по МСФО). 
З методологічних питань реалізації управлінсько-
го, фінансового обліку та формування звітності за 
МСФЗ консультаційну підтримку здійснює всес-
вітньо відома аудиторсько-консалтингова компанія 
PricewaterhouseCoopers.

Забезпечена висока надійність і продуктивність 
прикладного рішення, масштабованість, побудова те-
риторіально розподілених систем, інтеграція з інши-
ми інформаційними системами. Внутрішній пристрій 
прикладного рішення повністю відкрито для вивчення 
і налаштування під специфічні потреби підприємства.

Фірма «1С» допрацьовує і розвиває конфігура-
цію «Управління виробничим підприємством» з ме-
тою відображення змін законодавства і розширення 
функціональності. Забезпечено оперативне онов-
лення встановлених прикладних рішень. З боку 
фірми «1С» і її партнерів надається багаторівнева 
система технічної підтримки.

У конфігурації забезпечено ведення обліку осно-
вних засобів відповідно до П(С)БО 7»Основні засоби».

Операції з обліку основних засобів – надхо-
дження, ухвалення до обліку, модернізація, пере-
дача, списання – реєструються відповідними до-
кументами. Передбачено, що основний засіб може 
з'явитися у підприємства різними способами: в 
результаті його придбання і подальшого введення 
в експлуатацію, в результаті будівництва, в ре-
зультаті монтажу. Надається можливість реєстра-
ції додаткових витрат, пов'язаних з придбанням та 
монтажем основного засобу, та їх відображення в 
первісної вартості основного засобу.

При прийнятті основного засобу до обліку в ін-
формаційну базу вносяться відомості, необхідні для 
бухгалтерського обліку та подальшого нарахування 
амортизації. У більшості випадків основні клопоти 
бухгалтера з обліку основного засобу на цьому за-
кінчуються.

Відомості про основний засіб доступні до пере-
гляду за допомогою спеціальної екранної форми. 
При реєстрації основного засобу зазначаються ра-
хунок бухгалтерського обліку основного засобу і ра-
хунок амортизації, матеріально відповідальна особа 
(МВО), спосіб амортизації та строк корисного ви-
користання основного засобу. Можна використову-
вати складні способи амортизації, розподіляти суми 
нарахованої амортизації за місяць між декількома 
рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для 
основних засобів, що використовуються сезонно, 
можна вказати графік нарахування амортизації.

Конфігурація містить довідкову інформацію, не-
обхідну для нарахування амортизації – єдині нор-
ми амортизації.

Амортизація по всіх основних засобах викону-
ється в кінці кожного місяця автоматизованої ре-
гламентної операцією.

Облік нематеріальних активів ведеться відповід-
но до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

Господарські операції, пов'язані з надходжен-
ням, вибуттям та зміною стану основних засобів, 
вводяться відповідними документами. Нематеріаль-
ний актив може бути зареєстрований як кінцевий 
результат науково-дослідної роботи (НДДКР), при 
цьому витрати на НДДКР можуть бути враховані в 
первісній вартості об'єкта.

При прийнятті нематеріального активу до обліку 
в інформаційну базу вводяться відомості, необхідні 
для відображення нематеріального активу на ра-
хунках бухгалтерського обліку та подальшого на-
рахування амортизації 

Амортизація нематеріальних активів нарахову-
ється в кінці кожного місяця автоматизованої ре-
гламентної операцією.

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити висновки, що прове-
дений аналіз можливостей удосконалення системи 
обліку зносу (амортизації) необоротних активів на 
основі використання новітніх інформаційних тех-
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нологій дав можливість виявити, що використання 
обліково-аналітичної програми 1С УПВ 8.2 дозволяє 
якісно удосконалити обліково-аналітичні процеду-
ри, що пов’язані із нарахуванням, обліком та звіт-
ністю зносу (амортизації) необоротних активів. По-
дальші наукові дослідження варто спрямувати на 

створення прозорої і узгодженої комп’ютеризованої 
системи бухгалтерського обліку підприємства з від-
веденням в ній належного місця інформаційному 
забезпеченню обліку нарахування амортизації нео-
боротних активів та її використання на фінансуван-
ня інвестиційної діяльності підприємств.
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Постановка проблеми. Мале підприємництво 
займає значне місце в розвитку економіки 

країни. В розвинутих країнах воно відіграє провід-
ну роль за кількістю працюючих, обсягом вироб-
ництва товарів та надання послуг. Розвиток малого 
бізнесу має для України не лише економічне, а й 
соціальне значення. Малий бізнес розвивається за 
рахунок власної ініціативності та ідей, побудованих 
на використанні людського потенціалу. В Україні 
значний людський потенціал, отже, і значний по-
тенціал розвитку малого бізнесу. Але для того, щоб 
цей потенціал був використаний, необхідно створи-
ти відповідні умови. Життєздатними сьогодні вияв-
ляються ті малі фірми, які впроваджують іннова-
ційні форми і методи управління. Тому актуальним 
є дослідження проблем побудови більш досконалих 
систем управління малими підприємствами для 
підвищення їх конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наука 
та практика управління малими підприємствами 
ґрунтується на багатому досвіді вивчення тенден-
цій розвитку малого бізнесу в усьому світі. Ваго-
мий внесок у теорію тематики статі відомі вчені  
Ж.-Б. Сей, Й. Тюнен, Г. Мангольдт, Ф. Найт,  
Л. Мізес, І. Кірцнер, Ф. Хайєк, М. Вебер, А. Блінов,  
А. Бусигін, В. Видяпіна, В. Єфремов, О. Крутік,  
В. Лунєв, В. Рубе, А. Шулус, О. Шуткін та ін. На-
уково-теоретичне обґрунтуванням сутності й 
об'єктивної необхідності розвитку малого бізнесу 
розроблено також у працях українських учених:  
Г. Козаченко, І. Маркіної, О. Виноградової, С. Ні-
коленко, І. Брітченка, М. Макарової, О. Березіна,  
З. Варналій, А. Виноградської, В. Висящева, А. Ки-
сельова, Н. Кожевина, Г. Білоусова, І. Лепешинсько-
го, С. Покропивного, В. Сизоненко, С. Реверчука,  
А. Щура та інших. 

Дослідженням питання процесів управління ма-
лого бізнесу займалися такі науковці: С. М. Коро-
ленко, Ю. О. Судакова, А. М. Момчєва, Я. С. Рощи-
на, З. Я. Шацька, В. А. Драбенко, Є. В. Шляпникова.

Однак, незважаючи на існуючи теоретичні роз-
робки щодо управління діяльністю малих підпри-
ємств, залишається ряд невирішених проблем. 
Зокрема, проблема впровадження управлінських 
інновацій на малих підприємствах у сучасних умо-
вах є досить актуальною.

Постановка завдання. Враховуючи ключове 
значення малого бізнесу для економічного розвитку 
України в умовах нестабільності метою досліджен-
ня є визначення особливостей застосування інно-

ваційних підходів до управління малими підприєм-
ствами та шляхи їх успішного впровадження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Важ-
ливим напрямком сучасного етапу економічного 
розвитку України є підйом власного виробництва в 
різних секторах економіки. Цьому сприятиме вихід 
малого бізнесу на новий рівень. Успішний розвиток 
малого бізнесу залежить від багатьох чинників, і не 
останню роль грає готовність підприємців до інно-
ваційного управління.

Однією з найважливіших проблем в діяльності 
малого підприємства є проблема організації цієї ді-
яльності, тобто проблема управління. Аналіз діяль-
ності малих підприємств України дозволяє зробити 
висновок про те, що якість управління все більше 
набуває важливого значення [2, 3].

Значимість якісного та ефективного управління, 
ступінь його впливу на результати діяльності будь-
якої організації вже ніким не піддаються сумніву, 
однак сам інноваційний процес у сфері управління 
залишається ще недостатньо дослідженим [9].

Як свідчать дослідження McKinsey Global 
Institute (MGI), щоб підприємство могло конку-
рувати на ринку, воно повинно водночас розви-
вати як технологічні, так і управлінські інновації. 
Впровадження лише технологічних нововведень не 
буде мати бажаного результату без змін в системі 
управління. 

Відомо, що технологічні інновації дають малому 
підприємству відчутні конкурентні переваги. Ефект 
же від інновацій в управлінні не так помітний та 
часто незміренний. Але без належної уваги до ор-
ганізаційних і управлінських інновацій виробничі й 
інші види інновацій не зможуть бути ефективно ви-
користані [7, c. 46].

Управлінська інновація в сучасному розумін-
ня це особлива форма зміни існуючих принципів, 
структури, процедур, методів, технік та/або будь-
яких елементів системи управління організацією 
на кардинально нові, що є результатом творчої ді-
яльності. Впровадження управлінських інновацій 
є дієвим способом забезпечення неповторності та 
ефективності системи управління підприємством 
[6, c. 100].

Умови, в яких існує зараз український малий 
бізнес, відповідають моделі пристосування до неспо-
дівано виникаючих проблем. Це задає певну логіку 
аналізу управлінських новацій. По-перше, виявлен-
ня того, якою мірою нововведення в управлінні ма-
лими підприємствами в Україні адекватні тенденці-
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ям розвитку соціально-економічної ситуації в країні, 
а, значить, здатні певною мірою підвищити стійкість 
малих підприємств і їх виживання. По-друге, на-
скільки процес впровадження управлінських нова-
цій відповідає відомому світовому досвіду.

Світовий досвід показує, що необхідність вибору 
адекватної системи управління, а значить і ново-
введень в існуючу систему управління підприєм-
ством об'єктивно визначається рівнем нестабіль-
ності середовища, в якому підприємство діє або 
збирається діяти; рівнем складності та новизни за-
вдань, які випливають з навколишнього оточення; 
якими темпами відбуваються.

В практиці вітчизняних малих підприємств 
найчастіше використовується обмежена кількість 
управлінських інновацій, характеристики окремих 
видів яких приведена у таблиці 1.

На нашу думку, серед розглянутих вище видів 
управлінських інновацій, в умовах сьогодення сис-
тема ощадного управління LM (Lean Management) є 
найбільш ефективним інноваційним управлінським 

інструментом для малого бізнесу в Україні. Кон-
цепція ощадного управління народилася у післяво-
єнній Японії, тоді промисловість країни відчувала 
нестачу в усьому: в ресурсах, матеріалах, апара-
турі, кадрах, і не могла розраховувати на допомогу 
держави. Японія мобілізувала свої сили і стала ра-
ціонально використовувати будь-які ресурси, одно-
часно знаходячись в процесі пошуку, виявлення і 
ліквідації втрат будь-якого масштабу. Ця проблема 
актуальна зараз і для вітчизняного малого бізнесу. 
Впровадження цієї інновації мало витратний шлях 
до підвищення потенціалу, або виходу з кризи.

Впровадженню управлінських інновацій на ма-
лих підприємствах перешкоджають неготовність та 
недооцінка необхідності майбутніх змін керівника-
ми, несприйняття нових систем працівниками, не-
довіра до нововведень, відсутність практики. Окрім 
вже визначених причин, варто також зазначити такі 
чинники, як: відсутність в достатньому обсязі фінан-
сових можливостей для формування управлінського 
потенціалу; неналежна кваліфікація управлінського 

Таблиця 1
Характеристики окремих видів управлінських інновацій

Види управлін-
ських інновацій Сутність Переваги (перешкоди) використання мали-

ми підприємствами

Збалансована 
система показ-
ників (BSC) 

Система стратегічного управління на основі 
виміру та оцінки ефективності за набором 
показників, підібраним таким чином, щоб 
урахувати всі суттєві (з погляду стратегії) 
аспекти її діяльності (фінансові, виробничі, 
маркетингові і т. ін.) [4]

Використання BSC на малих підприємствах 
дає кращий результат, так як у малих сис-
темах більш точно та детально аналізується 
інформація, що необхідна для впровадження 
управлінських рішень

Концепція 
загального 
менеджменту 
якості (TQM)

Задоволення споживачів і отримання ви-
годи зацікавленими сторонами за рахунок 
якості усіх процесів організації

Потребує зміни культури організації,ї що є 
надзвичайно витратним,складним і тривалим 
процесом

Безперервний 
процес удо-
сконалення 
(KAIZEN)

Для організації робочого місця застосову-
ються інструменти управління(5S мето-
дологія); усунення невиправданих втрат 
стандартизація

КАЙЗЕН, проста для впровадження, але 
вимагає довгострокової дисципліни й забез-
печує невелику динаміку змін

Концепція 
радикального 
вдосконалення 
процесів (КАЙ-
РІО)

Передбачає використання реінжинірингу 
бізнес-процесів BPR (Business Processes 
Reengineering)та бенчмаркінгу, перехід від 
функціонального до процесного підходу 
управління

Використанню сприяє: невелика кількість 
бізнес-процесів; прозорість і контрольова-
ність бізнес-процесів через меншу кількість 
виконавців; швидка пристосованість до змін; 
простіша організаційна структура; вмоти-
вованість на результат. Підхід складний, 
потребує значних управлінських навиків в 
площині змін, що досить часто є дефіцитом 
для малих підприємств [1, с. 32].

Стратегічний 
менеджмент

Система управління яка включає 
взаємопов’язані процеси прийняття управ-
лінських рішень стосовно місії та цілей, 
стратегії діяльності підприємства

Перешкодами є незнання методик стратегіч-
ного менеджменту, відсутність кваліфікова-
них керівників з необхідними управлінськи-
ми навичками та досвідом, недостатній штат 
співробітників, нестача ефективних управ-
лінських інформаційних систем

Проектний ме-
неджмент

Методологія організації, планування та ко-
ординації використання людських і матері-
альних ресурсів, спрямована на ефективне 
досягнення цілей проекту шляхом застосу-
вання системи сучасних методів, техніки і 
технологій управління [10, с. 179].

Реалізація потребує залучення фахівців кон-
салтингових компаній

Система ощад-
ного управлін-
ня LM (Lean 
Management)

Оптимізація виробничих процесів, поліп-
шення якості продукції, скорочення витрат 
різного походження [5].

Переваги – дозволяють без значних капі-
тальних витрат підвищити продуктивність, 
поліпшити якість продукції або послуг, ско-
ротити витрати, час виробничого циклу

Бренд-
менеджмент

Застосування різного роду маркетингових 
технік по відношенню до певного продукту 
або бренду з метою підвищення лояльності 
споживача до товарів та підвищення цін-
ності бренду

Потребує значних капіталовкладень на до-
вгий проміжок часу

6 сигм (Six 
sigma)

Постійне вдосконалення будь-якого процесу 
і зниження кількості дефектів

Впровадження технології на підприємствах 
малого бізнесу може бути навіть швидше і 
простіше, ніж у великій компанії, оскільки 
існує менше організаційних ризиків
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персоналу; відсутність інформації про ефективні но-
вовведення у сфері управління; складність одержа-
ти кваліфіковану допомогу і консультації.

Для усунення цих перешкод Момчєва А.М. ви-
значила такі принципи успішної реалізації управ-
лінських інновацій [6, c. 103]:

– організованість процесу впровадження інновацій;
– системність інновацій;
– відповідність запланованих інновацій страте-

гічним цілям та завданням організації;
– прагнення персоналу до інноваційних змін та 

розвитку;
– актуальність інновацій на даному підприємстві;
– визнання та схвалення інновацій зовнішніми 

експертами.
Використання нових управлінських технологій 

потребує наявності на підприємстві сформованої 
організаційної культури, у тому числі і культури 
управління. У більшості представників українсько-
го малого бізнесу відсутня чітко регламентована 
система правил управління організацією, що зава-
жає реалізовувати сучасні підходи до управління.

Досвід свідчить, що одним з основних чинни-
ків, сприяючих банкрутству малих фірм є неста-
ча управлінських знань у власників та менеджерів 
підприємств. Для впровадження управлінських ін-
новацій підприємцям важливо чітко уявляти чин-
ники, які формують успіх управлінських рішень. 
Разом з проблемами, пов'язаними з несприятливою 
дією чинників зовнішнього середовища, існує ряд 
внутрішніх причин в діяльності промислових малих 
підприємств, що перешкоджають їх розвитку.

Внутрішні чинники впливу на ефективність впро-
вадження управлінських інновацій на малих підпри-
ємства можливо згрупувати за такими ознаками:

– чинники особистості менеджера;
– чинники взаємодії учасників процесу управ-

лінських змін;
– чинники забезпечення;
– чинники реалізації та контролю. 
Чинники особистості менеджера включають: ці-

леспрямованість та енергійність керівника малого 
підприємства, здатність реалізувати управлінську 
волю, його спроможність чітко і ясно сформулюва-
ти мету підприємства і визначати вектор наступних 
змін, бажання постійного вдосконалення управлін-
ських навичок. Управління малим бізнесом відміт-
не тим, що часто його керівник (який в переважній 
більшості випадків є і власником) практично по-
вністю контролює кожен аспект діяльності компа-
нії. Тому цей чинник має особливе значення в сис-
темі управління малим підприємством.

Чинники взаємодії учасників процесу управлін-
ських змін забезпечують перехід від зародження 
інноваційної ідеї менеджера до етапу її реалізації. 
До цієї групи можна віднести: формування пози-
тивного образу прийнятих управлінських іннова-
цій, інформування співробітників підприємства про 
плани щодо реалізації управлінського рішення, 
формування чітких меж управлінської інновації. 

Групу чинників забезпечення складають: визна-
чення необхідного ресурсу для реалізації управлін-
ської інновації, система заохочення та підвищен-
ня кваліфікації співробітників. Окремо необхідно 
відзначити особливе значення рівня кваліфікації 
співробітників малого підприємства. Кваліфікація 
керівника-менеджера має особливе значення для 
забезпечення ефективності малого бізнесу. У цій 
ситуації від менеджера потрібно володіння усім на-
бором інструментів управління.

Найважливіше значення для досягнення бажа-
них результатів інноваційного процесу має мотива-

ція його учасників. Як показало дослідження, пере-
важна більшість керівників при здійсненні новацій 
орієнтовані на власні ідеї, в той час як підлеглі 
розглядаються ними як джерело ідей в три рази 
рідше (відповідно, в 76% і в 27% випадків). Вико-
ристання цього резерву здатне істотно підвищити 
ефективність інноваційних процесів на малих під-
приємствах [6, c. 75].

Чинники реалізації та контролю завершують 
процедуру впровадження управлінського рішення. 
Це потребує запровадження критеріїв оцінювання 
управлінської інновації та прогнозу ефективності її 
реалізації, відстеження і контролю спірних питань, 
постійної корекції ходу реалізації управлінського 
рішення для досягненні установлених проміжних 
та результативних індикаторів.

Важливою складовою впровадження нових форм 
управління є процес підготовки управлінського рі-
шення. Для досягнення максимальної ефективності 
від змін процес підготовки має включати в себе:

1) формулювання мети малого підприємства і 
визначення напрямку наступних змін;

2) визначення необхідного ресурсу для реаліза-
ції управлінської інновації;

3) формування чітких меж управлінської інно-
вації;

4) запровадження критеріїв оцінювання управ-
лінської інновації та прогнозу ефективності її реа-
лізації;

5) навчання персоналу, отримання ним необхід-
ної кваліфікації;

6)  керівництво повинне пояснити персоналу 
своє бачення користі від нововведень, роз'яснити 
місію і цілі впровадження. 

Якщо не проводити таку попередню підготов-
ку, то у працівників не буде довіри до проведених 
змін. Слід звернути увагу, що неприйняття праців-
никами управлінських інновацій зазвичай більший, 
ніж технологічних чи виробничих. Головна причина 
цьому – необізнаність працівників з наслідками ви-
користання інновацій. Тож після втілення ідеї тре-
ба здійснювати оцінку результатів та інформувати 
про це персонал підприємства.

Впровадження та реалізація управлінських інно-
вацій на малому підприємстві потребує максимально 
залучати працівників до процесу нововведень. Вони 
повинні бути учасниками інноваційного процесу з 
перших етапів. Для успіху спільної діяльності важ-
ливо забезпечити ефективний обмін інформацією – 
ефективні комунікації: вертикальні (між підлегли-
ми і керівником) і горизонтальні(міжособистісні та 
групові), забезпечивши доступність необхідної ви-
конавцям інформації, своєчасність її надходження 
[8, c. 75].

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, можна зробити висновок, що розвиток мало-
го бізнесу потребує не тільки технічних та техно-
логічних змін але і інновації у сфері управлінських 
рішень. Для реалізації більшості завдань, що сто-
ять перед підприємствами, потрібна реорганізація 
системи управління підприємством на основі нових 
управлінських технологій. Відсутність управлін-
ських нововведень стає серйозним недоліком, який 
не дозволяє оновлювати на підприємствах моделі 
управління.

Успішність реалізації управлінських інновацій 
на малому підприємстві забезпечується за допо-
могою сукупності зовнішніх та внутрішніх факто-
рів впливу на ефективність управлінських рішень. 
Керівники малих підприємств зазвичай не мають 
достатнього досвіду, ресурсів та бажання для зміни 
звичної системи управління. Окрім того, через брак 
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теоретичних знань, менеджери припускаються по-
милок в процесі підготовки до інноваційних змін та 
їх проведення – це негативно впливає на діяльність 
підприємства. Тому дуже важливим є використання 
підприємцями фундаментальних принципів управ-
ління для впровадження управлінських інновацій, 

що дозволить підвищити ефективність використан-
ня потенціалу малих підприємств.

Таким чином, можна зробити висновок, що роз-
виток малого бізнесу потребує не тільки технічних 
та технологічних інновацій, але і змін в принципах, 
методах, структурах та системах управління. 
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МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ  
В НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДАХ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто основні аспекти аудиту недержавних пенсійних фондів. Проаналізовано методи аудиту НПФ та 
залежність вибору методів та прийомів отримання аудиторських доказів від об’єкта обліку в НПФ. Розглянуто про-
ведення аудиторської перевірки НПФ та складання аудиторського звіту за її результатами. 
Ключові слова: недержавні пенсійні фонди, аудит, методи аудиту.

Постановка проблеми. Зазначені у фінансовій 
звітності НПФ дані є результатом діяльнос-

ті НПФ та об’єктивним відображенням такої діяль-
ності. Для здійснення об’єктивної оцінки фінансової 
звітності необхідно проводити аудит. Проте недо-
статня розробленість деяких питань аудиту не-
державних пенсійних фондів знижує ефективність 
управлінських рішень в області інвестиційної і фі-
нансової політики і зумовлює необхідність удоско-
налення теорії та методів аудиту НПФ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретико-методологічні засади аудиту розгляда-
ли в своїх роботах такі вітчизняні науковці як  
Ф.Ф. Бутинець, Г.П. Голубнича, Н.О. Гура, Н.І. Дорош,  
Б.А. Засадний, К.Ф. Ковальчук, Ю.А. Кузьмін-
ський, Л.Г. Ловінська, О.І. Малишкін, Є.В. Мних, 
М.С. Пушкар, П.Я. Хомин, Ю.А. Хоптинський,  
В.М. Шарманська, В.Г. Швець. Проблеми аудиту ді-
яльності неприбуткових організацій і відображен-
ня її у фінансовій звітності, а також особливості 
функціонування недержавних пенсійних фондів та 
обліку в них досліджуються у працях таких вітчиз-
няних вчених-економістів, як Гура Н.О., Ємець В.,  
Лібанова Е.М., Лондар С.Л., Левицька С.О., Ло-
вінська Л.Г., Мельник Т.Г., Неліпович О.В., Олій- 
ник Я.В. та інших. Незважаючи на значні напрацю-
вання, комплексного дослідження аудиту діяльнос-
ті НПФ не здійснювалося, що зумовило вибір теми 
наукового дослідження.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в узагальнені методів та організації аудиту 
недержавних пенсійних фондів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Обов’язковість проведення аудиту НПФ визначе-
но у ст. 5 Закону України [2, 3]. Відповідно до цієї 
статті планові аудиторські перевірки діяльності 
НПФ повинні проводяться не рідше ніж один раз 
на рік. Результати аудиторських перевірок під-
лягають опублікуванню. Аудиторська перевірка 
проводиться аудитором, який має право на прова-
дження аудиторської діяльності і займається ви-
ключно наданням аудиторських послуг згідно із за-
конодавством. Аудиторська перевірка проводиться 
згідно із законодавством на підставі договору, який 
укладається між аудитором та юридичною особою, 
що перевіряється. При цьому, плануючи перевір-
ку НПФ аудитор має враховувати специфіку цього 
фінансового інституту та його взаємодію з іншими 
фінансовими установами.

Метою аудиту річної звітності НПФ є вислов-
лення аудитором незалежної думки про її досто-
вірність у всіх суттєвих аспектах та відповідність 
вимогам законів України, П(С)БО, внутрішнім по-
ложенням НПФ. Конкретизуючи мету аудиту НПФ 
можливо зазначити, що вона є отримання аудито-

ром впевненості в тому, що відповідають законо-
давчим та нормативним вимогам:

- процедури ведення бухгалтерського обліку; 
- порядок формування індивідуальних пенсій-

них рахунків учасників;
- здійснення виплат недержавних пенсій учас-

никам або спадкоємцям; 
- операції з інвестування грошових коштів;
- процес розподілу прибутку між учасниками; 
- інформація бухгалтерської та спеціальної звіт-

ності.
Об'єктом аудиту є річна фінансова звітність НПФ, 

річна фінансова звітність адміністратора НПФ, інша 
звітність про діяльність НПФ та інша звітність про 
здійснення діяльності з адміністрування НПФ за 
формами, встановленими Положенням [5].

Аудиторській перевірці підлягають: 
– документація, щодо законності створення та 

реєстрації НПФ;
– документація, щодо правомочності діяльності 

адміністратора НПФ; 
– процедури бухгалтерського обліку НПФ та 

адміністратора; 
– процедури персоніфікованого обліку, інвес-

тиційна діяльність та її відповідність нормативам і 
інвестиційній декларації; 

– механізм розподілу прибутку від інвестуван-
ня активів НПФ; 

– витрати НПФ та їх відповідність вимогам за-
конодавства; 

– правильність розрахунку кількості одиниць 
пенсійних внесків; 

– повнота здійснених пенсійних виплат; 
– звітність НПФ.
Методи аудиту НПФ поділяють на методи про-

ведення перевірки і методи її організації (рис. 1).
Незважаючи на нескладність обліку, на перший 

погляд, перед аудитом діяльності НПФ постають 
нелегкі завдання стосовно конкретизації етапів пе-
ревірки діяльності НПФ, вибору найбільш повних і 
достовірних джерел аудиторських доказів та дієвих 
процедур їх отримання. Річна фінансова звітність 
недержавного пенсійного фонду та річна фінансо-
ва звітність Адміністратора мають бути перевірені 
аудитором із метою висловлення ним незалежної 
думки про її достовірність у всіх суттєвих аспектах 
та відповідність вимогам законів України, П(С)БО 
або інших правил (внутрішні положення суб'єкта 
господарювання) згідно з вимогами користувачів. 

Аудиторські перевірки можуть проводитися ау-
диторами, які [5]:

– мають відповідний сертифікат;
– не мають взаємовідносин щодо права власнос-

ті з фінансовою установою, діяльність якої переві-
ряється, не мають заборгованості перед цією уста-
новою або іншого конфлікту інтересів;
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– внесені до відповідних реєстрів, що ведуться 
державними органами, які здійснюють регулюван-
ня діяльності фінансових установ та ринків фінан-
сових послуг.

 фактична перевірка;
 підтвердження;
 документальна перевірка;
 спостереження;
 обстеження;
 спеціальна перевірка;
 зустрічна перевірка тощо.

 суцільна перевірка 
(документальна і фактична);

 вибіркова;
 аналітична (на основі оцінки 

фінансових показників);
 комбінована перевірка (поєднує 

вибіркову і аналітичну).

Методи 
проведення 

аудиту

Методи 
організації 

аудиту

Рис. 1. Методи аудиту НПФ
Джерело: складено автором [2, 3, 5]

Аудиторська перевірка проводиться згідно із за-
конодавством на підставі договору, який укладаєть-
ся між аудитором та юридичною особою, що пере-
віряється [5]. Водночас законодавством передбачені 
такі обмеження, як, один і той же аудитор не може 
провадити перевірку двох і більше юридичних осіб, 
що надають послуги одному й тому ж НПФ. Ауди-
тор не може проводити перевірку суб'єктів недер-
жавного пенсійного забезпечення та вищезазначе-
них юридичних осіб, якщо він або його засновник 
(засновники) володіють часткою (паєм, акціями) у 
статутному капіталі цих суб'єктів (юридичних осіб) 
або їх засновника (засновників) [5].

Нацкомфінпослуг встановлює вимоги до ау-
диторів, які здійснюють аудит юридичних осіб – 
суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення.

При поданні річної звітності Нацкомфінпослуг і 
НКЦПФР адміністратор і компанія з управління ак-
тивами обов'язково додають до зазначеної звітності 
копію аудиторського звіту встановленого зразка.

Нацкомфінпослуг, Національний банк України і 
НКЦПФР в межах своєї компетенції мають пра-
во організувати перевірку діяльності НПФ, адміні-
стратора, компанії з управління активами, зберіга-
ча та банківської установи, що надають послуги у 
сфері недержавного пенсійного забезпечення, само-
стійно або із залученням аудитора. Оплата таких 
перевірок не може здійснюватися за рахунок особи, 
що перевіряється.

Підтвердження правомочності діяльності НПФ 
та осіб, які здійснюють адміністрування, управлін-
ня активами НПФ та виконують функцію зберігача 
аудитор отримує в процесі ознайомлення з статут-
ними, реєстраційними документами, договорами, 
укладеними Радою фонду. В аудиторському звіті 
розкриваються основні відомості про НПФ та його 
адміністратора. 

Аудит НПФ повинен здійснюватися відповідно 
до Міжнародних стандартів контролю якості, ауди-
ту, огляду, іншого надання впевненості та супут-
ніх послуг (далі МСА), зокрема МСА 700 «Форму-
лювання думки та надання звіту щодо фінансової 
звітності», МСА 720 «Відповідальність аудитора 
щодо іншої інформації в документах, що містять 
перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 

240 «Відповідальність аудитора, що стосується 
шахрайства, при аудиті фінансової звітності», МСА 
570 «Безперервність», МСА 705 «Модифікації дум-
ки у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти ви-
магають дотримання відповідних етичних вимог, а 
також планування й виконання аудиту для отри-
мання достатньої впевненості, що фінансова звіт-
ність не містить суттєвих викривлень [5].

При проведенні аудиторського контролю необ-
хідно застосовувати такі методичні прийоми такі, 
як розрахунково-економічні дослідження докумен-
тів за формою та змістом, зустрічну перевірку до-
кументів, взаємний контроль операцій, розрахун-
ково-аналітичну і логічну перевірку документів, 
групування даних, добутих у процесі досліджен-
ня – хронологічне, систематизоване і хронологічно-
систематизоване [5].

Аудиторський звіт повинен складатися з до-
тримуванням норм та вимог Законів України «Про 
аудиторську діяльність», «Про цінні папери та фон-
довий ринок», «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових по-
слуг», «Про недержавне пенсійне забезпечення», 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні», а також вимог «Положення про подан-
ня адміністратором недержавного пенсійного фонду 
звітності з недержавного пенсійного забезпечення».

В аудиторські звіти за наслідками проведення 
аудиту річної фінансової звітності недержавного 
пенсійного фонду та іншої звітності про діяльність 
НПФ за формами річної фінансової звітності Адмі-
ністратора та іншої звітності про здійснення діяль-
ності з адміністрування пенсійних фондів рекомен-
дується включати такі елементи [5]:

1. Назва аудиторського висновку.
2. Адресат відповідно до умов договору.
3. Основні відомості про аудитора (аудиторську 

фірму):
а) прізвище, ім'я та по батькові (найменування);
б) номер, серія, дата видачі та термін дії свідо-

цтва про внесення до державного реєстру аудитор-
ських фірм та аудиторів, які одноособово надають 
аудиторські послуги;

в) інформація про всіх аудиторів, що брали 
участь в аудиторській перевірці: номер, серія, дата 
видачі та термін дії сертифіката аудитора; номер, 
серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про вне-
сення до реєстру аудиторів, які можуть проводити 
перевірки фінансових установ; телефон, поштова та 
електронна адреса.

4. Основні відомості про недержавний пенсійний 
фонд: повна назва та його вид; код за ЄДРПОУ; 
місцезнаходження; дата державної реєстрації; дата 
та номер рішення Нацкомфінпослуг про внесен-
ня інформації до Державного реєстру фінансових 
установ; основні види діяльності відповідно до уста-
новчих документів; дати укладення договорів з Ад-
міністратором, особами, що здійснюють управління 
активами, зберігачем.

5. Основні відомості про Адміністратора: повна 
назва; код за ЄДРПОУ; місцезнаходження; дата 
державної реєстрації; дата та номер рішення На-
цкомфінпослуг про внесення інформації до Дер-
жавного реєстру фінансових установ; чисельність 
працівників на звітну дату, в тому числі кількість 
працівників, які мають кваліфікаційне свідоцтво 
фахівця з адміністрування пенсійних фондів, відпо-
відно до Методичних рекомендацій щодо складан-
ня адміністратором недержавного пенсійного фонду 
спеціальної звітності з недержавного пенсійного за-
безпечення; номери, серії, дати видачі, термін дії 
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ліцензій на провадження діяльності з адміністру-
вання пенсійних фондів, а також номер, серія, дата 
видачі та термін дії ліцензії на здійснення профе-
сійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме 
діяльності з управління активами (в разі її наяв-
ності); кількість відокремлених підрозділів.

6. Відомості про умови договору на проведен-
ня аудиту: дата та номер договору на проведення 
аудиту; період, яким охоплено проведення аудиту; 
дата початку та дата закінчення аудиту.

7. Опис перевіреної фінансової інформації.
8. Зазначення розподілу відповідальності управ-

лінського персоналу Адміністратора, членів Ради 
НПФ та відповідальності аудитора.

9. Параграф, що описує обсяг аудиторської пе-
ревірки (посилання на МСА, які застосовуються до 
аудиту, перелік процедур, що виконані аудитором).

10. До аудиторського звіту за наслідками про-
ведення аудиту річної фінансової звітності недер-
жавного пенсійного фонду або річної фінансової 
звітності Адміністратора включається параграф, у 
якому висловлено думку аудитора з приводу того, 
чи фінансові звіти розкривають інформацію та відо-
бражають (або подають достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах) фінансовий стан недержавного пенсійного 
фонду або Адміністратора, а також результат його 
діяльності, рух власного капіталу та рух грошових 
коштів згідно застосовуваній концептуальній основі 
фінансової звітності.

11. У випадку наявності обставин, за яких ауди-
торський звіт може бути модифікований, до звіту 
включається параграф, який вказує на такі обста-
вини. Зазначений параграф може бути розміщений 
після параграфа, який містить думку аудитора (за 
наявності питань, що не впливають на думку ау-
дитора) або перед таким параграфом (за наявності 
обставин, що впливають на думку аудитора).

12. До аудиторського звіту за наслідками про-
ведення аудиту іншої звітності про діяльність пен-
сійного фонду, іншої звітності про здійснення ді-
яльності з адміністрування НПФ за формами, 
встановленими Положенням (N 1100), рекоменду-
ється включати параграф, що містить думку ауди-
тора щодо відповідності кожної складової частини 
звітності вимогам Положення N 1100, а також ін-
шим нормативно-правовим актам, на підставі яких 
він складається.

13. Дата аудиторського висновку.
14. Підпис аудитора.
15. Адреса аудитора (фактичне місцезнаходжен-

ня головного офісу).
У назві аудиторського звіту рекомендується ві-

дображати повну назву недержавного пенсійного 
фонду або Адміністратора та використовувати тер-
мін «незалежний аудитор». Зброшурований (про-
шнурований) та засвідчений печаткою аудитора 
(аудиторської фірми) аудиторський висновок під-
писується аудитором. На зворотному боці останньої 
сторінки робиться засвідчений підписом керівни-
ка та печаткою аудиторської фірми (аудитора, що 
одноособово надає аудиторські послуги) надпис: 
«Пронумеровано, прошнуровано та скріплено пе-
чаткою (кількість) сторінок».

Отже, порядок проведення та методи аудитор-
ської перевірки недержавного пенсійного фонду 
аудитором плануються відповідно до «Методичних 
рекомендацій щодо формату аудиторського висно-
вку за наслідками проведення аудиту річної фі-
нансової звітності та іншої звітності недержавного 
пенсійного фонду та адміністратора недержавних 
пенсійних фондів» [5], які затверджені спільним Рі-
шенням Нацкомфінпослуг та Аудиторської Пала-
ти України. Відповідно до цього Рішення, аудиту 
підлягає річна фінансова звітність НПФ та річна 
фінансова звітність адміністратора НПФ, а також 
звітність, перелік якої затверджений національним 
регулятором.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити висновки, що річна 
фінансова звітність НПФ та річна фінансова звіт-
ність адміністратора НПФ, а також звітність, пере-
лік якої затверджений національним регулятором 
підлягає обов’язковому аудиту. Незважаючи на 
певну нескладність обліку в НПФ, перед аудитом 
діяльності НПФ постають нелегкі завдання стосов-
но конкретизації етапів перевірки діяльності НПФ, 
вибору найбільш повних і достовірних джерел ау-
диторських доказів та дієвих процедур їх отриман-
ня. Розглянута методика аудиту діяльності НПФ 
дасть можливість провести ефективнішу організа-
ційно-методичну підготовку та визначити основні 
аудиторські докази у ході подальшої аудиторської 
перевірки для складання об’єктивного аудитор-
ського звіту.
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У статті розглянуто основні особливості організації бухгалтерського обліку і звітності в недержавних пенсійних фондів. 
Також здійснено аналіз організації та методики бухгалтерського обліку в НПФ та виділено комплекс проблем, зокрема 
недосконале методичне забезпечення бухгалтерського обліку і звітності у НПФ. На основі чого було надано пропозиції 
щодо вирішення визначених проблем, зокрема прийняття П(С)БО «Звітність недержавних пенсійних фондів», де б 
відображалися основні засади організації обліку та звітності НПФ, а також методологічні принципи формування в 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації про діяльність НПФ.
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Постановка проблеми. Недержавний пенсій-
ний фонд це нова для України організацій-

но-правова форма, яка сприяє розвитку системи 
пенсійного забезпечення та провадить діяльність 
виключно з метою накопичення пенсійних внесків 
на користь учасників НПФ. Тому важливу роль в 
процесі їх становлення в Україні відіграє розроб-
ка організаційно-методичних засад бухгалтерського 
обліку і звітності НПФ, так як саме вони лежать в 
основі ефективної організації діяльності НПФ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрун-
товні аспекти щодо сутності недержавних пенсійних 
фондів були досліджені у роботах таких вітчизня-
них науковців з економічної теорії, як В.Д. Базиле-
вич, М.М Вербінський, В.С. Дедекаєв, П.С. Єщен-
ко, Д.П. Жарко, Т.Г. Затонацька, К.Ф. Ковальчук,  
О.В. Красота, М.В. Романюк, І.О. Лютий. Теорети-
ко-методологічні засади бухгалтерського обліку 
розглядали в своїх роботах такі вітчизняні науков-
ці як Ф.Ф. Бутинець, Г.П. Голубнича, Н.О. Гура,  
Н.І. Дорош, Б.А. Засадний, К.Ф. Ковальчук, Ю.А. Кузь- 
мінський, Л.Г. Ловінська, О.І. Малишкін, Є.В. Мних, 

М.С. Пушкар, П.Я. Хомин, Ю.А. Хоптинський,  
В.М. Шарманська, В.Г. Швець. Проблеми бухгал-
терського обліку неприбуткових організацій і відо-
браження її у фінансовій звітності, а також осо-
бливості функціонування недержавних пенсійних 
фондів та обліку в них досліджуються у працях 
таких вітчизняних вчених-економістів, як Гура 
Н.О., Ємець В., Лібанова Е.М., Лондар С.Л., Левиць- 
ка С.О., Ловінська Л.Г., Мельник Т.Г., Неліпович О.В., 
Олійник Я.В., Швець В.Г. та інших. Незважаючи на 
значні напрацювання, комплексного дослідження 
бухгалтерського обліку НПФ не здійснювалося, що 
зумовило вибір теми наукового дослідження.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в розкритті методики бухгалтерського об-
ліку недержавних пенсійних фондів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Осо-
бливості діяльності НПФ зумовлюють вплив на ор-
ганізацію обліку в них. Однією з їх особливостей є 
те, що НПФ здійснюють облік операцій не само-
стійно, а обов’язково користуючись послугами ін-
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ших осіб, зокрема, послугами адміністратора НПФ, 
який веде бухгалтерський та податковий облік. Ад-
міністратор повинен мати ліцензію на провадження 
діяльності з адміністрування пенсійних фондів, ви-
дану Нацкомфінпослуг. З метою раціональної ор-
ганізації бухгалтерського обліку адміністратором 
НПФ затверджується облікова політика, яка не 
може змінюватися протягом фінансового року згід-
но з договором, укладеним між адміністратором та 
Радою фонду про надання послуг з адміністрування 
НПФ [4].

Організація обліку в НПФ зводиться до таких 
основних завдань: 

- своєчасне, повне, достовірне, безперервне відо-
браження всіх фактів господарської діяльності, які 
були здійснені в НПФ; 

- обробка даних за допомогою відповідних про-
цедур, прийомів та способів у відповідності до ви-
хідної інформації; 

- складання на основі отриманого масиву обро-
бленої інформації, зафіксованої у первинних доку-
ментах, регістрах балансу і у фінансовій звітності 
та подачі їх зацікавленим користувачам. 

На першому, методичному етапі організації бух-
галтерського обліку здійснюється вибір системи 
певних способів та прийомів, в основі яких лежать 
документування, інвентаризація, використання 
синтетичних та аналітичних рахунків, застосу-
вання методу подвійного запису, оцінка майна та 
зобов'язань, калькулювання, бухгалтерський ба-
ланс та звітність. 

Другий етап організації бухгалтерського обліку 
технічний – це вибір форми обліку, що найбільше 
відповідає галузі та розміру даного НПФ. Він полягає:

1) у виборі способу обробки облікових даних – 
безкомп'ютерного та комп'ютеризованого;

2) розробці переліку і форм облікових регістрів; 
3) встановленні порядку здійснення записів в 

регістрах і переносу даних в регістри. 
Третій етап полягає в організації роботи обліко-

вого апарату, або іншими словами – це організація 
управління бухгалтерії. Він включає: 

1) встановлення найбільш економної і найбільш 
зручної загальної системи обліку (облік централізо-
ваний або децентралізований); 

2) визначення графіку документобороту у НПФ 
та графіку роботи працівників бухгалтерії. 

НПФ, як суб’єкти господарювання, зобов’язані 
вести поточний облік та надавати фінансову звіт-
ність згідно з вимогами нормативно-законодавчих 
документів. Серед напрямів поточного бухгалтер-
ського обліку діяльності НПФ можна визначити такі:

- персоніфікований облік учасників;
- збір добровільних пенсійних внесків вкладни-

ків відповідно до обраної пенсійної схеми;
- пенсійні виплати одержувачам;
- облік витрат діяльності пенсійного фонду;
- інвестування пенсійних активів через компанії 

з управління пенсійними активами згідно з визна-
ченою інвестиційною декларацією;

- облік прибутку (збитку) та його розподіл між 
учасниками;

- ведення окремого обліку власних коштів 
(фонд засновника) та пенсійних накопичень (фонд 
одержувача).

Відповідно до вимог, встановлених Національ-
ною комісією з регулювання ринку у сфері фінан-
сових послуг, бухгалтер, що веде бухгалтерський 
облік НПФ зобов’язаний [5]:

а) мати повну або базову вищу освіту (освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, 
бакалавра);

б) пройти підвищення кваліфікації та скласти 
екзамен на відповідність знань професійним вимо-
гам за типовою програмою підвищення кваліфікації 
головних бухгалтерів, складеною за напрямом ді-
яльності фінансової установи та затвердженою На-
ціональною комісією з регулювання ринків у сфері 
фінансових послуг. Тривалість курсу підвищення 
кваліфікації повинна становити не менше 72 годин;

в) мати стаж роботи на керівних посадах, 
пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяль-
ністю, або стаж роботи на ринках фінансових послуг 
на посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтер-
ською діяльністю, не менше двох років, зокрема, на 
ринках фінансових послуг не менше 1 року;

г) протягом останніх п’яти років не бути керів-
ником, фінансовим директором або головним бух-
галтером фінансової установи, визнаної банкрутом, 
підданої процедурі примусової ліквідації або до 
якої було застосовано захід впливу відповідним ор-
ганом, який здійснює регулювання ринків фінансо-
вих послуг, у вигляді відсторонення керівництва від 
управління фінансовою установою та призначення 
тимчасової адміністрації;

д) не мати непогашеної судимості за умисні зло-
чини, злочини у сфері господарської та службової 
діяльності, а також не бути позбавленим права обі-
ймати певні посади та займатися певною діяльністю.

На підставі первинних документів у поточному 
обліку адміністратора НПФ відбувається проведен-
ня основних господарських операцій.

Також адміністратори НПФ складають та пода-
ють до Національної комісії з регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг звітність двох видів [4]: 
фінансову звітність та спеціальну звітність НПФ.

НПФ формують фінансову звітність відповід-
но до Закону України [1] та спеціальну звітність 
відповідно до Положення [4]. Відповідно до Законів 
України [2, 3] НПФ як неприбуткові організації, які 
підлягають контролю з боку держави, на відміну 
від інших неприбуткових організацій, повинні по-
давати фінансову звітність в повному обсязі:

– форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий 
стан)»;

– форми № 2 «Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід)»;

– форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів»;
– форми № 4 «Звіт про власний капітал»; 
– примітки до фінансової звітності.
Склад спеціальної звітності НПФ наведено в та-

блиці 1.
Форми звітності заповнюються Адміністрато-

ром на підставі даних бухгалтерського обліку та 
даних системи персоніфікованого обліку, інформа-
ції, отриманої від осіб, що здійснюють управління 
активами.

Державний контроль за дотриманням Адміні-
стратором вимог щодо порядку складання, форму-
вання та подання звітності з недержавного пенсій-
ного забезпечення здійснюється Нацкомфінпослуг.

Фінансова звітність подається у такі строки: 
квартальна – не пізніше 25-го числа місяця, що на-
стає за звітним кварталом; річна – протягом квар-
талу після закінчення року, але не пізніше 1 квітня 
року, наступного за звітним. Інформацію подають в 
електронній та паперовій формах [4].

Електронна форма звітності з недержавного 
пенсійного забезпечення складається та подаєть-
ся Адміністратором (крім одноосібного засновника 
корпоративного пенсійного фонду, інформацію про 
якого не внесено до Державного реєстру фінансо-
вих установ) через веб-інтерфейс на офіційному 
сайті Нацкомфінпослуг у режимі он-лайн.
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Таблиця 1
Склад спеціальної звітності  

недержавного пенсійного фонду
№ 

форми Назва форми Номер 
додатку

НПФ-1 Загальні відомості про недер-
жавний пенсійний фонд додаток 2

НПФ-2
Звіт про склад, структуру та 
чисту вартість активів недер-
жавного пенсійного фонду

додаток 3

НПФ-3
Звіт про зміну чистої вартості 
пенсійних активів недержав-
ного пенсійного фонду

додаток 4

НПФ-4
Звітні дані персоніфікованого 
обліку учасників недержавно-
го пенсійного фонду 

додаток 5

НПФ-5 Звітні дані про реалізацію 
пенсійної схеми додаток 6

НПФ-6

Звітні дані про результати 
діяльності корпоративних і 
професійних недержавних 
пенсійних фондів

додаток 7

НПФ-7
Звітні дані про учасників не-
державного пенсійного фонду 
за віковою категорією

додаток 8

НПФ-8
Звіт про склад та структуру 
активів недержавного пенсій-
ного фонду

додаток 9

НПФ-9

Звіт про договори, що були 
укладені за цінними папера-
ми українських емітентів, які 
входять (входили) до складу 
активів недержавного пенсій-
ного фонду

додаток 10

НПФ-10
Інформація щодо зміни чистої 
вартості одиниці пенсійних 
внесків

додаток 11

Джерело: складено автором на основі [4]

Звітність з недержавного пенсійного забезпечен-
ня в паперовій формі формується у вигляді дру-
кованих таблиць, які за складом інформації від-
повідають електронній формі цієї звітності. При 
відображенні інформації не повинно бути підчисток 
і виправлень.

Звітність у паперовому вигляді повинна бути 
прошита, пронумерована, затверджена підписами 
керівника та бухгалтера Адміністратора, скріплена 
його печаткою та має подаватися у швидкозшива-
чах. Фінансова звітність про діяльність недержав-
ного пенсійного фонду підтверджується підписами 
керівника та бухгалтера Адміністратора, засвідчу-
ється його печаткою та затверджується головою 
ради фонду (або уповноваженою особою з числа 
членів ради фонду за дорученням голови ради фон-
ду) і скріплюється печаткою недержавного пенсій-
ного фонду [4].

Відповідність інформації паперової форми звіт-
ності електронній формі підтверджується підписом 
керівника Адміністратора, засвідчується його пе-
чаткою на титульному аркуші звіту із зазначенням 
кількості аркушів паперової форми звітності, а та-
кож у належних полях кожної форми звітності.

Паперова форма звітності з недержавного пен-
сійного забезпечення направляється поштою з по-
відомленням про вручення або подається пред-
ставником Адміністратора, який має відповідні 
повноваження.

Звітність з недержавного пенсійного забезпечен-
ня вважається такою, що містить недостовірну ін-
формацію, у разі, якщо [4]:

– звітність містить суперечливу інформацію 
щодо передбачених нею показників;

– показники фінансової звітності, визначеної 
Законом України [1], суперечать показникам звіт-
ності з недержавного пенсійного забезпечення, яка 
подається Адміністратором до Нацкомфінпослуг.

Проаналізувавши фінансову та спеціальну звіт-
ність НПФ, а також інформацію, що у них відобра-
жається, можна зробити висновок, що спеціальна 
фінансова звітність НПФ деталізує інформацію, на-
ведену у фінансовій звітності, а також надає інші 
показники, що характеризують діяльність пенсій-
ного фонду, але не знайшли відображення у фінан-
совій звітності НПФ.

Також проаналізувавши організацію та методи-
ку бухгалтерського обліку в недержавних пенсій-
них фондах, можна виділити комплекс проблем, які 
потребують вирішення, зокрема:

- відсутність національного Положення (стан-
дарту) бухгалтерського обліку, яке визначає мето-
дологічні принципи формування в бухгалтерському 
обліку інформації про діяльність у недержавних 
пенсійних фондах;

- адміністратори пенсійних фондів й компанії з 
управління активами в переважній більшості зареє-
стровані у вигляді ТОВ і регулятивно не зобов’язані 
добровільно розкривати фінансову звітність у тако-
му форматі, як акціонерні товариства;

- недостатня кількість фахівців з МСФЗ, які 
працюють в напряму впровадження міжнародного 
досвіду організації обліку та звітності в НПФ;

- відсутність єдиної методики порівняння, єди-
ного механізму обліку результатів діяльності НПФ 
з дотриманням міжнародних норм і стандартів об-
ліку та звітності;

- недосконале методичне забезпечення бухгал-
терського обліку і звітності у недержавних пенсій-
них фондах, що створює певні труднощі для бух-
галтерів-практиків.

Для вирішення зазначених проблем пропону-
ється прийняти П(С)БО 36 «Звітність недержав-
них пенсійних фондів», де б відображалися основні 
засади організації бухгалтерського обліку та звіт-
ності НПФ, а також методологічні принципи фор-
мування в бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності інформації про діяльність недержавних 
пенсійних фондів.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити висновки, що особливості 
діяльності НПФ також зумовлюють вплив на орга-
нізацію обліку в них. Однією з особливостей є те, 
що НПФ здійснюють облік операцій не самостійно, 
а обов’язково користуючись послугами інших осіб, 
зокрема, послугами адміністратора НПФ, який веде 
облік НПФ.

Проаналізувавши загальну фінансову та спе-
ціальну звітності НПФ, необхідно зазначити, що 
спеціальна звітність НПФ деталізує інформацію, 
наведену у фінансовій звітності, та надає показни-
ки, що характеризують діяльність пенсійного фон-
ду, але які не знайшли відображення у фінансовій 
звітності НПФ. Після аналізу організації та мето-
дики бухгалтерського обліку в НПФ, було виділено 
комплекс проблем, зокрема недосконале методич-
не забезпечення бухгалтерського обліку і звітнос-
ті у НПФ. Тому запропоновано прийняти П(С)БО 
36 «Звітність недержавних пенсійних фондів», де 
б відображалися основні засади організації обліку 
та звітності НПФ, а також методологічні принципи 
формування в бухгалтерському обліку та фінансо-
вій звітності інформації про діяльність НПФ.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена дослідженню проблеми формування системи екологічного менеджменту на підприємстві. Основну 
увагу приділено необхідності та особливостям екологічного менеджменту з метою забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств на вітчизняному та світовому ринках.
Ключові слова: система екологічного менеджменту, конкурентоспроможність підприємства, міжнародні стандарти ISO.

Постановка проблеми. Включення України у 
світову економіку, рух у напрямі євроінте-

грації передбачає, що Україна входить у міжнарод-
ний конкурентний простір і знаходиться в умовах 
прискорення глобалізаційних процесів та посилен-
ня конкуренції на внутрішньому ринку. Проте нині 
основними перешкодами на шляху забезпечення 
конкурентоспроможності української економіки в 
глобальному середовищі є вузькість внутрішньо-
го ринку, фіскальна спрямованість податкової по-
літики, поширення корупції, тонізація економіки, 
відсутність стимулів інноваційно-інвестиційної ді-
яльності, недостатнє забезпечення та захист конку-
рентних переваг вітчизняних виробників [11, с. 131]. 

У зв’язку з необхідністю забезпечення нової 
якості суспільного розвитку, подальшим розви-
тком глобалізаційних процесів в останні десяти-
річчя виявляються стійкі тенденції до підвищення 
ролі екологічних факторів у забезпечені конкурен-
тоспроможності та сталого економічного зростання 
[10, с. 5]. Підвищення значимості екологічних факто-
рів все більшою мірою стимулює товаровиробників 
до впровадження системи екологічного менеджмен-
ту на підприємстві як одного з інструментів забез-
печення конкурентоспроможності підприємства як 
на національному рівні, так і на глобальному. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в дослідженні необхідності та проблеми 
підвищення конкурентоспроможності підприємства 
як на національному так і на глобальному рівнях 
за рахунок впровадження системи екологічного ме-
неджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кон-
куренція на національному та міжнародному рин-
ках товарів та послуг, підвищення вимог спожи-
вачів до якості продукції, посилення державного 
регулювання щодо умов господарювання спряють 
розвитку нових підходів до управління підприєм-
ством. Актуальними є розробка та впровадження 
системи екологічного менеджменту, запропонова-
них серією міжнародних стандартів ISO, які охо-
плюють такі важливі напрями господарської ді-
яльності як управління якістю, безпекою продукції, 
охороною праці та ін. 

Метою даної роботи є узагальнення теоретичних 
основ щодо впливу екологічних факторів на кон-
курентоспроможність підприємств в ринкових умо-
вах сучасного етапу економічного розвитку Украї-
ни. Дана проблематика висвітлена в роботах таких 
науковців, як В.Ю. Святненко [11], Л. Мельник [9], 
В.Ю. Петруня [10], Т. Князєва [6], В. Базилевич,  
Д. Вальтер, Г.І. Купалова, В. Хартман [3], Ю.А. Хар- 
ченко [13], С.А. Войтович [2], О. В. Декалюк [4],  
П.О. Загороднюк [5], О.А. Литвиненко [7], Л.Г. Ліпич 
[8], С.К. Харічков [12], С.А. Якимчук [14] та ін.

Система екологічного менеджменту – це система 
планування, організації, виконання та контролю ді-
яльності підприємства, спрямована на досягнення 
природоохоронних цілей і довгострокової стабіль-
ності підприємства в цілому [2, с. 393].

Екологічний менеджмент містить такі першое-
лементи: суб’єкт екологічного менеджменту – особа 
чи організація, яка здійснює екологічне управління 
об’єктом екологічного менеджменту;об’єкт екологіч-
ного менеджменту – суб’єкт екологічно небезпечної 
діяльності, джерело екологічної небезпеки або при-
родний комплекс, щодо екологічних характеристик 
яких здійснюється екологічний менеджмент; зміст 
екологічного менеджменту – сукупність управлін-
ських заходів, задопомогою яких суб’єкт впливає на 
об’єкт екологічного менеджменту (планування, об-
лік, аудит,інформування, фінансування тощо); іде-
альний стан об’єкта екологічного менеджменту – ре-
зультат, якого прагне досягти суб’єкт екологічного 
менеджменту через заходи управлінського впливу 
наоб’єкт екологічного менеджменту [8, с. 60]. Згідно 
із даними [5, с. 11], на Заході поширені переважно 
п'ять інструментів, що є основою внутрішньофір-
мової системи екологічного менеджменту: екологіч-
ні баланси, облік, контролинг, тотальне керування 
якістю навколишнього середовища та аудит.

Талибця 1
Основні очікувані організаційно-економічні ефекти 
впровадження системи екологічного менеджменту

Ефекти Результати
Розвиток системи стра-
тегічного та тактичного 
управління

Підвищення стійкості та 
гнучкості підприємства

Сприятливий імідж та 
відносини із споживача-
ми, партнерами, інвес-
торами, державними 
органами і суспільством 

Взаємовигідне та довго-
строкове партнерство
Зріст ринкової капіталі-
зації
Збільшення інвестиційної 
привабливості

Підвищення конку-
рентоспроможності та 
внутрішньому та зовніш-
ньому ринках, зниження 
ризиків

Зменшення витрат по об-
слуговуванню кредитів
Отримання інвестиційних 
пропозицій

Зменшення виробничих, 
експлуатаційних витрат

Зменшення собівартості 
продукції
Збільшення прибутку

Додаткові джерела дохо-
ду за рахунок переробки 
відходів

Збільшення прибутку  
Зменшення витрат

Джерело: складено автором на основі [1, с. 323]

Впровадження системи екологічного менедж-
менту (СЕМ) на підприємстві передбачає досяг-
нення екологічних і соціально-економічних вигод 
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[9, с. 182]. В табл. 1 відображені основні ефекти 
впровадження системи екологічного менеджменту 
на підприємстві.

Отже, можна стверджувати, що екологічний 
менеджмент спрямований на мінімізацію витрат, 
зміцнення конкурентних позицій підприємства та 
отримання кредиту довіри у відносинах із усіма кон-
тактними аудиторіями; сприяє ефективному функ-
ціонуванню усієї еколого-економічної системи під-
приємства. Ряд цих та інших переваг підтверджують 
доцільність впровадження екоменеджменту.

Визначено дві базові моделі екологічного менедж-
менту: традиційну та інтегровану (табл. 2). В ор-
ганізаційно-економічному механізмі екологічного 
менеджменту виділено три підсистеми: організацій-
но-лінійну, організаційно-інтегровану та економічну.

Таблиця 2
Моделі екологічного менеджменту на підприємствах

№ Ознака
Характеристика моделі

Традиційна 
модель

Інтегрована 
модель

1 Причини 
появи

Державне регу-
лювання, дер-
жавний вплив

Державний 
вплив + рин-
ковий вплив + 
свідомість мене-
джерів

2 Об’єкт 
контролю

Природокорис-
тування («вхід») 
+ продукт 
виробництва 
(частково)

Природокорис-
тування + про-
дукт виробни-
цтва («вихід»)

3 Економічні 
цілі

Контроль ви-
трат, зменшення 
собівартості

Зменшення собі-
вартості, збіль-
шення реаліза-
ції за рахунок 
«екологізації» 
продукту

4 Роль спо-
живача

Відсутня або 
мінімальна

Помітна або 
суттєва

5 Роль гро-
мадськості

Враховується не 
як самостійний 
елемент, а через 
сприйняття дер-
жавної політики

Враховується 
як самостійний 
фактор

6

Основні 
функці-
ональні 
складові 
підсистеми

Технічний від-
діл, фінансовий 
відділ, профспіл-
ка підприємства

Відділ розвитку, 
маркетинговий 
відділ, технічний 
відділ, фінансо-
вий відділ

7
Загаль-
на роль в 
управлінні

Елемент в 
системі техніко-
технологічного 
управління ви-
робництвом

Інтегрований 
елемент систе-
ми управління, 
орієнтованої на 
маркетингові 
цілі

Джерело: [10, с. 12]

Інтегрована система екологічного менеджмен-
ту – це система менеджменту підприємства, по-
будована на основі гармонійного поєднання різних 
аспектів якості виробничої діяльності з метою мак-
симізації еколого-економічної ефективності вироб-
ництва [4, с. 238].

Загалом побудова, впровадження і сертифіка-
ція інтегрованої системи екологічного менеджмен-
ту на промислових підприємствах дають змогу їм 
отримати ряд вигід і конкурентних переваг та на-
дає зацікавленим колам впевненість у такому рівні 
виробництва продукції та надання послуг, який від-
повідає високим вимогам сьогодення і зумовлюється 
гострою конкурентною боротьбою на внутрішньому 

і зовнішньому ринках. Потенційний ефект від учас-
ті промислових підприємств в інтегрованій системі 
екологічного менеджменту диференціюється за чо-
тирма основними групами: зниження витрат, підви-
щення конкурентоспроможності, зниження ризиків 
і удосконалення підприємства [4, с. 239].

Прикладом успішного впровадження систем 
екологічного управління є багато підприємств. На-
приклад, ВАТ «Київмедпрепарат» – одна з най-
більш великих фармацевтичних компаній України, 
яка заснована в 1847 році. Компанія є старішим 
підприємством хіміко-фармацевтичної промисло-
вості України і в числі перших підприємств Укра-
їни успішно пройшла сертифікацію своєї системи 
екологічного керування на відповідність міжнарод-
ному стандарту ISO 14001:2004. ВАТ «Фармак» – 
перший в Україні завод з виробництва синтетичних 
лікарських засобів, заснований у 1925 році, сьогодні 
впевнено займає провідне місце в фармацевтич-
ній галузі України та забезпечує десяту частину 
обсягу виробництва лікарських засобів в державі. 
На заводі ВАТ «Фармак» впроваджена інтегрована 
система управління якістю та екологією. Політи-
ка підприємства демонструє прагнення випускати 
безпечні, якісні та ефективні лікарські засоби, та 
забезпечувати при цьому підвищення екологічної 
безпечності виробництва. ЗАТ «Оболонь» – під-
приємство, що відповідально ставиться до всіх ас-
пектів своєї діяльності та її впливу на суспільство. 
Підприємством впроваджено інтегровану систему 
управління, що охоплює систему управління якістю 
та безпечністю продукції, екологічного керування, 
управління безпекою та гігієною праці [7, с. 176].

За ставленням підприємств до значення еколо-
гічних факторів для конкурентоспроможності, їх 
поділено на такі групи: екологічно індиферентні; 
орієнтовані на «екологічність виробництва»; орієн-
товані на «екологічність продукту»; системно еко-
логічно орієнтовані. До чинників, які визначають 
місце «екологічності» в маркетингових стратегіях 
підприємств в цілому, а також характер екологічної 
орієнтованості, слід віднести: галузеву приналеж-
ність; масштаби діяльності підприємства; особли-
вості екологічного регулювання держави; ринкову 
стратегію підприємства, місце в ній екологічної 
складової конкурентоспроможності [10, с. 13-14].

У механізмі екологічного менеджменту підпри-
ємств виділено підсистеми та їх наповнення: органі-
заційно-лінійну (організаційна структура екоуправ-
ління, екоінформація, екопланування, сертифікація, 
безпека і екоаудит); організаційно-інтегровану 
(стратегічний та операційний екомаркетинг, аналіз 
ефективності, екологічна освіта); економічну (амор-
тизація еконфондів, ціноутворення, екоплатежі, 
екостимулювання). Найбільш гнучкою є організа-
ційно-інтегрована підсистема, яка має бути «інно-
ваційним» елементом, «двигуном» руху до забезпе-
чення адекватного включення екологічних факторів 
у систему конкурентоспроможності [10, с. 15-16].

Досвід функціонування підприємств країн з 
розвиненою ринковою економікою переконливо 
свідчить, що досягти високої конкурентоспромож-
ності можливо шляхом впровадження у практи-
ку діяльності підприємств екологічно орієнтованої 
стратегії. Дійсно, підприємства, що користуються 
репутацією екологічно чистих виробництв мають 
більше шансів залучити висококваліфіковану ро-
бочу силу, зацікавити потенційних інвесторів тощо. 
У розвинених країнах конкурентоспроможною, є 
продукція, виготовлена відповідно до міжнародних 
стандартів ISO 14000. Стандарти ISO 14000 орієн-
тують товаровиробників не на скорочення окре-
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мих викидів забруднюючих речовин, а на впро-
вадження екологічного менеджменту. Саме це є 
своєрідною «перепусткою» на міжнародні ринки 
та засобом підвищення конкурентоспроможності 
українських товаровиробників [13, с. 210].

Система екологічного менеджменту в Україні 
визначається, формується і регламентується За-
коном України «Про охорону навколишньої при-
родного середовища», що прийнятий у 1991 році 
[2, с. 47]. Відповідно до цього Закону можна сказати, 
що державний екоменеджмент має чотири цільові 
основні функції. Це здійснення природоохоронного 
законодавства, контроль екологічної безпеки, забез-
печення проведення природоохоронних заходів і до-
сягнення погодженості дій державних і суспільних 
органів. З них найбільш розвинуті перші дві цільові 
функції: реалізація і контроль. Істотною проблемою 
ефективності законодавства про ЕМ є його розрізне-
ність у великій кількості нормативно-правових ак-
тів. Фахівцям важко дослідити сукупність приписів 
щодо здійснення екологічно небезпечної діяльності. 
Отже, для забезпечення ефективності екологічного 
менеджменту в Україні, одним із перших потрібно 
удосконалити його законодавство. Це можливо здій-
снити шляхом кодифікації норм законодавства про 
екологічний менеджмент або шляхом його інкорпо-
рації. Також для ефективного впровадження систем 
екологічного менеджменту необхідно опрацювати 
методичні рекомендації та деталізовані інструкції 
щодо порядку їх впровадження, адже викладення 
вимог до систем екологічного менеджменту в між-
народному стандарті не завжди є зрозумілим для 
керівника нашого підприємства [14, с. 80].

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки:

1. Система екологічного менеджменту – це сис-
тема планування, організації, виконання та контр-
олю діяльності підприємства, спрямована на до-
сягнення природоохоронних цілей і довгострокової 
стабільності підприємства.

2. Розробка та впровадження системи екологіч-
ного менеджменту передбачає досягнення екологіч-
них і соціально-економічних таких як: мінімізація 
витрат, зміцнення конкурентних позицій підпри-
ємства, отримання кредиту довіри у відносинах із 
усіма контактними аудиторіями, зниження ризиків, 
сприятливий імідж та ін.

3. Своєрідною «перепусткою» на міжнарод-
ні ринки та засобом підвищення конкурентоспро-
можності українських товаровиробників є запрова-
дження системи екологічного менеджменту.

4. Вітчизняний досвід впровадження екологіч-
ного менеджменту засвідчує недосконалість тео-
ретико-методичного забезпечення розвитку про-
цесу адаптації міжнародних стандартів у сфері 
екоменеджменту до реальних умов в Україні та 
недостатність мотиваційного механізму стимулю-
вання впровадження екологічного менеджменту 
на вітчизняних підприємствах. Проте в умовах фі-
нансово – економіної кризи з метою розширення 
ринків збуту вітчизняними підприємствами необ-
хідно вийти на світовий ринок та закріпити свої 
позиції. Входження України у співтовариство про-
мислово розвинених країн з ринковою економікою 
не можливе без дотримання міжнародних норм та 
стандартів.

Отже, підприємство, яке запроваджує систему 
екологічного менеджменту, використовує економіч-
ні та екологічні у напрямку досягнення важливих 
переваг у конкурентній боротьбі.
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Постановка проблеми. Одним з найбільш ак-
туальних завдань сучасного розвитку еко-

номіки України є створення умов ефективного і 
динамічного переходу до ринкових відносин.. У цих 
умовах особливо важливою стає необхідність роз-
витку підприємницької активності, діяльність під-
приємств і організацій, спрямованих на споживача, 
і кінцевий результат – прибуток.

Головною особливістю планування є те, що воно 
використовується для забезпечення безперебійного 
функціонування підприємства. Планування можна 
розуміти як процес прийняття рішень, який пе-

редує майбутнім діям. Результатом планування є 
прийняття органом управління рішення про те, що, 
де і яким чином потрібно зробити. Способи і методи 
обґрунтування планових рішень є ланкою, що по-
єднує теперішнє з майбутнім. Вони в деякій мірі 
визначають науково-технічний рівень планування 
та якість планів.

Сучасний стан становлення в Україні ринкової 
економіки вимагає поглибленого вивчення основ ор-
ганізації та планування підприємництва. 

Аналіз досліджень і публікацій. Вивченням про-
блем стратигічного планування займаються багато 
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вчених, як вітчизняних так і заробіжних, зокрема: 
І. Ансофф, В. Василенко, К. Грещака, О. Орлов,  
Є. Рясних, В. Бесєдін, Р. Тян, І. Смолін, А. Бога-
тирьов, Б. Панасюк, О. Коваленко, Г. Крамаренко,  
О. Кузьмін та інші. 

Метою даної статті є розгляд теоретичної суті 
стратегічного планування розвитку підприємств у 
ринкових умовах господарювання.

Завдання, які вирішуються в процесі написання 
статті:

- дослідити сутність та основні етапи стратегіч-
ного планування розвитку підприємства;

- проаналізувати переваги та недоліки плану-
вання;

- розглянути бізнес – план як форму стратегіч-
ного планування.

Виклад основного матеріалу. Стратегічне пла-
нування – це єдиний засіб формального прогно-
зування майбутніх проблем і можливостей. Воно є 
одним із найважливіших чинників, які визначають 
ефективність діяльності підприємства в ринкових 
умовах господарювання, його фінансову стабіль-
ність та конкурентоздатність. На сьогоднішній день 
це одна з найважливіших управлінських техноло-
гій, використання якої дозволить досягти координо-
ваності дій підрозділів підприємства з реалізацією 
його стратегічних цілей, збільшити можливості в 
забезпеченні необхідною інформацією, сприяти ра-
ціональному розподілу ресурсів, поліпшити контр-
оль за діяльністю. 

В загальному вигляді стратегічне планування 
полягає у виборі набору процедур і рішень, за допо-
могою яких розробляється стратегія підприємства, 
що забезпечує досягнення довгострокових цілей 
функціонування підприємств у мінливих умовах 
зовнішнього середовища. 

Планування є найважливішою функцією управ-
ління, яка повинна забезпечити підприємству нор-
мальне функціонування. Також можна зазначити, 
що стратегічному плануванню властиві ступінь не-
визначеності, тимчасова орієнтація процесу плану-
вання і певний горизонт планування [2].

Процес стратегічного планування зазвичай 
складається з 4 етапів (рис. 1).

Формування стратегічного 
бачення і планів

Аналіз зовнішнього середовища або 
оцінка стратегічного клімату

Аналіз внутрішнього 
середовища середовища

Аналіз місії та цілей

Рис. 1. Етапи процесу стратегічного планування

Перший етап – це аналіз місії та цілей. Місія і 
цілі служать орієнтиром для всіх наступних етапів 
розробки стратегії, вибір їх є першим і найвідпові-
дальнішим рішенням при стратегічному плануван-
ні, результатом якого є визначені обмеження відпо-
відно до напрямків діяльності організації, пов’язані 
з аналізом альтернатив її розвитку. Місія – це ін-
струмент стратегічного керування, спосіб виділення 
даної фірми серед конкурентів, спосіб розпізнання 
споживачами фірми та її продукції. Що ж стосуєть-

ся цілей, то їх визначення покликане надати основу 
та стимул для подальшої діяльності. Інструментом 
для систематизації цілей на практиці є побудова 
«Дерева цілей».

Другим етапом є – аналіз внутрішнього се-
редовища, тобто оцінка стратегічного потенціалу. 
SWOT-аналіз – це процес встановлення зв’язків 
між найхарактернішими для підприємства можли-
востями, загрозами, сильними сторонами (перевага-
ми), слабкостями, результати якого в подальшому 
можуть бути використані для формулювання і ви-
бору стратегій підприємства. Вплив кожного з фак-
торів викликає необхідність підприємств, по-перше, 
постійно стежити за зміною факторів зовнішнього 
середовища, по-друге, приймати такі управлінські 
рішення, реалізація яких сприяла б постійній під-
тримці їхньої конкурентоспроможності.

 Наступним третім етапом є аналіз зовнішнього 
середовища або оцінка стратегічного клімату. Прак-
тичним застосуванням є проведення PEST-аналізу, 
який спрямований на мінімізацію негативного впли-
ву макроекономічних чинників та використання 
сприятливої кон’юктури ринку. У ході PEST- ана-
лізу підприємство намагається виявити сприятливі 
й несприятливі тенденції по кожному з основних 
факторів макросередовища, на цій основі вирішити 
питання про продовження своєї роботи або про від-
хід даного ринку.

Останнім четвертим етапом стратегічного аналізу –  
є формування стратегічного бачення і планів. [2].

Слід зазначити, що сучасне стратегічне плану-
вання характеризується двома важливими особли-
востями, на що звертає увагу П. Дойль [3]. 

По-перше, стратегічне планування концентрує 
увагу організації на її ринкових можливостях, її 
основне завдання – пошук шляхів їх реалізації за 
допомогою використання «стратегічних вікон», тоб-
то зміни концепції, моделі поведінки.

 По-друге, стратегічне планування визнає і вра-
ховує той факт, що велика кількість змін серед-
овища та відповідно реакція організації на них ви-
ходять за рамки «нормального» циклу планування, 
що потребує великої уваги органів управління до 
скорочення часу реакції фірми на зовнішні зміни 
і його використання для досягнення переваг перед 
конкурентами.

Перевагою стратегічного планування є велика 
ймовірність реалізації планів, визначення сильних 
і слабких сторін діяльності фірми, визначення мож-
ливостей і загроз та врахування їх під час форму-
вання цілей і стратегій, зв'язків поточних рішень з 
майбутніми результатами.

Поряд з перевагами стратегічне планування має 
недоліки, серед яких важливими є: 

1. Стратегічне планування не дає і не може дати 
в силу своєї сутності детального опису картини 
майбутнього.

2. Стратегічне планування не має чіткого алго-
ритму складання і реалізації плану. 

3. Процес стратегічного планування для свого здій-
снення потребує значних витрат ресурсів і часу по-
рівнюючи з традиційним перспективним плануванням.

4. Негативні наслідки помилок стратегічного 
планування, як правило, набагато серйозніші, ніж в 
традиційному, перспективному.

5. Стратегічне планування повинно бути допо-
внено механізмами реалізації стратегічного плану, 
тобто ефект може дати не планування, а стратегіч-
не управління, основою якого є стратегічне плану-
вання [1]. 

Стратегічне планування визначає, чого і коли 
прагне досягнути організація. Але для цього важ-
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ливо знати, як реалізувати стратегію, тобто забез-
печити ефективне оперативне планування. Один 
із важливих етапів оперативного планування є 
бізнес-план майбутньої діяльності господарства. Він 
є основою як для нового підприємства, так і для ді-
ючих фірм. 

Бізнес-план відіграє важливу роль при комплек-
туванні основного персоналу фірми. Підготовка біз-
нес-плану є процесом, що безперервно повторюється 
та поновлюється, отже, і висновки, які випливають з 
цього, мають час від часу переглядатися. Фактично 
процес підготовки бізнес-плану є безперервним.

Багато в чому бізнес-план для будь-якої фір-
ми стає першим досвідом стратегічного планування. 
Він може бути використаний для перевірки ідей ке-
рівництвом фірмою та як інструмент прогнозування 
результатів діяльності. 

При переході до ринкових відносин розробка 
бізнес-плану необхідна в силу наступних причин:

1) Бізнес-план є сполучною ланкою між органі-
затором виробництва й інвестором. 

2) Бізнес-план дозволить підприємцю чітко по-
бачити перспективи його діяльності, оцінити існую-
чу ситуацію і його можливості, визначити ефектив-
ні напрямки розвитку підприємства і всі необхідні 
дії по досягненню поставлених цілей, проаналізува-
ти їхню реальність.

3) Бізнес-план буде служити для підприємця і 
його співробітників стандартом, з яким будуть зві-
рятися результати практичної діяльності по його 
реалізації і вноситися в цю діяльність необхідні ко-
рективи [1].

Таким чином, бізнес-план у ринковій систе-
мі господарювання виконує дві найбільш важливі 
функції: зовнішню – ознайомити різних представ-
ників ділового світу із сутністю й основними аспек-
тами реалізації конкретної підприємницької ідеї; 
внутрішню (життєво важливу для діяльності самого 
підприємства) – відробити механізм самоорганіза-
ції, тобто цілісну, комплексну систему керування 
реалізацією підприємницького проекту.

Структура бізнес-плану складається з наступ-
них розділів: резюме, характеристика підприєм-
ства, продукція і її характеристика, оцінка ринку 
збуту, стратегія маркетингу, виробничий план, ор-
ганізаційний план стратегія фінансування, оцінка 
ризику.

Найменування і перелік розділів бізнес-плану, 
їхній зміст і ступінь деталізації можуть мінятися 
в залежності від складності пропонованого проекту 
і функціонального призначення бізнес-плану, але 
форма і структура практично зберігають вищена-
ведений вид [2].

В умовах ринкової економіки бізнес-план є ро-
бочим інструментом, який використовується у всіх 
галузях підприємництва. Бізнес-план описує про-
цес функціонування фірми показує, яким чином 
її керівники мають намір досягти своєї мети, на-
самперед підвищення прибутковості роботи. Добре 
розроблений бізнес-план допомагає фірмі зроста-
ти, завойовувати нові позиції на ринку, розробля-
ти перспективні плани свого розвитку, формувати 
концепції виробництва нових товарів і послуг та 
обирати раціональні шляхи їх реалізації.

Висновки. Стратегічне планування являє со-
бою організаційно-економічну систему, що забезпе-
чує безперервний процес прийняття рішень, у ході 
яких установлюються і уточнюються за часом цілі 
й завдання розвитку підприємства; визначають-
ся стратегії їх досягнення; розробляються детальні 
плани, що відображають різні сторони господарської 
діяльності. Один з найважливіших принципів пла-
нування – створення єдиної планової системи, що 
забезпечує взаємозв’язок стратегічного і тактичного 
планування, безперервність планового процесу.

В умовах ринкової системи господарювання 
бізнес-план – це активний інструмент управління 
суб’єктом господарювання, відправний пункт усієї 
планової та виконавчої його діяльності, це доку-
мент, який визначає оптимальні за часом і найменш 
ризиковані шляхи реалізації підприємницького 
проекту.
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ОБЛІК НАДАННЯ У ФІНАНСОВУ ОРЕНДУ АКТИВІВ БАНКАМИ

У статті проаналізовано роль банків на ринку послуг з фінансової оренди. Визначено переваги надання банками 
активів у фінансову оренду. Виділено умови класифікації оренди як фінансової. Розглянуто особливості відображення 
у обліку операцій з фінансової оренди банками.
Ключові слова: фінансова оренда, облік фінансової оренди у орендодавця, чисті інвестиції в оренду, дисконтована 
вартість, банк.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
фінансова оренда (фінансовий лізинг) є ді-

євим інструментом для оновлення основних фондів 
підприємств усіх галузей. У розвинених країнах 
майже третина інвестицій в основні засоби здійсню-
ється шляхом укладання угод з фінансового лізин-
гу. Причиною цього є те, що подібні угоди однаково 
вигідні як для орендаря, оскільки він відразу отри-
мує у користування необхідний йому основний засіб 
без затрат часу на пошук посередників, так і для 
орендодавця, оскільки така форма кредитування є 
гарантованою, що мінімізує втрати. 

Проте, надання лізингових послуг в Україні ще 
не набуло значного поширення. Українські банки як 
фінансові посередники мають достатній обсяг ресур-
сів для самостійного здійснення операцій з фінансової 
оренди, проте операції з надання об’єктів у фінансо-
вий лізинг для них є швидше виключенням, ніж за-
гальноприйнятою практикою. Через нестабільну еко-
номічну ситуацію в Україні надання банками подібних 
послуг робить їх більш конкурентоздатними, оскільки 
дає змогу диверсифікувати кредитний портфель та 
розширити клієнтську базу. Тому постає питання ві-
дображення у обліку фінансової оренди банками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
вітчизняних дослідників окремі аспекти проблеми 
розвитку ринку лізингових послуг в Україні та ві-
дображення фінансової оренди в обліку розглядали 
Боринець С.Я., Дука А.П., Мисака Г.В., Науменко- 
ва С.В., Шелудько В.М. та багато інших.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проте, на нашу думку, досліджен-
ня специфіки надання активів у фінансову оренду 
банками та їх відображення на рахунках бухгал-
терського обліку банківських установ є недостатнім 
та потребує подальшої розробки.

Метою статті є дослідження обліку операцій з 
надання активів за договором фінансової оренди 
комерційними банками України.

Результати дослідження. Фінансова орен-
да – один із найпоширеніших у світовій практи-
ці методів фінансування технічного оснащення та 
оновлення виробництва. Проте в Україні фінансу-
вання оновлення основного капіталу за допомогою 
фінансового лізингу складає лише 1,5%. Вітчизня-
ний ринок лізингових послуг розвивається за єв-
ропейською моделлю, адже більша його частина 
(близько 80%) контролюється комерційними банка-
ми. Підтвердженням такого факту є дані Асоціації 
«Українське об’єднання лізингодавців» [9], де чіт-
ко видно, що рейтинг очолюють лізингові компанії, 
підконтрольні банкам. Так у 2013 році перше місце 
посіла компанія ВТБ Лізинг Україна, що входить до 
групи ВТБ банку. Також лідируючі позиції займа-
ють «Райффайзен Лізинг Аваль», яка є дочірньою 
компанією Райффайзен Банк Аваль та «УніКредит 
Лізинг», яка входить до складу фінансової групи 
UniCredit Group.

 Проте, Законом України «Про банки і банків-
ську діяльність» [1] визначено, що банки можуть 
самостійно здійснювати операції з передачі активів 
за договорами фінансової оренди на підставі ліцен-
зії Національного банку України. 

Для банківських установ надання лізингових по-
слуг створює такі додаткові переваги, як:

– диверсифікація кредитного портфеля банку;
– зниження кредитних ризиків, оскільки актив, 

переданий у фінансову оренду залишається у влас-
ності банку;

– розширення власної конкурентоспроможності, 
що можливе за рахунок розширення переліку на-
даваних послуг;

– розширення клієнтської бази банку [8, с. 370].
Таким чином, за сучасної економічної ситуації 

лізингові операції є вигідними як для орендаря, так 
і для орендодавця. Тому необхідно розглянути осо-
бливості відображення у обліку операцій з фінансо-
вої оренди банками України.
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Відповідно до МСБО 17 «Оренда» фінансова орен-
да – це оренда, що передбачає передачу практично 
всіх ризиків і вигод, пов'язаних з володінням акти-
вом. Право власності в кінцевому підсумку може як 
передаватися, так і не передаватися орендарю.

До факторів, які окремо або в сукупності також 
можуть привести до класифікації оренди як фінан-
сової, відносяться наступні:

– орендар набуває права власності на актив піс-
ля закінчення строку лізингу; 

– орендар має право викупити актив за ціною, 
яка, за очікуваннями, буде нижчою за справедливу 
вартість такого активу на дату реалізації права ви-
купу, і на початку оренди існує обґрунтована впев-
неність в тому, що право викупу буде реалізоване; 

– строк оренди становить більшу частину стро-
ку економічної експлуатації активу, якщо право во-
лодіння орендарю не передається;

– на початку лізингу теперішня вартість міні-
мальних орендних платежів дорівнює справедливій 
вартості переданого активу; 

– орендар може подовжити оренду активу за 
плату, що є значно нижчою за ринкову орендну 
плату;

– якщо оренда може бути припинена орендарем, 
втрати банка від припинення оренди відшкодову-
ються орендарем;

– доходи або втрати від змін справедливої вар-
тості ліквідаційної частини об'єкта оренди нале-
жать орендарю [3].

Наведений перелік факторів не є вичерпним. 
Тому при здійсненні класифікації оренди як фінан-
сової банк повинен керуватись принципом прева-
лювання змісту над формою.

Основними завданнями обліку фінансового лі-
зингу банку є:

– оцінка та відображення на рахунках бухгал-
терського обліку активів придбаних з метою їх по-
дальшої передачі у фінансову оренду; 

– відображення вартості активів після їх пере-
дачі у фінансову оренду;

– визнання витрат і доходів, пов’язаних зі здій-
сненням фінансового лізингу;

– створення резервів для лізингових операцій;
– відображення у обліку припинення договору 

фінансової оренди.
Оскільки актив, що передається банком на умо-

вах фінансової оренди, призначений для продажу в 
ході звичайної діяльності, то відповідно до МСБО 2 
»Запаси», при здійсненні банком придбання такого 
активу, він класифікується як запаси, тому що він 
відповідає критеріям їх визнання. Такий актив ві-
дображається на рахунку 3400 «Запаси матеріаль-
них цінностей на складі».

Відповідно до МСБО 2 собівартість активів, що 
купуються банком з метою передачі їх у фінансову 
оренду, повинна включати:

– ціну придбання;
– мита та інші податки (за винятком тих, які 

відшкодовуються банку); 
– витрати на транспортування, навантаження-

розвантаження; 
– інші витрати, необхідні для придбання активу 

та доведення його до стану, придатному для пере-
дачі у фінансову оренду. 

Торгові знижки вираховуються при визначенні 
витрат на придбання [2].

Витрати, понесені банком для утримання акти-
вів до моменту їх передачі орендарю за договором 
фінансової оренди, визнаються витратами періоду, 
в якому були понесені, та списуються на рахунок 
749 «Інші витрати». 

До моменту передачі активів у фінансову оренду 
банк оцінює їх за найменшою з двох вартостей: со-
бівартістю або чистою вартістю реалізації. 

Уцінення активів до чистої вартості реалізації 
здійснюється у разі їх пошкодження, повного або 
часткового застаріння або зниження їх ціни прода-
жу. При цьому сума уцінки списується на витрати 
за допомогою кореспонденції:

Дт 7491 «Втрати від уцінки запасів на продаж»;
Кт 3400 «Запаси матеріальних цінностей на 

складі». 
Якщо обставини, які були підставою для знеці-

нення об’єктів, призначених для передачі у фінан-
сову оренду, перестали існувати, і існують свідчення 
зростання чистої вартості реалізації внаслідок еко-
номічних обставин, то такі запаси оцінюються за но-
вою балансовою вартістю, яка є нижчою з двох оці-
нок: собівартістю або переглянутою чистою вартістю 
реалізації. При цьому здійснюється сторнування ра-
ніше нарахованих витрат від уцінки запасів.

При передачі активів за договором фінансової 
оренди банки відображають їх вартість у формі де-
біторської заборгованості в сумі, що дорівнює чис-
тим інвестиціям в оренду. [3]

Чисті інвестиції в оренду включають суму міні-
мальних орендних платежів, які підлягають отри-
манню банком за договором фінансової оренди, а 
також суму негарантованої ліквідаційної вартості, 
дисконтовану з використанням ставки відсотка, пе-
редбаченої орендою. [4]

Таким чином, вартість чистих інвестицій в орен-
ду розраховується наступним чином:

– якщо орендний платіж здійcнюється в кінці 
періоду:
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– якщо орендний платіж здійcнюється на по-
чатку періоду:
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де ЧІ – сума чистих інвестицій в оренду;
А – ануїтетний платіж;
НГЛВ – негарантована ліквідаційна вартість;
і – відсоткова ставка;
n – термін оренди [7, с. 68]
Оскільки при фінансовій оренді банк здійснює 

передачу практично всіх ризиків і вигод, пов'язаних 
з володінням активом, то орендна плата, належ-
на до отримання, включає в себе суми повернення 
вартості активу (дебіторську заборгованість) та фі-
нансовий дохід.

Дебіторська заборгованість залежно від типу 
контрагента, якому банк надає послуги з фінансової 
оренди, поділяється на:

– дебіторську заборгованість інших банків, що 
відображається на рахунку 1520 «Фінансовий лі-
зинг (оренда), що наданий іншим банкам»;

– дебіторську заборгованість суб’єктів госпо-
дарювання, що відображається на рахунку 2071 
«Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам 
господарювання»;

– дебіторську заборгованість фізичних осіб, що 
відображається на рахунку 2211 «Фінансовий лі-
зинг (оренда), що наданий фізичним особам».

При підписанні договору фінансового лізингу у 
банка виникають витрати, до яких відносяться ко-
місійні винагороди, виплати за послуги юристів і 
внутрішні витрати, безпосередньо пов'язані з під-
готовкою та укладенням договору фінансової орен-
ди. Такі витрати називаються первісними прямими 
витратами та включаються до дебіторської забор-
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гованості за фінансовою орендою. Вони зменшують 
суму доходу, визнаного протягом строку оренди [3].

При цьому ставка відсотка за договором орен-
ди, визначається таким чином, щоб початкові прямі 
витрати автоматично включалися в дебіторську за-
боргованість з фінансової оренди. 

Також банк визнає прибуток або збиток, якщо 
ставка за договором оренди відрізняється від рин-
кової. При цьому, якщо ставка нижче ринкової, 
банк визнає дисконт за договором фінансової орен-
ди і відображає витрати на рахунку 7390 «Витрати 
під час первісного визнання фінансових активів за 
вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива».

Якщо ставка за договором фінансової оренди 
вище ринкової, банк визнає премію та відображає 
дохід від неї на рахунку 6390 «Дохід під час пер-
вісного визнання фінансових активів за вартістю, 
вищою/нижчою, ніж справедлива». 

Протягом досліджуваного періоду банк здійснює 
амортизацію дисконту або премії шляхом коригу-
вання фінансового доходу за відповідною операцією 
з фінансової оренди.

Визнання фінансового доходу банком базуєть-
ся на моделі, що відображає постійну періодичну 
норму прибутковості на чисті інвестиції орендодав-
ця у фінансову оренду. Відсотки, отримані за до-
говором фінансової оренди, відображаються банком 
на таких рахунках, як: 6018 «Процентні доходи за 
фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим 
банкам»; 6028 «Процентні доходи за фінансовим лі-
зингом (орендою), що наданий суб'єктам господа-
рювання»; 6044 «Процентні доходи за фінансовим 
лізингом (орендою), що наданий фізичним особам». 

Орендні платежі, що відносяться до звітного пе-
ріоду, за винятком витрат на обслуговування, відні-
маються з валових інвестицій в оренду, приводячи 
до зменшення як основної суми заборгованості, так 
і незаробленого фінансового доходу.

Розглянемо особливості передачі майна у фінан-
сову оренду та відображення доходів від таких опе-
рацій на прикладі (Приклад 1).

Приклад 1
1.01.2014 р. банком було укладено з юридичною осо-

бою договір фінансової оренди на наступних умовах:

Таблиця 1
Графік розподілення фінансових доходів банку протягом терміну оренди

Період Ануїтетний 
платіж (грн.)

Фінансові 
доходи (грн.)

Фінансовий 
дохід з ураху-
ванням премії 

(грн.)

Амортиза-
ція премії 

(грн.)

Заборговансіть 
на кінець 

періоду (грн.)

Амортизована 
вартість

01.01.2014     2000000 2138954.43

01.02.2014 47579.86 2000000*0.15 /  
/ 12 = 25000.00

2138954.43*0.12 / 
/ 12 = 21389.54

25000.00 -  
- 21389.54 =  
= 3610.46

2000000 - 
(47579.86 -  
- 25000) =  

= 1977420.14

2138954.43 - 
- (47579.86 -  

- 25000) - 3610.46 = 
 = 2112764.12

01.03.2014 47579.86 24717.75 21127.64 3590.11 1954558.03 2086311.90
01.04.2014 47579.86 24431.98 20863.12 3568.86 1931410.15 2059595.16

… … … … … … …
Разом 2854791.60 854791.62 Х 138954.45 Х Х

Джерело: складено автором

Таблиця 2
Бухгалтерські записи з відображення операції з фінансової оренди банком

Дата Зміст операції
Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.
Дебет Кредит

Передача активу за договором фінансової оренди 

1.01.2014
Надання банком активів 
за договором фінансового 
лізингу юридичній особі

2071 «Фінансовий лі-
зинг (оренда), що наданий 
суб'єктам господарювання»

3400 «Запаси матеріальних 
цінностей на складі» 2000000

1.01.2014

Відображення премії за 
операцією з фінансового 
лізингу

2075 «Неамортизована премія 
за фінансовим лізингом, що 
наданий суб'єктам господа-
рювання»

6390 «Дохід під час первіс-
ного визнання фінансових 
активів за вартістю, вищою/
нижчою, ніж справедлива» 

138954.45

Нарахування доходу за операцією та сплата орендного платежу (в наступних періодах банк відображає 
аналогічні проведення)

2.01.2014

Нарахування відсотко-
вих доходів

2078 «Нараховані доходи 
за фінансовим лізингом, що 
наданий суб'єктам господа-
рювання»

6028 «Процентні доходи за 
фінансовим лізингом (орен-
дою), що наданий суб'єктам 
господарювання»

25000.00

2.01.2014

Відображення амортиза-
ції премії

6028 «Процентні доходи за 
фінансовим лізингом (орен-
дою), що наданий суб'єктам 
господарювання»

2075 «Неамортизована премія 
за фінансовим лізингом, що 
наданий суб'єктам господа-
рювання»

3610.46

2.01.2014

Погашення заборгова-
ності за нарахованими 
відсотками 

2600 «Кошти на вимогу 
суб'єктів господарювання»

 2078 «Нараховані доходи 
за фінансовим лізингом, що 
наданий суб'єктам господа-
рювання»

25000.00

2.01.2014
Погашення частин за-
боргованості за тілом 
фінансової оренди

2600 «Кошти на вимогу 
суб'єктів господарювання»

2071 «Фінансовий лі-
зинг (оренда), що наданий 
суб'єктам господарювання»

22579.86

Джерело: складено автором
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– вартість активу, що передається за договором 
фінансової оренди – 2 млн. грн.;

– термін оренди – 5 років, орендні платежі 
сплачуються щомісячно в кінці місяця;

– ставка відсотка за договором – 15% річних;
– ринкова ставка відсотка – 12% річних;
– негарантована ліквідаційна вартість – 0 грн.
Орендний платіж становить:
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Тоді справедлива вартість переданого активу 
складає:
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Таким чином, премія за договором фінансової 
оренди складає:

П=СВ–ВА=2138954.45–2000000=138954.45 (грн.)
Фінансові доходи банку за даною операцією роз-

поділяються наступним чином (Таблиця 1).
Банк відображає у обліку наступні проведення 

(Таблиця 2).
Розрахункові оцінки негарантованої ліквідацій-

ної вартості, використані при розрахунку валових 
інвестицій в оренду, підлягають регулярній переві-
рці. При зменшенні оціночної негарантованої лікві-
даційної вартості розподіл доходу протягом строку 
оренди переглядається з негайним визнанням змен-
шення раніше нарахованих сум.

Здійснення банком лізингових операцій нероз-
ривно пов’язане з ризиком. Тому з метою підви-
щення стабільності діяльності формується резерв 
для відшкодування можливих втрат.

Бухгалтерський облік формування та викорис-
тання резервів здійснюється відповідно до Поло-
ження про порядок формування та використання 
банками України резервів для відшкодування мож-
ливих втрат за активними банківськими операція-
ми [6].

Облік спеціальних резервів за операціями фі-
нансової оренди здійснюється за контрактивними 
рахунками 2400 «Резерви під кредити, що надані 
клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі», 
2401 «Резерви під кредити, що надані клієнтам та 
оцінюються на портфельній основі». До другої гру-
пи належать кредити, що не перевищують 50 тис. 
грн. та відносяться до категорії несуттєвих активів.

Витрати банку на формування спеціальних ре-
зервів за наданими кредитами обліковуються за 
рахунком 7702 «Відрахування в резерви під забор-
гованість за наданими кредитами клієнтам».

Банк припиняє визнання фінансового активу за 
договором фінансової оренди у випадку, якщо:

– закінчився термін дії договору;
– орендар здійснює викуп об’єкта оренди до-

строково (якщо це передбачено умовами договору);

– банк вилучає об’єкт оренди у орендаря.
При повному припиненні визнання фінансово-

го активу, різниця між його балансовою вартістю 
та сумою отриманого відшкодування (включаючи 
будь-які отримані активи за вирахуванням будь-
яких визнаних зобов’язань) і будь-яких накопиче-
них прибутків чи збитків визнається у складі при-
бутку чи збитку.

Якщо згідно умов договору фінансової оренди 
орендар має право достроково викупити орендо-
ваний актив, то банк здійснює нарахування відсо-
тків на дату викупу. Потім здійснюється погашення 
орендарем нарахованих відсотків та залишку за ті-
лом заборгованості. 

У випадку якщо при достроковому викупі 
об’єкту фінансової оренди, орендар повинен спла-
тити штраф згідно з умовами договору, то банк по-
винен відобразити у обліку наступне проведення:

Дт 3578 «Інші нараховані доходи»;
Кт 6397 «Штрафи, пені, що отримані банком».
У випадку невиконання умов договору фінан-

сової оренди банк має право розірвати договір фі-
нансової оренди та вилучити актив, переданий на 
умовах фінансової оренди. 

На момент вилучення об’єкту фінансової оренди 
банк визнає його у вигляді запасів та відображає 
на рахунку 3400 «Запаси матеріальних цінностей 
на складі».

Банк визнає собівартість вилученого активу у 
сумі, що являє собою:

– суму чистих інвестицій в оренду на момент 
припинення договору фінансової оренди; 

– суму резерву зменшення корисності відповід-
ної дебіторської заборгованості, якщо такий резерв 
біло створено;

– суму компенсації, що сплачується банком 
контрагенту, якщо така передбачена умовами до-
говору (Приклад 2).

Приклад 2
Банк здійснює вилучення переданого за догово-

ром фінансового активу на наступних умовах: 
– сума чистих інвестицій на момент припинення 

договору складає 20 000 грн.; 
– сума нарахованого резерву складає 15 000 грн.;
– вартість, що компенсується орендарю у разі 

розірвання банком договору фінансової оренди 
складає 40 000 грн. за вирахуванням суми чистих 
інвестицій на момент припинення дії договору.

Таким чином, вартість вилученого об’єкта складе:
20 000 + 15 000 + 40 000 – 20 000 = 55 000 (грн.)
У обліку банк відображає наступні проведення 

(Таблиця 3).
Одразу після вилучення об’єкту фінансової орен-

ди банк також повинен визначити справедливу вар-
тість такого об’єкту (а саме, його ринкову вартість та 
очікувані витрати на реалізацію, які являють собою 

Таблиця 3
Бухгалтерські записи з відображення з вилучення банком активу,  

переданого за договором фінансової оренди

Дата Зміст операції
Кореспондуючі рахунки Сума, 

грн.Дебет Кредит

1.01.2014
Сторнування суми на-
рахованого резерву за 
операціяю

2071 «Фінансовий лізинг 
(оренда), що наданий 
суб'єктам господарювання»

2400 «Резерви під кредити, що 
надані клієнтам та оцінюються 
на індивідуальній основі»

15000.00

1.01.2014
Списання вартості чистих 
інвестицій в оренду на мо-
мент розірвання договору

3400 «Запаси матеріальних 
цінностей на складі»

2071 «Фінансовий лізинг 
(оренда), що наданий суб'єктам 
господарювання»

35000.00

1.01.2014 Відображення суми ком-
пенсації орендарю

3400 «Запаси матеріальних 
цінностей на складі»

2909 «Інша кредиторська за-
боргованість за операціями з 
клієнтами банку»

20000.00

Джерело: складено автором 
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будь-які додаткові витрати, які Компанія змушена 
понести для реалізації вилученого об’єкту (напри-
клад, зовнішня та внутрішня мийка, ремонт, тощо).

Вилучений актив відображається у обліку за 
найменшою з двох вартостей: собівартістю або 
справедливою вартістю.

Якщо справедлива вартість вилученого об’єкту 
менше його собівартості, то коригування собівар-
тості здійснюється за рахунок коригування резерву 
зменшення корисності відповідної дебіторської за-
боргованості.

Висновки з даного дослідження та перспекти-
ви подальших розробок. Використання фінансо-
вого лізингу в процесі оновлення основних засобів 
українських підприємств має значні перспективи 
розвитку. На сучасному етапі розвитку вітчиз-
няної економіки банки мають достатньо ресурсів 
для здійснення операцій з фінансового лізингу, 
що створить їм додаткові переваги на кредитно-
му ринку. 

Банк повинен класифікувати оренду як фінан-
сову, якщо така операція пов’язана з передачею 
практично всіх ризиків і вигід, пов’язаних з воло-

дінням активом. При здійснені такої класифікації 
банк повинен керуватися принципом превалювання 
змісту над формою.

В результаті дослідження виявлено наступні 
особливості оцінки та відображення активів, що пе-
редаються за договором фінансової оренди:

- при придбанні банком такого активу він ви-
знається у вигляді запасів та відображається за 
вартістю витрат придбання;

- при утриманні таких активів до передачі у 
фінансову оренду вони оцінюються за найменшою 
з двох вартостей: собівартість або чистою вартістю 
реалізації;

- при передачі активів за договором фінансової 
оренди банк відображає їх вартість у формі дебі-
торської заборгованості у сумі чистих інвестицій в 
оренду. Коригування вартості активів здійснюється 
шляхом відображення дисконту чи премії за відпо-
відною операцією.

Як показало проведене дослідження, при здій-
снення операції з фінансового лізингу банкам осо-
бливу увагу слід звертати на умови договорів фі-
нансової оренди.
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Аннотация
В статье проанализирована роль банков на рынке услуг по финансовой аренде. Определены преимущества предостав-
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Постановка проблеми. Нинішні еколого-еко-
номічні умови зумовлюють необхідність 

якнайшвидшого переосмислення традиційних 
природоруйнівних підходів в управлінні. Мають 
бути вдосконалені існуючі механізми господарю-
вання і сформовані нові, адекватні ідеї еколого-
безпечного розвитку. Вихідним, ключовим прин-
ципом подальшого трансформаційного процесу 
об'єктивно є досягнення екологічної спрямова-
ності економічних реформ, екологічна розбудова 
національного механізму господарювання. Якщо 
оцінювати існуючий економічний механізм при-
родокористування за критерієм екологічної до-
цільності й поліпшення якості довкілля, то до-
ведеться констатувати його неефективність щодо 
розв'язання проблеми збереження навколишнього 
природного середовища та неспроможність забез-
печити екологічно сприятливі умови господарю-
вання чи бути засобом переходу до сталого врів-
новаженого розвитку економіки країни. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Еко-
лого-економічними дослідженнями займались відо-
мі українські та закордонні науковці Барякін В.Н., 
Буркінський В.В., Степанов В.М., Харичков С.К., 
Веклич О,А., Антонюк О.М., Бистряков І.А., Пісту-
нов І.М., Долішній М.І., Кравців В.С., Недіна І.В., За-
корчевна Н.Б., Лацко Р.Н. Значний внесок у вивчен-
ня питання раціонального природокористування 
зробили такі вчені як М. Шпірт, В. Рубан, Ю. Уткін,  
А. Єфремов, В. Пахомов, А. Старіков, В. Грідін,  
Є. Туманова, А. Цибизов, Н. Блоха, Н. Бакка,  
О. Бент, І. Ільченко, А. Губенко, та ін. Широкий 
спектр досліджень виконали вчені ДНВП «Геоін-
форм України» (м. Київ, Україна) та ДГП «Геопрог-
ноз» Л. Галицький, О. Бент, М. Бочай, А. Федорчук, 
Ф. Польской, Ф. Пилипчук, та інщі. 

Формування цілей та постановка завдання. Ме-
тою дослідження є доведення відсутності на дано-
му етапі економічного розвитку впливу податкового 

навантаження у вигляді екологічних платежів на 
покращення екологічної ситуації в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Еко-
логічний платіж – це кошти, сплачені до місцевих 
або до загальнодержавного бюджету, обсяг яких за-
лежить від кількості використаних природних ре-
сурсів та характеру шкоди, заподіяної природному 
середовищу.

 З огляду на запропоноване визначення еколо-
гічні платежі пропонується поділяти на дві групи: 
платежі за використання природних ресурсів; пла-
тежі за забруднення природного середовища.

Згідно з Податковим кодексом України платежі 
за використання природних ресурсів представлені 
наступними видами:

– рентна плата за користування надрами; 
– земельний податок; 
– рентна плата за спеціальне використання води;
– рентна плата за спеціальне використання лі-

сових ресурсів.
Платежі за забруднення природного середови-

ща представлені екологічним податком, що має ряд 
складових: 

– податок за викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами за-
бруднення; 

– податок за скиди забруднюючих речовин без-
посередньо у водні об’єкти; 

– податок за розміщення відходів (крім розмі-
щення окремих видів (класів) відходів як вторинної 
сировини;

– податок на утворення радіоактивних відходів 
(включаючи вже накопичені); 

– податок на тимчасове зберігання радіоактив-
них відходів їх виробниками понад установлений 
особливими умовами ліцензії строк [1].

Україна першою серед країн колишнього Радян-
ського Союзу запровадила систему платного при-
родокористування. Наразі в країні прийнято ряд 
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законів, які регламентують економічні механізми 
провадження екологічної політики. Серед них «По-
датковий кодекс», «Земельний кодекс», «Водний 
кодекс», «Кодекс про надра», «Лісовий кодекс», за-
кони «Про екологічну експертизу», «Про охорону 
атмосферного повітря», «Про природно-заповідний 
фонд», «Про відходи» та інші. Експериментальне 
впровадження системи платного природокористу-
вання було проведене в м. Суми у 1989-1990 ро-
ках. Всі підприємства міста, незалежно від форми 
власності сплачували ряд платежів, виходячи з об-
сягу атмосферних і водних викидів, кількості твер-
дих відходів, а також за спожиту воду та зайняту 
землю. Кошти збирались у спеціальний екологіч-
ний фонд і витрачались на екологічні цілі, згідно 
з рішенням міської ради. Через два роки експери-
мент був поширений на всі міста і області України. 
У 1992 році Україна у законодавчому порядку при-
йняла систему екологічних платежів [2]. 

Але з часом економічні інструменти були транс-
формовані і наразі вони виконують переважно роль 
фіскальних платежів, а функціонування існуючих 
еколого-економічних регуляторів виступає засо-
бом нагромадження фінансових ресурсів у владних 
структурах. Крім того, складається враження, що 
держава переважно декларативно вирішує пробле-
ми збереження довкілля і взагалі виступає таким 
суб'єктом природокористування, котрому насправді 
вигідне заподіяння екологічної шкоди, компенсація 
за яку у вигляді податків і штрафів утворює рахун-
ки бюджетних фондів охорони природи. Таку ситу-
ацію аж ніяк не можна визнати задовільною, якщо 
врахувати і те, що фактично бюджетні доходи від 
природокористування широко використовуються 
для усунення інших перекосів у економіці. 

Практично всі види платежів, пов'язаних з при-
родокористуванням та охороною навколишнього се-
редовища, нині мають характер податкових внесків. 
Як відомо, бюджетним законодавством встановлено, 
що податки, збори та інші податкові платежі зара-
ховуються до бюджетів повністю, незалежно від їх 
цільового призначення. Це призводить до того, що 
з року в рік надходження зборів за спеціальне ви-
користання природних ресурсів, наприклад, спря-
мовуються до бюджету не за цільовим призначен-
ням на природоохоронні заходи, як це визначено у 
статті 46 Закону України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища», а «розчиняються» 
у його доходній частині. А це – великі кошти, які 
конче потрібні для екологоорієнтованої розбудови 
національного господарства. Лише протягом 2013 р. 
підприємствам, організаціям, установам країни за 
забруднення довкілля і порушення природоохорон-
ного законодавства пред'явлено екологічних плате-
жів на загальну суму 3094,9 млн. грн.. Причому ця 
сума не включає платежів за використання при-
родних ресурсів, так як ці надходження взагалі не 
розглядаються як джерело фінансування природо-
охоронних заходів. Витрати на охорону навколиш-
нього середовища у тому ж періоді склали 20377,9 
млн. грн., в тому числі, з Держбюджету – 436,5 млн. 
грн., з місцевих бюджетів – 487,7 млн. грн., з влас-
них кошт підприємств – 17409,0 млн. грн., з інших 
джерел – 2026,7 млн.грн. [3 – 4]. 

Отже, якщо оцінювати існуючу систему еконо-
мічних інструментів природокористування за кри-
терієм наповнення державного бюджету, то слід 
визнати її безумовну ефективність як дієвого засо-
бу досягнення національно значущої цілі – задово-
лення фінансових потреб держави. Витрати на охо-
рону навколишнього природного середовища (20,4 
млрд. грн.) говорять лише про ефектну звітність з 

витрачання коштів бюджетів різного рівня, а не про 
ефективні природоохоронні заходи. Спрямованість 
вітчизняного економічного механізму екологічного 
регулювання на пріоритет методу «батога» стосов-
но природокористувачів, які працюють у ниніш-
ніх складних економічних і соціальних умовах, аж 
ніяк не стимулює їхню зацікавленість у дотриманні 
екологічних норм і зниженні техногенних наванта-
жень на природу, а лише спонукає до викривлення 
звітності. Кошти, що сплачуються у вигляді плати, 
зборів та податків як правило губляться в тенетах 
розгалуженої бюрократичної системи і аж ніяк не 
сприяють покращенню екологічної ситуації в країні.

Не дивлячись на досить розвинену систему еко-
лого-економічних інструментів впливу на підпри-
ємства та більш ніж достатні витрати на охорону 
природи стан довкілля не покращується, а навпаки 
навіть погіршується. 

Щоб не бути голослівними нами пропонується 
звернути увагу на такі факти. До сьогодні в Україні 
триває процес прогресуючого накопичення відходів. 
Обсяг їх щорічного утворення в період з 2003 до 
2013 року за експертними оцінками Ради по ви-
вченню продуктивних сил України Національної 
академії наук України становив 650 – 750 млн. т. 
Домінуючу їх частку становлять супутні розкривні 
породи, шлами збагачення корисних копалин, мета-
лургійні шлаки, золошлакові відходи ТЕС, відходи 
вуглевидобутку та вуглезбагачення тощо [5]. Охо-
плені обліком та статистичною звітністю 56 видів 
відходів, як вторинної сировини (форма 14 – мтп) 
склали у 2013 році 288,7 млн. т. Загальний обсяг на-
копичення відходів на цей час оцінено у 35 млрд. т.

Значну потенційну загрозу становлять небез-
печні відходи. Обсяг їх утворення на підприємствах 
України у 2013 році склав 0,92 млн.т, а накопичен-
ня – 12,6 млн.т. Через відсутність полігонів для ви-
далення небезпечних відходів у більшості областей 
України небезпечні відходи зберігаються на тери-
торії підприємств, а подекуди відходи видаляють 
на місця неорганізованого складування. Основні по-
казники поводження з відходами в цілому по Укра-
їні представлені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1
Показники поводження з відходами  

І-ІІІ класів небезпеки (тис. т)

Показни-
ки

 Роки
2009 2010 2011 2012 2013

Утворен-
ня небез-
печних 
відходів

1230,3 1659,8 1434,5 1368,7 923,8

Утилі-
зовано, 
оброблено 
(пере-
роблено) 
відхадів

825,9 642,4 597,5 541,4 439,0

Наявність 
у спеці-
ально від-
ведених 
місцях 
та на 
території 
підпри-
ємств

20852,3 16236,3 15157,9 14324,8 12641,6

З огляду на перспективи утилізації відходів, їх 
класифікують за класами небезпеки та за видами 
економічної діяльності. Клас небезпеки враховує 
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ступінь впливу на довкілля та на людей, що прожи-
вають на певних територіях. Зокрема до першого 
класу небезпеки належать надзвичайно небезпечні 
відходи; до другого – високонебезпечні; до третьо-
го – помірно небезпечні; до четвертого – мало не-
безпечні. Крім того, існує ще один клас, що об’єднує 
малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної 
промисловості [1]. Розподіл відходів за класами не-
безпеки в цілому по Україні представлений в та-
блиці 1.2.

Найбільше екологічне навантаження несуть Дні-
пропетровська, Донецька, Миколаївська, Луган-
ська, Сумська та Запорізька області. Якщо брати до 
уваги утворення небезпечних відходів І – ІІІ класів 
небезпеки, то Дніпропетровська область була без-
умовним лідером протягом останнього десятиріччя. 
Лише з 2011 року утворення відходів почало ско-
рочуватись і склало 77,4 тис. т у 2013 році, що у 
3,4 рази менше, ніж у 2010 році, коли утворення 
відходів становило 259,9 тис. т. Найбільша кількість 
відходів у 2013 році утворилась у Миколаївській 
(152,0 тис. т), Полтавській (130,9 тис. т), Харківській 
(120,0 тис. т) та Донецькій (113,6 тис. т) областях. 
Щодо наявності відходів, їх кількість за даними 
статистики на кінець 2013 року по Дніпропетров-
ській області становила 512,2 тис. т. За даним по-
казником Дніпропетровська область поступається 
Запорізькій (7676,6 тис. т), Донецькій (755,5 тис. т), 
Сумській (2047,4 тис. т), та Луганській (877,6 тис. т) 
областям [4]. 

Якщо розглянути утворення відходів за матері-
альним складом, то найбільшу питому вагу мають 
мінеральні відходи (79,6% – у 2013 році). Це обу-
мовлено тим, що гірничодобувна та переробна про-
мисловість посідають перше місце в утворенні та 
накопиченні твердих промислових відходів. Згідно з 
Податковим кодексом України їх відносять до мало 
небезпечних нетоксичних відходів гірничодобувної 
промисловості (четвертий клас небезпеки). За цією 
групою «з великим відривом випереджає» Дніпро-
петровська область. Кількість утворених у 2013 
році відходів склала 300504,4 тис. т. Для порівняння 
у Донецькій області відповідний показник – 53181,6 
тис. т; Кіровоградській – 38927 тис. т; Луганській – 
17810,7 тис. т. [4].

Це при тому, що більшість з накопичених від-
ходів мають промислову цінність і можуть бути 
визнані техногенними родовищами або техноген-
ними об’єктами. Результати досліджень, виконаних 
ДГП «Геопрогноз» показали, що на 16 із 160, за-
планованих до вивчення підприємств із рудо-пер-
спективними відходами, були виявлені 36 видів 
кольорових, чорних, рідкісних, рідкісноземельних і 
дорогоцінних металів у кількості (з застосуванням 
понижуючого коефіцієнта надійності 0,5): залізо –  
6 800 тис. т, алюміній – 972 тис. т, марганець – 507 
тис. т, стронцій – 229 тис. т, титан – 115 тис. т, 
цинк -- 97 тис. т, фосфор (Р2О5) – 52 тис. т, мідь – 
34 тис. т, сурма – 28 тис. т, цирконій – 21 тис. 

т, свинець – 18 тис. т, церій – 11 тис. т, ніобій –  
9 тис. т, лантан – 9 тис. т, оксид літію (Li2O) –  
7 тис. т, ітрій – 4,6 тис. т, ртуть – 3,6 тис. т, ва-
надій 2,7 тис. т, миш’як – 2,4 тис. т, нікель – 1,9 
тис. т, хром – 0,4 тис. т, скандій – 0,9 тис. т, гаф-
ній – 0,1 тис. т, золото – 8 т, срібло – 98 т. Їх орієн-
товна ціна на світовому ринку може скласти понад  
5 млрд. дол. США [6]. Крім того, дуже перспектив-
ними за геологічними прогнозами ДГП «Геопрогноз» 
в плані якісного і кількісного складу техногенних 
утворень є гірничо-збагачувальний комбінат Кри-
ворізького залізорудного басейну. У його відходах 
(10 млрд. т) прогнозується наявність близько 1000 т  
золота, а також промислові концентрації срібла, 
платини, ванадію, германію та напівдорогоцінного 
каміння (гранату, агату, яшми, халцедону, тощо). 
Значні перспективи пов’язують з Запорізьким за-
водом « Дніпроспецсталь», 2 млн. т цінних промвід-
ходів (скрап-стальний лом) якого протягом 30 років 
накопичувались у шлаковідвалах «Балка середня». 
Там були виявлені в істотніх концентраціях Ni, 
Cr, W, Mo та ряд інших цінних компонентів, для 
отримання високоякісних сортів сталі. Було визна-
но перспективним, також, залучення в переробку 
відходів теплоелектростанцій. Їх кількість переви-
щує 100 млн.т, а якісний склад характеризується 
наявністю в промислових концентраціях Al, Ge, V, 
Mo, Ga, Sc, Y, La, Li, Cs, Rb та інших елементів. 
На теплоелектростанціях, що працюють на рідко-
му паливі, виявлено, в промислових концентраціях, 
ванадій (4,6%) [7]. 

Висновки з проведеного дослідження. За існу-
ючої практики стягнення екологічних платежів до 
бюджету та системи розподілу державних коштів 
«екологічна» складова податково-бюджетної систе-
ми в Україні має яскраво виражений фіскальний 
характер і спрямована здебільшого на поповнення 
бюджетних коштів, по суті, за рахунок експлуата-
ції та забруднення природного середовища. Серйоз-
ною проблемою сьогодення, яка потребує негайного 
розв'язання, є практика фінансування екологічних 
програм та природоохоронних заходів. З одного 
боку, вона виявляється як необхідність опрацюван-
ня дієвого механізму реалізації фінансування при-
родоохоронних заходів; з другого – як питання про 
стан та обсяги фінансування заходів у галузі охо-
рони довкілля, використання природних ресурсів і 
забезпечення екологічної безпеки. Однією з голо-
вних причин, які гальмують розв'язання природо-
охоронних проблем, є несформованість механізму 
фінансування з бюджетів місцевого рівня по роз-
ділу «Охорона навколишнього природного серед-
овища». Не сприяє ефективній діяльності в галузі 
охорони довкілля, забезпечення екологічної без-
пеки, раціонального використання та відтворення 
природних ресурсів існуючий порядок функціону-
вання системи бюджетних асигнувань на охорону 
навколишнього природного середовища. Наприкінці 
року невикористані кошти цих фондів на всіх рів-

Таблиця 1.2
Утворення та наявність відходів за класами небезпеки (тис. т)

Показники
Роки

2009 2010 2011 2012 2013
Утворення відходів, всього 1230,3 419191,7 447641,3 450726,8 448117,6
у тому числі І-ІІІ класу небезпеки 1230,3 1659,8 1434,5 1368,7 923,8
ІV класу небезпеки * 417531,9 446206,7 449358,7 447193,6
Наявність відходів, всього (на кінець року) 20852,3 13267455,0 14422372,1 14910104,7 15167368,9
у тому числі І-ІІІ класу небезпеки 20852,3 16236,3 15157,9 14324,8 12641,6
ІV класу небезпеки * 13251218,7 14407214,2 14895779,9 15154727,3
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нях перераховуються у загальні доходи відповідних 
бюджетів і значна їх частина використовується не 
за цільовим призначенням. 

За даними статистичного обліку та аналізу на-
укових досліджень в галузі еколого – економічних 
проблем можна зробити висновок, що діюча систе-
ма еколого – економічного регулювання мало сприяє 
покращенню, як екологічної так і економічної ситуа-
ції в країні. Отже, на наш погляд потрібно змінювати 
концептуальні підходи до вирішення цього питання. 
На наш погляд треба перейти від системи оподат-
кування забруднення навколишнього середовища 
до системи штрафів. Це дасть змогу розглядати за-
бруднювачів як порушників, а не як законослухня-
них підприємців, що сприяють наповненню бюджету. 
Плату за користування природними ресурсами (на-
разі рентну плату та земельний податок) слід роз-
глядати, на наш погляд, як складову екологічних 
платежів. Доцільно було б спростити процес ліцен-
зування для підприємств, що розробляють техноген-
ні родовища, а також стимулювати підприємства, 

що запроваджують ресурсозберігаючі та безвідходні 
технології. Також пропонується більш уважно під-
ходити до моніторингу видів забруднення. Наразі, 
деякі з них взагалі не враховуються. Так, напри-
клад, електромагнітне забруднення, що наносить ве-
личезну шкоду здоров’ю жителів населених пунктів 
країни, навіть не обговорюється. Чому б нам не бра-
ти приклад з розвинених країн Європи. У Велико-
британії, скажімо, дітям до 16 років заборонено за-
конодавством користуватись мобільним телефоном, 
так як дитячий мозок поглинає випромінювання на 
50-60% більше ніж дорослий. У Швеції діє програ-
ма для людей, що страждають на гіперчутливість до 
електромагнітного випромінювання, за якою їм ви-
діляється 250 тис. дол. з бюджету та те, щоб вони 
обрали собі безпечне місце проживання. Добре було 
б запровадити систему відшкодування збитків через 
наявну та можливу втрату здоров’я від порушен-
ня безпечної відстані розташування випромінювачів 
електромагнітних хвиль, реалізацію якої покласти 
на компанії – порушники.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЫЧАГОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ 
В РАМКАХ ОТНОШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ГОСУДАРСТВА

Аннотация
В статье доказано отсутствие влияния экологических платежей на уровень экологического загрязнения територии. 
Дано определение экологическим платежам. Установлено, что экологические платежи способствуют наполнению бюд-
жета, но не оправдывают свого целевого назначения.
Ключевые слова: экологические платежи, эколого-экономические инструменты, отходы производства, обращение с 
отходами, загрязнение окружающей среды.
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INFLUENS OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC TOOLS ON WASTERS GENERATION 
IN REGULATION OF RELATION BETWEEN ENTERPRISES AND GOVERMENT

Summary
In the article the absence of influence of ecological payments on the level of ecological pollution of territories is proved. 
An ecological payments definition is given. It is established that ecological payments promote accumulation of the budget, 
but doesn’t justify their purpose.
Keywords: еcological payments, ecological and economics tools, production waste, wastes treatment, environmental 
pollution.
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