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Харківського торговельно-економічного інституту

Київського національного торговельно-економічного університету

ТРАНСФОРМАЦІЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Міжнародні економічні відносини на сучасному етапі розвитку світового господарства характеризуються значним по-
глибленням взаємозалежності усіх держав світу. Посилення процесів глобалізації, зростання ролі транснаціональних 
корпорацій, а також розширення міжнародної інвестиційної діяльності спричинили істотну активізацію міграції трудо-
вих ресурсів. Сьогодні міжнародна міграція являє собою невід’ємну частину процесу розвитку світового господарства.
Ключові слова: глобалізація, міграційні процеси, ринок праці, Міжнародна організація праці, еміграція, імміграція.

Постановка проблеми. В умовах посилення 
процесів глобалізації світової економіки наці-
ональні ринки праці все більше втрачають за-
мкнутість та відокремленість, між ними виника-
ють транснаціональні потоки робочої сили, що 
набувають систематичного і постійного харак-
теру. Таким чином, поряд з міжнародним рин-
ком товарів, послуг і капіталів значних масшта-
бів набуває тепер і міжнародний ринок робочої 
сили, який являє собою не просто суму націо-
нальних ринків, а систему, що базується на їхніх 
взаємозв'язках.

Суттєве зростання останніми роками в світі 
масштабів міжнародної міграції трудових ресур-
сів актуалізує дослідження цього явища, яке має 
істотний вплив на розвиток економіки, демогра-
фії, соціальної сфери та інших сторін життя сус-
пільства. Важливість дослідження міграційних 
тенденцій обумовлена підвищенням інтенсивнос-
ті міграційних потоків, поширенням на всі кра-
їни світового співтовариства, що, у свою чергу, 
призводить до загострення проблем, пов'язаних 
з явищем трудової міграції [1, с. 14].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню особливостей міграційних процесів в 
умовах глобалізації присвячено роботи М. Вербо-
вого, О. П’ятковської, Т. Юдинової [1; 2; 3]. Сучас-
ні міграційні процеси в Україні розглядаються 
у наукових працях А. Загробської, С. Калініної, 
Е. Лібанової, О. Малиновської тощо.

Разом з тим, не зважаючи на досить повне 
теоретико-методологічне обґрунтування міжна-
родних міграційних процесів, становлення між-
народного ринку праці обумовили необхідність 
подальшого дослідження вказаної проблематики 
і розробки напрямів удосконалення регулювання 
міжнародних міграційних потоків, що обумовлює 
актуальність вибраної теми. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, які 
полягають в аналізі міжнародного ринку пра-
ці, механізму регулювання міграційних потоків, 
впливу процесів глобалізації на стан ринку праці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як 
об’єктивна складова міжнародних економічних 
відносин міжнародна трудова міграція виникає 
та розвивається паралельно з еволюцією між-
народної міграції капіталу, а також міжнародної 

торгівлі. Вона зумовлена зовнішніми і внутріш-
німи чинниками економічного розвитку кожної 
держави, економічними зв’язками між країнами 
світу та станом міжнародної економіки в ціло-
му. При певних обставинах рушійними силами 
міжнародних трудових міграційних процесів 
можуть бути також політико-правові, військові, 
релігійні, етнічні, расові, культурні, сімейні, еко-
логічні та інші чинники неекономічного характе-
ру [1, с. 25-30].

Проте більшість дослідників вказують саме на 
економічні фактори виникнення міжнародної мі-
грації робочої сили. До них належать: 

– різний рівень економічного розвитку країн;
– міжкраїнові відмінності в розмірах заробітної 

плати;
– діяльність ТНК і як наслідок – розвиток 

міжнародної мобільності капіталу і робочої сили;
– структурні зрушення в економіці, спричи-

нені науково-технічним прогресом, що у свою 
чергу породжують структурне безробіття.

Крім того, в останні десятиліття до цих фак-
торів приєдналися й інші: відкритість економік; 
політична та економічна кризи країн колишньо-
го соціалістичного табору; надзвичайно стрім-
кий розвиток комунікацій, транспорту, засобів 
зв’язку; висока швидкість розповсюдження ін-
формації; зростаючий попит з боку розвинутих 
країн світу на інтелектуальну робочу силу тощо 
[3, с. 45-49].

Таблиця 1.1 
Динаміка чисельності міжнародних мігрантів 

у світі, млн. осіб 

Регіон світу
Роки

1990 2000 2010 2014
Увесь світ 154,2 174,5 220,7 231,5
Розвинуті країни 82,3 103,4 129,7 135,6
Країни, що розвиваються 71,9 71,1 91 95,9
у т. ч.: Африка 15,6 15,6 17,1 18,6
Азія 49,9 50,4 67,8 70,8
Європа 49 56,2 69,2 72,4
Латинська Америка 
і Карибський басейн 7,1 6,5 8,1 8,5

Північна Америка 27,8 40,4 51,2 53,1
Океанія 4,7 5,4 7,3 7,9
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За даними Міжнародної організації праці ста-
ном на 2014 рік у всьому світі налічується близь-
ко 232 млн. міжнародних мігрантів, що становить 
3,1% від загальної чисельності населення земної 
кулі. Для порівняння у 1990 р. ця цифра складала 
154,2 млн., що свідчить про тенденцію до збільшен-
ня кількості мігрантів у світі (табл. 1.1) [10, с. 67]. 

Основною особливістю сучасної міжнародної 
міграції населення є його безпосередня спрямо-
ваність до пошуку роботи, незалежно від пер-
винних причин, які зумовили міграцію [5, с. 17].

Учені виділяють наступні напрямки міжна-
родної трудової міграції, які сформувалися у те-
перішній час:

– із країн, що розвиваються та країн з перехід-
ною економікою до розвинутих країн світу (за еко-
номічними причинами); даний напрямок міграції у 
публікаціях Міжнародної організації з міграції має 
назву «South–North»;

– із розвинутих країн до країн, що розви-
ваються («North–South»: наприклад, з США до 
Мексики та Південної Африки, з Португалії до 
Бразилії, з Італії до Аргентини тощо); 

– міграція у межах розвинутих країн світу 
(«North–Nort»; для цього напряму характерний 
«відплив умів» з Європи до США);

– міграція у межах країн, що розвиваються 
(«South–South»);

– міграційні потоки у межах країн постсоціа-
лістичного табору (наприклад, з України до Ро-
сії, з Білорусі до Росії тощо) [6, с. 38].

Прийнято виокремлювати такі найважливіші 
центри притягання трудових ресурсів, що визна-
чають напрямки сучасної міжнародної трудової 
міграції: Західна Європа, Північна Америка, Пів-
денноамериканський регіон, Західна та Півден-
но-Східна Азія.

На сучасному етапі розвитку світового гос-
подарства найбільшими центрами притягання 
мігрантів є США та Канада (станом на 2014 р. 
чисельність мігрантів у цих країнах складала 
45,8 млн. та 7,3 млн. осіб відповідно). Конкурен-
тами США і Канади у даному плані виступа-
ють країни Західної Європи, а саме Німеччина 
(9,8 млн. мігрантів), Великобританія (7,8 млн. мі-
грантів), Франція (7,4 млн. мігрантів), Швейцарія 
(2,3 млн. мігрантів) тощо. 

Виділяють такі напрямки, які характерні для 
сучасних європейських міграційних потоків: з 
менш розвинутих країн Східної і Південної Єв-
ропи (Іспанія, Греція, Туреччина, Польща, Угор-
щина тощо) до високо розвинутих країн Північної 
та Західної Європи (Франція, Німеччина, Велико-
британія і т. д.); з країн Північної Африки, Пакис-
тану, Індії до країн Західної Європи. 

У зв’язку з військовими діями у Сирії по-
силився потік біженців до країн Євросоюзу. Це 
створює кризову ситуацію не тільки для країн 
міграції, а й для всього Європейського Союзу. 
Наприклад, Угорщина швидкими темпами спо-
рудила «стіну», щоб таким чином стримати потік 
мігрантів. Німеччина відкрито не відмовляє мі-
грантам, але проводить їх диференціацію. Тіль-
ки ті мігранти, які отримали дозвіл на постійне 
проживання у ЄС можуть надіятися на виплату 
грошової допомоги, яка стає все меншою.

Відносно новими центрами притягання тру-
дових ресурсів є «нові індустріальні країни» 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону (Сінгапур – 
2,3 млн. мігрантів, Республіка Корея – 1,2 млн., 
Гонконг – 2,8 млн., а також Тайвань) і країни 
Латинської Америки – Аргентина (1,9 млн. мі-
грантів), Венесуела (1,2 млн. мігрантів) [6, с. 12].

Основними тенденціями сучасної міжнародної 
трудової міграції є наступні:

– збільшення обсягів трудової міграції з кож-
ним роком;

– міграційні потоки складаються з двох на-
прямів, тобто одна й та сама країна може бути 
як донором трудових ресурсів, так і реципієнтом 
(наприклад, Великобританія та США);

– домінування економічних мотивів, що спо-
нукають до міграції, над неекономічними;

– розширення діапазону країн, що виступа-
ють активними учасниками міжнародних проце-
сів міграції; 

– спрямованість і концентрація міжнародних 
мігрантів у найбільш розвинутих регіонах світу;

– збільшення обсягів нелегальної міграції;
– усе більш активне втручання держави у мі-

граційні процеси.
Значним надбанням демократизації суспіль-

ства після здобуття Україною незалежності ста-
ло забезпечення безперешкодного та вільного 
переміщення громадян. Одним із проявів глоба-
лізації як домінуючої тенденції в сучасних між-
народних відносинах є, безперечно, міжнародна 
трудова міграція. Отже, у ХХІ ст. вплив трудової 
міграції на життєдіяльність українського сус-
пільства значно посилився. На сучасному етапі 
трансформації економіки України наша країна 
перебуває в переліку держав, які активно беруть 
участь у міжнародних міграційних процесах.

На даний момент Україна виступає однією з 
найбільших держав-донорів трудових ресурсів у 
Європі. Зовнішня трудова міграція є об’єктивною 
реальністю сьогодення. Кризові умови перехід-
ного періоду, у яких відбувалося формування 
міграційних потоків, були пов’язані з низькою 
заробітною платою у всіх секторах економіки, 
зростанням вимушеної неповної зайнятості та 
безробіття, а також поширенням бідності й висо-
ким рівнем майнового розшарування населення. 
Початок економічного зростання ознаменувався 
поліпшенням ситуації на ринку праці, підви-
щенням рівня життя населення. Проте, на жаль, 
більшість показників соціально-економічного 
розвитку залишаються далекими від європей-
ських стандартів, спостерігається значний роз-
рив у рівнях оплати праці в зарубіжних країнах 
та Україні. Саме це і спонукає наших співвітчиз-
ників шукати роботу за кордоном.

Основними напрямами державної міграційної 
політики на сучасному етапі трансформації еко-
номіки України мають бути ефективне регулю-
вання трудових відносин.

Активна міграційна політика – це єдина 
можливість недопущення надмірного зменшен-
ня чисельності населення України. За даними 
Державної служби статистики обсяги міжна-
родної міграції в Україні у 2003-2014 рр. мають 
наступний вигляд (табл. 1.2).
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Таблиця 1.2
Динаміка чисельності міжнародних мігрантів 

в Україні у 2003-2014 рр., осіб 

Рік

Показники

Кількість 
прибулих

Кількість 
вибулих

Міграційний 
приріст 

(скорочення)
2003 42473 76264 -33791
2004 39489 63699 -24210
2005 38567 46182 -7615
2006 39580 34997 4583
2007 44227 29982 14245
2008 46507 29669 16838
2009 37323 22402 14921
2010 32917 19470 13447
2011 30810 14677 16133
2012 31684 14588 17096
2013 76361 14517 61844
2014 54100 22187 31913

Ці цифри, проте, навіть приблизно не відобра-
жають масштабів еміграції та імміграції в Україні 
і трудової міграції зокрема. Це пояснюється тим, 
що значна частина мігрантів працює за межами 
країни на власний страх і ризик і статистично 
не враховується. Тому масштаби зовнішньої мі-
грації визначають за допомогою оцінок на осно-
ві даних різних обстежень. Дані Світового бан-
ку щодо обсягів міжнародної міграції в Україні 
кардинально відрізняються від даних Державної 
служби статистики (табл. 1.3).

Таблиця 1.3 
Міжнародні міграційні процеси 
в Україні у 1960-2014 рр., осіб 

Рік
Показники

Обсяг імміграції Обсяг еміграції
1960 4031769 6267828
1970 5438349 6362613
1980 6115984 6368129
1990 6905414 7178761
2000 5206456 5915970
2010 5190127 6216480
2014 5151378 6525145

Отже, проаналізувавши дані табл. 1.3, можна 
стверджувати, що кількість українців, які про-
живають за межами рідної країни має тенденцію 
до збільшення. 

Серед українських трудових мігрантів, які 
працювали у зарубіжних країнах у 2010-2014 ро-
ках, 38% отримали дозвіл на проживання і робо-
ту, 24% мали дозвіл на тимчасове проживання, 
13% – дозвіл на роботу, 17% не мали правового 
статусу, 4% перебували в іноземних державах 
лише з туристичною візою [8; 9].

Лише деяким мігрантам вдається знайти ро-
боту, яка відповідає їхньому рівню кваліфікації. 

Практично всі українські мігранти працюють на 
низькокваліфікованих робочих місцях, незалеж-
но від рівня освіти. 

На жаль, сьогодні негативні наслідки трудової 
міграції в Україні перекривають усі позитивні 
ефекти, викликані міграційними процесами: по-
гіршується демографічна та соціальна ситуації 
в країні, зменшується кількість висококваліфі-
кованих трудових кадрів, мігранти з нашої дер-
жави, більшість яких є нелегальними, зазнають 
експлуатації і т.д.

Саме ефективна міграційна політика пови-
нна мінімізувати всі негативні та максимізувати 
позитивні наслідки, що викликані міграційними 
процесами. Проте активне формування міграцій-
ної політики в Україні відбувалося лише декіль-
ка останніх років і при цьому мало більше фор-
мальний характер. 

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки.

1. В результаті проведеного аналізу теоретич-
них основ міжнародної трудової міграції встанов-
лено, що існує безпосередній зв'язок між станом 
економіки і можливостями залучення іноземної 
робочої сили як важеля економічного зростання.

2. Виходячи з того, що процеси глобалізації, 
що відбуваються у світовій економіці, здійснюють 
неоднозначний вплив як на ринки праці окремих 
країн світу доказано, що при цьому міжнародна 
міграція виступає як фактором глобалізації, так і 
її наслідком, що випливає з потреби більш ефек-
тивного розподілу планетарних людських ресур-
сів у світовому виробництві товарів та послуг. 

3. Встановлено, що міжнародна трудова мігра-
ція дозволяє певним чином згладити негативні 
наслідки сучасного суспільства – використання 
праці мігрантів стало нагальною потребою для 
виникнення нових джерел капіталу для менш 
розвинених країн – грошових переказів в країну 
походження мігрантів.

4. За останнє десятиліття Україна стала по-
тужним експортером робочої сили. За даними 
МОП, трудові мігранти з України орієнтовані на 
роботу в країнах Східної (Польща, Угорщина, 
Чехія), Південної (Італія, Іспанія, Греція, Порту-
галія) та Західної (Німеччина) Європи, в Туреч-
чині, на Кіпрі та в США. 

На основі прогнозної оцінки міграційної ситу-
ації в Україні в контексті розвитку світових гло-
балізаційних процесів зроблено висновок, що у 
найближчій перспективі помітно скоротиться про-
позиція робочої сили на вітчизняному ринку пра-
ці, Україна відчуватиме дефіцит кадрів у різних 
сферах економіки. З урахуванням вищевикладе-
ного обґрунтовано, що Україна повинна вирішу-
вати питання, пов’язані не тільки з еміграцією, 
виїздом і перебуванням українців за кордоном, 
сприяння їх поверненню на батьківщину, але й з 
удосконаленням політики прийому іноземних гро-
мадян, посиленням боротьби з тіньовою міграцією. 
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У статті досліджено вплив інноваційної діяльності на конкурентосп-роможність й ефективність діяльності підприємства. 
Роль інноваційної діяльності у підвищенні прибутковості, значення для забезпечення економічного зростання 
національної економіки в цілому. Визначено напрямки активізації інноваційного розвитку вітчизняних підприємств.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
господарювання інноваційна діяльність виступає 
потужним каталізатором розвитку економіки, 
надійною гарантією високоефективного бізнесу. 

Модернізація техніки та технології виробни-
цтва, оновлення і модифікація товарного асорти-
менту, вдосконалення систем організації і управ-
ління дозволяють підприємствам адаптувати 
свою продукцію до вимог ринку, підтримувати 
необхідний рівень попиту, скорочувати витрати, 
стабілізувати і покращувати фінансово-еконо-
мічні результати діяльності. Нові ідеї і продукти, 
прогресивні технології й організаційні рішення 
дедалі більшою мірою визначають успіх підпри-
ємницької діяльності, забезпечують виживання 
і фінансову стійкість підприємства. 

Інноваційний фактор стає вирішальним для 
забезпечення сталого розвитку національної 
економіки, зниження залежності держави від 
критичного імпорту, підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняної продукції і активізації 
експортної діяльності. Тому у сучасному глобалі-
зованому світовому господарстві країни, які во-
лодіють інноваціями, посідають передові позиції 
стосовно розвитку економіки та соціальних стан-
дартів життя людей. 

Отже, необхідність здійснення інноваційної 
діяльності виступає головною перевагою сучас-
ного розвитку підприємства. Саме тому пробле-
ми інноваційної сфери діяльності господарюючих 
систем висуваються в розряд першочергових за-
дач в структурі економічних досліджень. Цим і 
обумовлено актуальність обраного напряму до-
слідження.

Економічні процеси в сфері інноваційного 
розвитку привертають увагу багатьох вітчиз-
няних та зарубіжних учених-економістів. Над 
дослідженням різних аспектів інноваційної ді-
яльності, значенню такої діяльності присвяче-
но чимало праць науковців, серед яких варто 
назвати О.І. Амоша, С.В. Глухова, О.П. Єлець,. 
І.В. Кедревич, Т.П. Костюк, М.В. Літвиненко, 
А.А. Мазаракі, В.І. Нежиборець, Н.Д. Корінько, 
Л.О. Чорна та багатьох інших. Однак роль інно-

ваційної діяльності в глобальному аспекті ще не 
до кінця вивчена, масштаби та рівень наукової 
розробки цього питання залишаються недостат-
німи, тому вимагають подальших досліджень у 
цьому напрямі.

Постановка завдання. Завдання дослідження 
полягає в з’ясуванні впливу інновацій на підви-
щення показників прибутку, конкурентоспро-
можності й ефективності діяльності підприємств, 
з’ясуванні ролі та значимості інновацій в еконо-
міці України та розробці заходів щодо підвищен-
ня рівня інноваційної активності підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інноваційна діяльність у загальному розумін-
ні – це системний вид діяльності, спрямований 
на створення і реалізацію інновацій. У резуль-
таті інноваційної діяльності народжуються нові 
ідеї, нові або вдосконалені продукти, техноло-
гічні процеси, з’являються нові форми органі-
зації та управління різними сферами економіки 
та її структур. Закон України «Про інновацій-
ну діяльність» конкретизує її узагальнене ро-
зуміння: інноваційна діяльність – це діяльність, 
що спрямована на використання і комерціа-
лізацію результатів наукових досліджень та 
розробок і зумовлює випуск на ринок нових 
конкурентоспроможних товарів та послуг [1]. 
Інноваційна діяльність об'єктивно обумовлюється 
потребою ринку, відкриває нові сфери застосу-
вання, а отже, і нових споживачів створюваного 
продукту, технології або послуги.

Головна внутрішня мета діяльності будь-якого 
підприємства або організації, що функціонують в 
умовах ринкової економіки, полягає в максиміза-
ції прибутку, головного чинника його економічної 
стійкості. Саме інноваційна діяльність відіграє у 
цьому вирішальну роль. 

Виділимо ряд основних напрямків, що забез-
печують підприємству максимальний прибуток 
[6, с. 137–140].

Перш за все, це розширення номенклатури 
реалізованої продукції (послуг). Розширення но-
менклатури можливе тільки за двома напрям-
ками: за рахунок випуску нової продукції (яка 
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раніше не вироблялась на даному підприємстві) 
або за рахунок удосконалення (модернізації або 
модифікації) продукції, що вже випускається 
або наданої послуги. Як перший, так і другий 
напрямок, що забезпечує розширення номенкла-
тури продукції і відповідно веде до збільшення 
прибутку, безпосередньо пов’язані з інновацій-
ною діяльністю, бо сукупність робіт, пов’язаних 
з розробкою, освоєнням і поліпшенням вже виро-
бленої продукції, за своєю суттю є інноваційною 
діяльністю.

Другим напрямком є максимізація ціни, за 
якою реалізується продукція або надається по-
слуга. Можливість збільшення ціни реалізації 
продукту або послуги прямо залежать від по-
питу і пропозиції на продукцію підприємства 
на ринку. Найбільш важливим є те, чи діє під-
приємство в умовах конкурентної боротьби або 
займає монопольне становище. Результатом мо-
нопольного становища є практично нічим не об-
межена можливість збільшення ціни реалізації 
продукту (послуги) і, як наслідок, прибутку. Слід 
зазначити, що здійснювана підприємствами інно-
ваційна діяльність є одним із засобів, за допомо-
гою якого вони можуть забезпечити монопольне 
становище на ринку або попит на продукцію і 
необґрунтовано завищувати ціну її реалізації. Ін-
шими словами, інноваційна діяльність дозволяє 
підприємствам в певних умовах зайняти моно-
польне становище на ринку з усіма наслідками, 
що випливають звідси, з точки зору збільшення 
прибутку підприємства через підвищення ціни 
реалізації продукції та послуги.

Далі слід зазначити про мінімізацію витрат 
на виготовлення і реалізацію одиниці продукції 
(послуги). Зниження цих витрат можливе тіль-
ки двома шляхами: або за рахунок мобілізації 
резервів технології, що вже використовується, 
або за рахунок освоєння нового технологічного 
ланцюга або нових елементів в старому ланцюгу. 
При цьому мається на увазі, що освоєння нової 
техніки, технології, як і нових методів організації 
та управління виробництвом і збутом продукції, 
визначається ефективністю інноваційної діяль-
ності, реалізованої підприємством [5, c. 122-123].

Ще одним напрямком, що забезпечує підпри-
ємству прибуток є максимізація обсягів реалі-
зації продукції або послуги. Слід зазначити, що 
збільшення обсягів реалізації продукції в най-
меншій мірі залежить від зусиль підприємства, 
хоча і є певні важелі впливу на споживчий по-
пит. Виділимо два основних напрями: збільшен-
ня обсягів реалізації старої (яка вже випуска-
лася на даному підприємстві) продукції і нової 
продукції. У свою чергу, збільшення обсягів ре-
алізації старої продукції можливе за рахунок 
проведення комплексу маркетингових заходів, 
спрямованих на стимулювання збуту (рекла-
ма, розпродаж і т. ін.), вихід на нові ринки зі 
старою (для даного підприємства) продукцією, 
а також за рахунок підвищення споживчої при-
вабливості продукції. У свою чергу, споживча 
привабливість включає такі елементи, як ціна 
продукції, якість і додаткові функції продук-
ції. Підвищення споживчої привабливості озна-
чатиме привабливу з точки зору споживачів 
зміну вищезазначених елементів. Діяльність, 

пов’язана з підвищенням якості продукції, що 
випускається, а також надання їй нової функції 
є інноваційною. Разом з тим, випуск нової про-
дукції є також результатом інноваційної діяль-
ності [3, c. 94-96].

Позитивний вплив інновацій на рівень конку-
рентоспроможності економіки країни проявля-
ється в зростанні продуктивності праці та дода-
ної вартості, структурному оновленні економіки, 
збільшенні питомої ваги високотехнологічних, 
наукоємних галузей у структурі виробництва та 
експорту, підвищенні якості продукції, і як на-
слідок – в розширенні ринків збуту [8, с. 285]. 
Тож інноваційна діяльність є невід’ємною части-
ною ефективного функціонування економіки.

Головною умовою для інноваційного розвитку 
будь-якого підприємства є усвідомлення необ-
хідності інновацій з боку керівництва та вну-
трішня готовність до їх впровадження. В той же 
час значна частина вітчизняних дослідників об-
ґрунтовують думку, що саме неготовність керів-
ництва та працівників підприємств стати актив-
ними учасниками й реалізаторами інноваційного 
процесу значною мірою обумовила неспромож-
ність та несприйнятливість підприємств до інно-
вацій [7, с. 35]. Тому вітчизняним підприємствам 
та Україні в цілому для розвитку інноваційної 
діяльності слід звернути увагу на досвід розви-
нутих країн щодо підтримки, розвитку та впро-
ваджень інновацій, де головну роль відіграє саме 
державна підтримка.

В зарубіжних країнах держава є могутнім 
спонсором інноваційної діяльності, що постійно 
удосконалює систему стимулювання винахід-
ництва, засновану на використанні патентної 
форми правової охорони винаходів. Інновацій-
не виробництво активно підтримується держа-
вою у формі пільг, субсидій, «податкових ка-
нікул», тощо.

В Україні ж, на жаль, відсутні дієві меха-
нізми підтримки, стимулювання, розвитку ін-
новаційної діяльності. Нестабільна економіка, 
постійно змінне законодавство, відсутність фі-
нансування, гарантій, високі кредитні ставки, 
недосконалість податкової системи та пільгового 
режиму для здійснення інноваційної діяльності, 
відверто ворожі військові, політичні, економічні, 
інформаційні дії російської федерації відносно 
України – всі ці фактори не сприяють зростан-
ню впроваджень нововведень на підприємствах. 
Як результат – відсутність мотивації щодо вдо-
сконалення нових технологій, значна зношеність 
обладнання та застаріла матеріально-техніч-
на база, дефіцит фінансових ресурсів і слабкий 
розвиток інфраструктури трансферу техноло-
гій [8, с. 284-285]. Це унеможливлює одержання 
важливих наукових результатів та перешкоджає 
розвитку України, її ствердженню як передової 
розвиненої держави.

Стан інноваційної діяльності в Україні біль-
шістю експертів-науковців визначається як кри-
зовий і такий, що не відповідає сучасному рівню 
розвитку інноваційних процесів в країнах, для 
яких інноваційний розвиток є ключовим векто-
ром економічної стратегії.

В таблиці 1 наведені дані про показники інно-
ваційної активності підприємств України.
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Таблиця 1.1
Питома вага підприємств, що займалися 
впровадженням інновацій та питома вага 

промислових підприємств, що впроваджували 
інновації протягом 2000-2014 років [9]

Рік

Питома вага 
підприємств, 

що займалися 
інноваціями

З них питома 
вага промислових 

підприємств,
що впроваджували 

інновації, %
2000 18,0 14,8
2001 16,5 14,3
2002 18,0 14,6
2003 15,1 11,5
2004 13,7 10,0
2005 11,9 8,2
2006 11,2 10,0
2007 14,2 11,5
2008 13,0 10,8
2009 12,8 10,7
2010 13,8 11,5
2011 16,2 12,8
2012 17,4 13,6
2013 16,8 13,6
2014 16,1 12,1

Аналізуючи динаміку активності промисло-
вих підприємств, що займалися впроваджен-
ням інновацій протягом 2000-2014 років, мож-
на побачити, що пік активності припадає на  
2000-2002 роки (максимальна частка 14,8%). 
Після 2002 року іде різке зменшення активнос-
ті до 2005 року (мінімальна частка 8,2%). Далі 
активність промислових підприємств поступо-
во збільшується і у 2013 році досягає значення 
13,6%, проте, у 2014 році даний показник знову 
зменшився до значення 12,1%.

Тому, на нашу думку, виходячи з вищенаве-
деного, для подальшого розвитку інноваційної 
діяльності підприємств будуть сприяти наступ-
ні заходи: 

– розробку і запровадження механізму на-
дання пільг підприємствам, які впроваджують і 
реалізують інноваційну продукцію; 

– поширення практики надання інновацій-
ним підприємств кредитів зі знижкою кредитної 
ставки; 

– запровадження прогресивного оподатку-
вання прибутку від випуску застарілої і недо-

сконалої продукції чи у випадку використання 
екологічно небезпечної технології;

– розвиток та посилення дії фінансово-кре-
дитних інститутів, що забезпечують безперерв-
ність фінансування інноваційних проектів (вен-
чурні компанії, інноваційні фонди);

– підготовка висококваліфікованих працівни-
ків та залучення їх в активні галузі для створен-
ня нових технологій;

– активізація міжнародного наукового та на-
уково-технічного співробітництва;

– мотивація працівників до інноваційної ді-
яльності, зменшення міграції вчених.

Зазначені заходи дадуть змогу сформувати 
сприятливий інноваційний клімат, задіяти всі 
необхідні механізми та стимули для підвищення 
зацікавленості підприємств у впровадженні на-
укомістких технологій.

Отже, ефективне функціонування інновацій-
ної діяльності передбачає виважену державну 
інноваційну політику, дозволяє досягти постав-
лених цілей інноваційного розвитку і зайняти 
вищі рейтинги у світовому постіндустріальному 
економічному просторі.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, реалізація інноваційної діяльності є од-
ним з основних чинників конкурентоспромож-
ності продукції, забезпечує ефективність вико-
ристання виробничих ресурсів, підвищує ступінь 
адаптованості підприємств до зовнішнього серед-
овища, розширює його можливості щодо виходу 
на нові ринки продукції, створює умови довго-
строкової стабільності. 

Проведене дослідження сучасного стану інно-
ваційної діяльності вітчизняних підприємств пока-
зало відставання їхнього розвитку. Підприємства 
відчувають суттєву нестачу власних фінансових 
ресурсів, які потрібні для забезпечення іннова-
ційного розвитку, а також існує значна кількість 
перешкод щодо зовнішніх джерел фінансування. 
Тому, щоб не залишитись на узбіччі світового 
розвитку на шляху до інноваційно-інформацій-
ної економіки, в Україні необхідно створювати 
сприятливе для інновацій бізнес-середовище. Ре-
алізація запропонованих напрямків активізації 
інноваційної діяльності в Україні дасть змогу 
значно підвищити рівень інноваційної активності 
підприємств. Одночасно політика стимулювання 
інноваційної діяльності забезпечить динамічний 
розвиток всієї економіки і буде фундаментальною 
основою для покращення рівня життя населення.
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В статті проведено критичний аналіз поглядів науковців на зміст понять «управління фінансовою безпекою підприємства», 
«механізм управління безпекою» та сформульована власна думка щодо розуміння їх сутності. Визначені наукові підходи 
до складових механізму управління фінансовою безпекою підприємства та зроблено висновок щодо багатоваріантності 
її структурних компонентів через розгляд механізму переважно як складових системи управління. Розглянуто підходи 
до побудови системи управління фінансовою безпекою підприємства та в рамках структурного підходу виділені її 
підсистеми: управління фінансовими ресурсами, управління фінансовими ризиками, управління загрозами.
Ключові слова: управління, фінансова безпека підприємства, механізм управління, побудова системи управління, 
об’єкт управління, фінансова система.

Постановка проблеми. В сучасних умовах еко-
номічної нестабільності, посилення впливу кризо-
вих явищ на всі сфери економічного життя нагаль-
ними постають питання забезпечення фінансової 
стабільності, ефективної протидії наявним та мож-
ливим загрозам, нейтралізації впливу негативних 
чинників зовнішнього та внутрішнього середовища 
на діяльність суб’єктів господарювання. Це потре-
бує створення дієвої системи управління підпри-
ємством і, зокрема, її підсистеми – управління 
фінансовою діяльністю. Метою функціонування 
зазначеної підсистеми є забезпечення належно-
го рівня фінансової безпеки підприємства, тобто 
такого стану фінансів, який узгоджує фінансо-
ві інтереси усіх учасників в процесі їх взаємодії 
(суб’єкт господарювання та суб’єкти зовнішнього 
середовища), забезпечує достатню стійкість під-
приємства до загроз, дозволяє успішно реалізову-
вати цілі та завдання в рамках фінансової страте-
гії – ефективний і сталий розвиток підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню управлінських аспектів фінансової 
безпеки підприємств в Україні присвячені праці 
Блажевич О.Г., Бланка І.А., Бойкевич О.Р., Ва-
сильціва Т.Г., Волошина В.І., Воробйова Ю.М., 
Воробйової О.І., Гаврилової Т.В., Горячевої К.С., 
Грабчук О.М., Жук О., Загорельської Т.Ю., Каркав-
чука В.В., Кім Ю.Г., Кириченко О.А., Клименко Т.В., 
Кракос Ю.Б., Кудрицької Ж.В., Кузенко Т.Б., Мар-
ченко О.М., Медведєвої І.Б., Могиліної Л.А., Не-
красенко Л.А., Орєхової К.В., Орлової В.В., Пе-
тренко Л.М., Погосової М.Ю., Пойда-Носик Н.Н., 
Пономаренко О.Е., Разгон Р.О., Сабліної Н.В., 
Свереди Н.І., Сусіденко О.В., Усенко К.А., Черев-
ко А.В., Чопко Н., Шиянової К.А. та інших. 

Основними напрямами досліджень на сучас-
ному етапі розвитку науки є: 

теоретико-методичні засади управління фі-
нансовою безпекою в умовах економічної неста-
більності, формування стратегій управління фі-
нансовою безпекою підприємства з урахуванням 
чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, 
моделювання процесів управління фінансовою 

безпекою підприємств, особливості управління 
загрозами фінансовій безпеці, формування сис-
теми забезпечення фінансової безпеки підприєм-
ства та ефективного механізму управління нею, 
теоретико-методичне забезпечення стратегічно-
го планування фінансової безпеки підприємства, 
управління фінансовими ризиками в системі 
стратегічного управління фінансовою безпекою.

Незважаючи на вагомі доробки вчених нау-
ковою проблемою залишається відсутність єди-
ного підходу щодо понятійного апарату в галузі 
управління фінансовою безпекою підприємств 
через багатогранність та унікальність категорії 
«фінансова безпека», неузгодженість різних то-
чок зору до побудови системи управління з ви-
окремленням її складових елементів, недостатня 
глибина досліджень підсистем управління фінан-
совою безпекою підприємств.

Постановка завдання. Виходячи з вищезаз-
наченого, завданнями дослідження є системати-
зація, узагальнення наукових поглядів та уточ-
нення понятійного апарату щодо управління 
фінансовою безпекою підприємства, складових 
системи управління, характеристика підходів до 
побудови системи управління фінансовою без-
пекою підприємства та виділення підсистем її 
управління в рамках структурного підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. До-
слідження будь-якого явища починається з ви-
вчення його сутності. Управління фінансовою без-
пекою не є виключенням. Вивчення літератури 
показало наявність термінологічної неузгодженос-
ті щодо понять «забезпечення фінансової безпе-
ки», «забезпечення системи фінансової безпеки», 
«управління фінансовою безпекою», «управління 
системою фінансової безпеки», «механізм управ-
ління фінансовою безпекою», «механізм забезпе-
чення фінансовою безпекою» та їх складових. На 
нашу думку, це зумовлено різними підходами до-
слідників до визначення самого поняття «фінансо-
ва безпека» як стан, процес, система, сукупність 
умов, комплекс дій. На підставі поєднання ресурс-
но-функціонального та динамічного підходів до 
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управління фінансовою безпекою вважаємо, що 
фінансова безпека – це характеристика фінансо-
вої системи підприємства, а саме її стан, в якому 
ця система здатна підтримувати фінансову рів-
новагу, протистояти загрозам реальним та мож-
ливим, стабільно розвиватися в майбутньому. Цю 
точку зору мають і вчені Воробйов Ю.М., Вороб-
йова О.І., Блажевич О.Г. [1, с. 21]. Отже, нелогічно 
застосовувати терміни «система», «забезпечення 
системи», «управління системою» до категорії 
«фінансова безпека підприємства». 

Управління фінансовою безпекою в літературі 
розглядають в тій чи іншій площині (табл. 1).

Не можна погодитися з підходом Кім Ю.Г. до 
розкриття змісту поняття «управління фінан-
совою безпекою» як вплив на суб’єкти безпеки, 
оскільки, по-перше, вплив здійснюється не на 
суб’єкт безпеки, а її об’єкт, по-друге, управлін-
ня (дія зі значенням управляти, те саме, що ке-
рувати) [10, с. 720–721] є певні дії, (діяльність), 
підпорядковані конкретній меті – отримання ре-
зультату (безпечний стан фінансової системи). 
В процесі виконання управлінських дій за допо-
могою методів, важелів, інструментів управління 
здійснюється вплив на керований об’єкт.

Визначення Свередою Н.І. управління фі-
нансовою безпекою підприємства як сукупності 
відносин фінансової безпеки вважаємо непра-
вильним виходячи зі змісту поняття «безпека» – 
стан, коли комусь або чомусь ніщо не загрожує, 
не викликає занепокоєння [10, с. 52]. Вираз «су-
купність відносин стану» не має сенсу, оскільки 
стан фінансової системи визначається відносина-
ми, які виникають між суб’єктами в процесі руху 
фінансових ресурсів. 

Трактування управління фінансовою без-
пекою підприємства як сукупність ієрархічно 
взаємопов'язаних і взаємообумовлених елементів 
фінансового менеджменту, як сукупність прин-

ципів та методів розробки і реалізації управ-
лінських рішень не відповідає сутності категорії 
«управління», її витокам. Що стосується точки 
зору окремих вчених стосовно розгляду управ-
ління як безперервного процесу – вона вірна, але 
перелічувати функції управління у визначенні 
(аналіз, планування) недоцільно. 

Отже, управління фінансовою безпекою мож-
на розглядати, з одного боку, як певну діяльність 
суб’єктів по забезпеченню належного стану фі-
нансової системи підприємства, з іншого, як під-
систему в системі управління фінансами. Зазна-
чена підсистема управління функціонує завдяки 
механізму – її серцевині. 

Аналіз літератури показав наявні розбіжнос-
ті в трактуванні цього поняття. Так, під меха-
нізмом управління розуміють: 1) організаційний 
комплекс, який складається з сукупності орга-
нізаційних, управлінських, технічних, правових 
та інших заходів, у сукупності спрямованих на 
забезпечення безпеки підприємства, захисту за-
конних інтересів його керівництва та інвесторів, 
сприяння забезпеченню стійкого розвитку під-
приємства [7, с. 14]; 2) сукупність економічних, 
мотиваційних, організаційних і правових про-
цедур прийняття управлінських рішень з за-
безпечення захисту фінансових інтересів, які 
дозволять узгодити інтереси взаємодіючих сто-
рін, об’єктів і суб’єктів управління [9, с. 128]; 
3) сукупність основних елементів впливу на про-
цес розроблення та реалізації управлінських рі-
шень щодо забезпечення захисту його фінансо-
вих інтересів від різних загроз [3, с. 138; 4, с. 5; 
11, с. 99]; 4) сукупність, у першу чергу, управ-
лінських рішень, що приведуть до гармонізації 
фінансових інтересів підприємства з інтересами 
суб’єктів зовнішнього середовища, у результаті 
чого, враховуючи специфіку діяльності підпри-
ємства, уможливлюється отримання прибутку, 

Таблиця 1
Наукові підходи до трактування поняття «управління фінансовою безпекою підприємства»

Автор, джерело Зміст поняття

Бланк І.А. [2, с. 24] 
Кузенко Т.Б., Усенко К.А. [3, с. 137] 
Петренко М.Л. [4, с. 5] 
Сабліна Н.В. [5, с. 328]

[в площині спеціалізованого напряму фінансового менеджменту] як сис-
тема принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень 
щодо забезпечення захисту пріоритетних фінансових інтересів підпри-
ємства від зовнішніх та внутрішніх загроз за різними напрямами фінан-
сово-господарської діяльності підприємства.

Могиліна Л.А. [6, с. 6]
[система управління] впорядкована сукупність взаємопов’язаних еле-
ментів, які утворюють єдину функціональну цілісність, призначену для 
встановлення та підтримки оптимального рівня фінансової безпеки 

Кім Ю.Г. [7, с. 13]

[система фінансової безпеки] свідомий, цілеспрямований вплив із боку 
суб'єктів управління підприємством і системою його безпеки на суб'єкти 
безпеки (організація й управління фінансами, планування, контроль і 
аналіз фінансів, інформаційні ресурси, зовнішньоекономічна діяльність, 
персонал і. т.п.), який здійснюється з метою спрямування їх дії на зни-
ження рівня загроз і ризиків, а також попередження небажаних резуль-
татів фінансової діяльності 

Марченко О.М. [8, с. 6]
безперервний процес аналізу його [підприємства] фінансового стану, зовніш-
нього та внутрішнього середовища, планування та забезпечення виконання 
комплексу заходів для досягнення потрібного рівня фінансової безпеки 

Сабліна Н.В. [5, с. 328]

сукупність ієрархічно взаємопов'язаних і взаємообумовлених елементів 
фінансового менеджменту, зміст яких віддзеркалює особливості кон-
кретних процесів в управлінні фінансовою сферою діяльності, які наразі 
є пріоритетними для підприємства 

Свереда Н.І. [9]

сукупність відносин фінансової безпеки, реалізованих за допомогою ор-
ганізаційної структури та функцій управління, нормативно-правового й 
організаційно-економічного забезпечення, процесів реагування на погро-
зи та наявність моделі прийняття рішення залежно від ситуації
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розмір якого дозволяє підприємству підтримува-
ти свою фінансову безпеку на достатньому для 
нормального функціонування рівні [12, с. 42]. 

Отже, під механізмом управління фінансовою 
безпекою розуміють сукупність заходів, сукуп-
ність процедур, сукупність елементів впливу, су-
купність управлінських рішень. 

Для уточнення сутності поняття «механізм 
управління фінансовою безпекою підприємства» 
звернемося до тлумачного словника української 
мови. «Механізм» – це внутрішня будова, систе-
ма чогось або сукупність станів або процесів, з 
яких складається певне явище [10, с. 400]. Яви-
ще – філософська категорія, яка відносно зо-
внішнього світу означає окремий предмет або 
процес. В онтологічному аспекті явище – це 
предмет в його цілісності. В цьому сенсі яви-
щем є фінансова система підприємства. Без-
пека, і зокрема фінансова, не є явищем, а ви-
ступає його характеристикою – властивостей, 
притаманних фінансовій системі підприємства. 
Стосовно управління як сукупності дій (керу-
вання) це також система, а відтак, управління 
фінансовою безпекою підприємства – підсисте-
ма управління його фінансовою системою. 

Виходячи з викладеного, механізмом управ-
ління є система, яка складається з певних еле-
ментів забезпечення управлінських дій. У сукуп-
ності взаємозв’язків між механізмом управління 
(точніше – механізмом забезпечення управлін-
ня) та іншими елементами системи управління 
фінансовою безпекою створюється цілісний ор-
ганізм функціонування фінансової системи під-
приємства. Отже, позиція вчених Губарєвої І.О., 
Штаєр О.М. щодо розуміння механізму управ-
ління як сукупності елементів впливу на процес 
розроблення та реалізації управлінських рішень 
щодо забезпечення захисту його фінансових ін-
тересів від різних загроз є цілком справедливою. 
Сукупність же управлінських рішень [12, с. 42] 
не можна вважати механізмом, оскільки управ-
лінське рішення – це певний результат управ-
лінської діяльності, отриманий завдяки дії меха-
нізму управління. 

Незважаючи на наукові доробки в сфері 
управління фінансовою безпекою підприємства, 
питання структури механізму управління зали-
шаються дискусійними. Підхід до структуризації 
зазначеного механізму базується на теоретич-
них положеннях складових механізму управлін-
ня. Як зазначає Медведєва І.Б., серед елементів 
механізму управління виділяють мету, критерії 
досягнення мети, завдання, фактори управління, 
методи управління, принципи управління, ресур-
си підприємства [12, с. 42]. Горячева К.С. поряд з 
принципами, функціями, методами управління до 
складових механізму відносить сукупність фінан-
сових інтересів, організаційну структуру, управ-
лінський персонал, техніку і технології управлін-
ня, фінансові інструменти, критерії оцінки рівня 
фінансової безпеки [13, с. 7]. Організаційна струк-
тура віднесена до складових механізму і вчени-
ми Кракос Ю.Б. та Розгон Р.О. [14, с. 92]. Кли-
менко Т.В. до механізму управління фінансовою 
безпекою відносить забезпечення – нормативно-
правове та інформаційне [15, с. 340]. До компонен-
тів механізму управління дослідники Мойсеєн-

ко І.П., Шолок О.О. відносять систему управління 
та прийняття управлінських рішень [16, с. 145]. 
Є точка зору щодо складових механізму управ-
ління – економічні закономірності [17, с. 119], кри-
терії оцінювання ефективності управління фінан-
совою безпекою підприємства [17, с. 120]. 

На нашу думку, є некоректним відносити до 
механізму управління організаційну структуру, 
управлінський персонал, сукупність фінансових 
інтересів, фінансових ресурсів, мету, завдання, 
функції, фактори та принципи управління. Це 
складові системи управління фінансовою безпе-
кою. Виділення в механізмі управління системи 
управління є по-суті протиріччям між розумін-
ням витоків понять «система управління» та «ме-
ханізм управління». Саме механізм є складовою 
системи управління.

Крім того, окремі вчені пропонують виокрем-
лювати в структурі механізму управління фінан-
совою безпекою підприємства наступні елементи: 
механізм управління цілями фінансової безпе-
ки підприємства, механізм діагностування стану 
фінансової безпеки, механізм прийняття рішень 
з управління фінансовою безпекою підприємства 
[12, с. 43]. Така позиція аргументується запропо-
нованими дослідниками структурними елемента-
ми механізму, з чим не можна погодитися. 

Більшість вчених до складу механізму управ-
ління фінансовою безпекою підприємства відно-
сять сукупність стимулів, важелів, інструментів, 
форм та засобів регулювання економічних про-
цесів і відносин. Ми підтримуємо позицію вчених 
[18, с. 64], що механізм управління базується саме 
на завданнях і принципах [як нам вважається, 
управління] безпеки, і повинен включати методи 
(організаційно-технологічні, соціально-економічні, 
адміністративні, правові, соціально-психологічні, 
інформаційні), інструменти та заходи їх реаліза-
ції. До складових механізму управління фінансо-
вою безпекою як елементів впливу на розробку, 
обгрунтування, прийняття, реалізацію управлін-
ських рішень, здійснення контролю за їх реалі-
зацією доцільно віднести методи, важелі, інстру-
менти, а також забезпечення системи управління: 
організаційне (нормативно-правові документи та 
внутрішні як організаційні регламенти); інформа-
ційне (дані обліку та звітності, планові показники, 
матеріали перевірок, маркетингова інформація, 
дані офіційної статистики, органів державного 
управління, періодичні видання тощо); технічне та 
програмне, кадрове, фінансове, ергономічне, інше 
ресурсне забезпечення. 

Через застосування різноманітних методів 
управління досягаються вплив суб’єктів управлін-
ня на об’єкт управління, цілі управління, зокрема, 
підтримка безпечного стану фінансової системи. 
На думку Медведєвої І.Б., Погосової М.Ю., найе-
фективніше цілі управління фінансовою безпекою 
підприємства можуть бути досягнені тільки при 
достатньому рівні забезпечення дії методів (орга-
нізаційних та економічних), способів, прийомів та 
технологій, які приводять в дію засоби управління 
(інструменти та важелі) [12, с. 43].

Вивчення наукової літератури дозволило нам 
дійти до наступного висновку – в багатьох випад-
ках під механізмом управління фінансовою безпе-
кою розуміють складові системи управління і, як 
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результат, багатоваріантність її структурних ком-
понентів. Не є виключенням і підходи до побудови 
управлінської системи (механізму управління). 

Управління фінансовою безпекою підприємств 
розглядається як підсистема загальної системи 
управління безпекою з подальшою її деталіза-
цією. Так, Некрасенко Л.А., Рибалкою Ю.М. ви-
окремлюють підсистеми наступних рівнів:

– підсистема управління;
– підсистема контролінгу;
– підсистема планування;
– підсистема аналізу;
– підсистема інформаційного забезпечення 

[19, с. 165].
Підсистема управління в системі управління фі-

нансовою безпекою охоплює наступні процедури: 
1) збір, обробка аналітичної інформації про захо-
ди забезпечення безпеки підприємств; 2) аналіз ін-
формації про заходи забезпечення безпеки підпри-
ємств; 3) моніторинг та прогнозування умов, загроз, 
небезпек та індикаторів фінансової безпеки; 4) роз-
робка та запровадження необхідних заходів щодо 
підтримки фінансової безпеки на належному рівні.

Підсистема контролінгу «забезпечує інтегра-
цію, організацію, координацію всіх фаз управлін-
ня фінансовою безпекою підприємства і охоплює 
планування, інформаційне забезпечення, контр-
оль, аналіз».

Підсистема планування передбачає наступні 
складові: 1) планування корпоративних ресурсів; 
оперативну реалізацію запланованих дій; 2) оцін-
ка ефективності запобігання можливій шкоді від 
негативних дій; 3) планування комплексу заходів 
із забезпечення фінансової безпеки; 4) бюджетне 
планування практичної реалізації пропонованого 
комплексу заходів.

 Підсистема аналізу охоплює «аналіз можли-
вих загроз з економічної безпеки та попередження 
збитків фінансової безпеки підприємства фінан-
сової стійкості, ліквідності та платоспроможності 
підприємства, ефективності використання наяв-
них фінансових ресурсів», передбачає викорис-
тання методів SWOT-аналіз, PEST-аналіз, SNW-
аналіз, розробку сценаріїв подій.

Підсистема інформаційного забезпечення охо-
плює фінансову звітність, інформацію щодо кон-
курентного стану на ринку, ринку цінних паперів.

Запропонований підхід до побудови системи 
управління фінансовою безпекою підприємства, на 
нашу думку, є функціонально-структурним – в 
основу покладено функції управління – контролінг, 
планування, аналіз з розчленуванням їх на окремі 
елементи, зокрема дії. Разом з тим, не всі елемен-
ти управлінської структури враховані авторами: 
суб’єкти, принципи, складові механізму управління.

Функціональний підхід до побудови системи 
(механізму) управління представлений і в робо-
ті Картузова Є.П. [17, с. 122], де виділені наступні 
підсистеми: планування; організація і регулювання, 
стимулювання, контроль у вигляді обліку, аналізу і 
аудиту. Вважаємо за доцільне виокремити в якості 
підсистем управління облік і аналіз, при цьому ор-
ганізація і регулювання, облік як інформаційна під-
система, аналіз за послідовністю управлінських дій 
повинні передувати підсистемі планування.

Окрім функціонального підходу до побудо-
ви системи управління фінансовою безпекою 

дослідниками розглядаються компонентний та 
структурний підходи [12, с. 43]. Компонентний 
підхід передбачає виділення основних компонен-
тів механізму (системи) управління: мета, крите-
рії досягнення мети, фактори управління, методи 
управління, ресурси підприємства. Структурний 
підхід до побудови механізму (системи управлін-
ня) передбачає виділення локальних підсистем 
(механізмів). В рамках компонентного підходу 
Медведєва І.Б., Погосова Ю.М. виділяють суб’єкт, 
об’єкт управління, цілі і завдання, критерії, за-
соби управління, важелі і інструменти, методи, 
функції, досягнення цілей [12, с. 43]. 

З огляду на вищезазначене вважаємо доціль-
ним виділити наступні компоненти управління 
фінансовою безпекою підприємства:

– суб’єкти;
– об’єкти;
– мета, завдання;
– принципи;
– функції;
– механізм управління (методи, важелі, ін-

струменти, забезпечення);
– процеси.
Деякі дослідники до системи управління фі-

нансовою безпекою відносять політику, стратегію, 
загрози і ризики, а також контроль фінансової 
безпеки [7, с. 13; 20]. На нашу думку, нелогічно 
до компонентів управління відносити політику 
і стратегію, оскільки мета управління є виражен-
ням її стратегії (тактики), а політика управління 
є формою реалізації стратегії підприємства в роз-
різі найбільш важливих аспектів діяльності, зо-
крема фінансової. Загрози і ризики – це об’єкти 
підсистем управління фінансовою безпекою під-
приємства. Контроль фінансової безпеки є функ-
ція управління, тому недоцільно її виокремлюва-
ти як компонент. 

Виділення в якості елементу системи управ-
ління фінансовою безпекою фінансових інтересів 
[21, с. 247] недоречно, оскільки ці інтереси визна-
чаються в процесі формування стратегії і зна-
ходять своє відображення в цілях та завданнях 
управління. Цю точку зору поділяють і вчені Пі-
гуль Н.Г., Дехтяр Н.А., Боярко І.М. [22].

Що стосується окремих компонентів управ-
ління фінансовою безпекою підприємства, зу-
пинимося лише на об’єкті, оскільки зміст інших 
складових, визначених більшістю дослідників, не 
визиває сумнівів. Об’єктом управління фінансо-
вою безпекою вважають:

– фінансову діяльність підприємства [2, с. 86; 
23, с. 78];

– фінансові відносини, фінансова діяльність, 
фінансові ресурси [12, с. 43];

– систему пріоритетних збалансованих фі-
нансових інтересів [22];

– фінансово-економічну діяльність підприєм-
ства, фінансово-економічні відносини та процеси, 
які стосуються реалізації фінансово-економічних 
інтересів підприємства [21, с. 247];

– діяльність підприємства, активи, капітал, 
зобов’язання [7, с. 13; 20];

– прибуток, фінансові ресурси, капітал, гро-
шові потоки, структуру активів [24. с.  105].

На наш погляд, фінансова діяльність як об’єкт 
управління безпекою є більш змістовним, вихо-
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дячи з того, що діяльність – це сукупність про-
цесів, направлених на отримання певного ре-
зультату, а саме, задоволення інтересів різних 
суб’єктів діяльності (внутрішніх та зовнішніх) 
в процесі здійснення взаємостосунків.

Структурний підхід до побудови системи 
управління фінансовою безпекою підприємства 
передбачає визначення її місця в ієрархічній 
системі управління підприємством, виділення 
підсистем управління фінансовою безпекою. Як 
зазначає Загорельська Т.Ю., «управління фінан-
совою безпекою органічно входить в загальну 
систему управління безпекою підприємства та 
є однією з його функціональних підсистем, що 
забезпечують реалізацію управлінських рішень 
переважно у фінансовій сфері його діяльності» 
[21, с. 246]. Разом з тим, підсистема управління 
фінансовою безпекою підприємства складається 
з підсистем декількох рівнів. В літературі чітко 
ці рівні не виділені. Так, Некрасенко Л.А., Ри-
балко Ю.М., виділяють як елемент фінансової 
безпеки підприємства ризики [19, с. 166]. В дис-
ертаційній роботі Кім Ю.Г. оцінці фінансових 
ризиків в управлінні системою фінансової без-
пеки підприємства присвячений другий розділ 
дисертаційного дослідження [7, с. 15]. В рамках 
стратегічного управління фінансовою безпекою 
підприємства управління фінансовими ризиками 
досліджувалося Стрельцовим О.С. [25, с. 83-86]. 

Питаннями управління загрозами фінансовій 
безпеці підприємства займається Орєхова К.В. 
[26, с. 77-83]. В структурі механізму управління 
фінансовою безпекою Клименко Т.В. також ви-
діляє загрози [15, с. 340]. В запропонованій Ки-
риченко О.А., Кудрицькою Ж.В., Гавриловою Т.В. 
системі управління фінансовою безпекою підпри-
ємства загрози і ризики виділені в якості окремих 
елементів [20; 24, с. 105]. Отже, на нашу думку, 
управління фінансовою безпекою підприємства 
повинно мати наступні підсистеми:

– управління фінансовими ресурсами;
– управління ризиками;
– управління загрозами (рис. 1).

Управління підприємством

Управління фінансовою
системою підприємства

Управління фінансовою безпекою 
підприємства

Управління фінансовими 
ресурсами

Управління фінансовими 
ризиками

 

Управління загрозами

Рис. 1. Структурний підхід до побудови системи 
управління фінансовою безпекою підприємства

Кожна з цих підсистем мають свої об’єкти, 
методичне, інформаційне забезпечення, в той 
же час вони тісно взаємопов’язані між собою і 
визначають загальну цільову орієнтацію на за-
безпечення належного стану функціонування 
фінансової системи підприємства, а отже, узго-
дження фінансових інтересів усіх учасників фі-
нансових відносин, їх захист, мінімізацію рівня 
фінансових ризиків, нейтралізацію сили впливу 
загроз фінансовій безпеці підприємства. 

Якість управління фінансовою системою під-
приємства визначається безперечно рівнем 
управління його фінансовою безпекою. Як під-
система управління на її стан безпосередньо 
впливають результати функціонування підсис-
тем управління нижчого рівнів – управління фі-
нансовими ресурсами, управління фінансовими 
ризиками та управління загрозами.

Висновки з проведеного дослідження. Уза-
гальнюючи вищенаведене, можна зробити на-
ступні висновки:

1. Управління фінансовою безпекою підприєм-
ства розглядається з двох позицій: як система та 
як сукупність управлінських процесів. Виходячи 
з цього існують різні підходи до побудови сис-
теми управління фінансовою безпекою: функціо-
нальний, компонентний, структурний. 

2. В рамках структурного підходу доцільно 
виділити наступні підсистеми управління фінан-
совою безпекою: управління фінансовими ре-
сурсами, управління фінансовими ризиками та 
управління загрозами. Запропонована структу-
ризація підсистеми управління фінансовою без-
пекою дозволяє глибше розуміти зміст поняття 
«забезпечення фінансової безпеки» в умовах іс-
нуючих та можливих загроз, взаємозв’язок між 
чинниками впливу та станом фінансової системи, 
обґрунтувати застосування певних елементів ме-
ханізму забезпечення управління фінансовими 
ресурсами, фінансовими ризиками та загрозами. 

3. В системі управління фінансовою безпекою 
відповідно до компонентного підходу механізм, з 
одного боку, є окремим її елементом, з іншого, 
системою, яку формують елементи впливу на 
розробку, обгрунтування, прийняття та реаліза-
цію управлінських дій, здійснення контролю за 
їх реалізацією щодо забезпечення достатнього 
рівня безпечного стану фінансової системи під-
приємства. Складовими механізму забезпечення 
управління фінансовою безпекою поряд із ме-
тодами, важелями, інструментами управління є 
інформаційне, організаційне, кадрове, фінансове, 
технічне та інше ресурсне забезпечення.

4. Враховуючи відсутність єдиного підходу до-
слідників до побудови системи управління фінансо-
вою безпекою, недостатність напрацювань в сфері 
моделювання процесу управління підсистемами фі-
нансової безпеки зазначені питання стануть пред-
метом наших подальших наукових досліджень. 
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Summary
In the article a critical analysis of the scholars views on the content of the concepts of «enterprise financial security man-
agement», «safety management mechanism» are conducted and its own opinion of the understanding of their essence are 
formulated. The scientific approaches to the components of the enterprise financial security management mechanism are 
identified and conclusion of its structural components manyvarмants through examination of the mechanism primarily 
as the management system components are made. The approaches to the management system construction of enterprise 
financial security are consided and in the framework of the structural approach its subsystems are selected: the manage-
ment of financial resources, financial risk management, the management of threats.
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Обґрунтовано підхід до оцінки результативності системи економічної безпеки суб'єкта господарювання за критерієм 
надійності. Запропоновано оцінювати надійність системи економічної безпеки суб’єктів аудиторської діяльності шля-
хом аналізу показника деструкції як результату взаємодії суб’єкта аудиту з окремою групою заінтересованих сторін. 
В якості аналітичного інструмента розроблено анкету оцінки надійності системи економічної безпеки суб'єктів аудиту.
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Постановка проблеми. Створення системи 
економічної безпеки вимагає від суб’єкта ауди-
торської діяльності витрат корпоративних ре-
сурсів, обсяги яких завжди є об’єктивно обмеже-
ними, тому жодна аудиторська компанія не може 
дозволити собі безвідповідального витрачання 
ресурсів на формальне функціонування системи 
економічної безпеки. Звідси випливає необхід-
ність у визначенні критеріїв, за допомогою яких 
можна було б оцінити результативність функціо-
нування системи економічної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сьогодні в наукових колах не сформовано єдино-
го бачення критеріїв оцінки системи економічної 
безпеки суб’єктів господарювання. Так, на думку 
Д.В. Зеркалова «основними критеріями надійності 
та ефективності системи економічної безпеки ви-
ступають: забезпечення стабільної роботи підпри-
ємства, збереження та примноження фінансів й 
матеріальних цінностей; попередження кризових 
ситуацій, в тому числі різного роду надзвичайних 
подій, пов’язаних з діяльністю як «зовнішніх», 
так і «внутрішніх» недоброзичливців» [1, с. 276]. 
Т.М. Іванюта вказує на необхідність визначення 
критеріїв оцінки ефективності системи безпе-
ки, виходячи з вчасності виявлення змін, їхньої 
важливості та величини ресурсів, необхідних для 
реагування на такі зміни [2, с. 146]. Переважна 
більшість науковців [3, с. 24–25; 4, с. 307] зазначає 
важливість формування саме надійної або ефек-
тивної системи економічної безпеки, не даючи 
при цьому кількісних чи якісних критеріїв понят-
тя «надійності» чи «ефективності» системи еко-
номічної безпеки суб’єктів господарювання. Тому 
представляється необхідним осмислення базових 
теоретичних положень, пов’язаних з категоріями 
надійності та ефективності. 

Невирішені раніше частини загальної пробле-
ми. Слід зазначити, що питання оцінки резуль-
тативності системи економічної безпеки суб’єктів 
господарювання в наукових джерелах недостатньо 
досліджені. Головним чином, в наукових працях 
розглянуто різнобічні методичні підходи до оцінки 
безпосередньо рівня економічної безпеки госпо-
дарюючого суб’єкта, надалі, виходячи із отрима-
них значень рівня безпеки, робиться висновок про 
ефективність існуючої системи економічної без-
пеки. Проте такий підхід не дозволяє проаналізу-

вати в комплексі процес взаємодії між окремими 
елементами системи в розрізі функціональних 
складових. Крім того, не враховується той факт, 
що система економічної безпеки має бути органіч-
но вплетена в загальну систему функціонування 
суб’єкта господарювання, сприяючи його розви-
тку, а не створюючи умови для руйнації внаслідок 
неадекватних заходів з безпеки. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування підходу оцінки результативності систе-
ми економічної безпеки суб'єктів аудиторської 
діяльності за критерієм надійності.

Для досягнення поставленої мети вирішували 
наступні завдання:

– розглядали базові теоретичні положення, 
пов'язані з категоріями надійності та ефектив-
ності; 

– з'ясовували вплив на економічну безпеку 
взаємин між аудиторською фірмою та стейкхол-
дерами за різними типами взаємодії;

– формулювали зміст аналітичного інстру-
ментарію для оцінки надійності системи еконо-
мічної безпеки суб'єктів аудиторської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективність – складна категорія економічної 
науки. Виходячи з розуміння класичної економіч-
ної теорії, ефективність – це відношення корис-
ного ефекту (результату) до витрат на його одер-
жання. Економічна ефективність представляє 
собою зіставлення результатів (зокрема побічних 
і непрямих) господарської діяльності з витра-
ченими ресурсами: трудовими, матеріальними, 
природними, фінансовими, основним капіталом 
тощо [5, с. 816]. В багатьох дослідженнях автори 
висловлюють спільну думку, що ефективність – 
це поняття, яке виражає результативність. Отже, 
ефективність та результативність можна вважа-
ти однорідними поняттями. Цілком очевидно, що 
поняття «ефективність» є похідним від поняття 
«ефект», а «результативність», відповідно – «ре-
зультат», тому поняття «ефект» та поняття «ре-
зультат» також повинні мати однорідну основу. 
В економічній літературі суть економічного ефек-
ту визначається як різниця між результатами 
економічної діяльності та витратами на неї. Ви-
ходячи з того, що «результат – це те, що отри-
мано по закінченні будь-якої діяльності, роботи, 
підсумок» [6, с. 744], в контексті нашого дослі-
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дження вважаємо, що результат – це сукупний 
підсумок розвитку та функціонування системи 
економічної безпеки на конкретний момент часу 
або за певний період. При цьому результат може 
характеризувати як позитивні, так і негативні 
підсумки функціонування системи економічної 
безпеки. Ефект – це результат, який характери-
зує успішність функціонування та розвитку під-
системи або системи в цілому. Як протилежне за 
значенням поняттю «ефект» використовується 
поняття «деструкція» (від. лат. – «destruction» – 
руйнування), тобто ефект, що характеризує нега-
тивну тенденцію, деградацію системи. Виходячи 
з цього, можемо зробити висновки: по-перше, ре-
зультат і ефект є відносно самостійними понят-
тями; по-друге, результат можна сприймати або 
як ефект, або як стабільність, або як деструкцію; 
по-третє, ефект як позитивний результат, уосо-
блює в собі той стан, до якого прагне економічний 
об’єкт. Отже, результативність відображає сту-
пінь досягнення запланованих показників або по-
ставлених цілей (наскільки співпадають мета та 
результат), тоді як ефективність – поняття, що 
характеризує позитивну динаміку функціонуван-
ня та розвитку економічної системи [7, с. 234].

Результативність системи економічної без-
пеки суб’єкта господарської діяльності визнача-
ється, насамперед, її здатністю протидіяти не-
гативним чинникам зовнішнього та внутрішнього 
середовища, які за своєю сутнісною природою 
мають деструктивний характер, тому основне 
завдання системи економічної безпеки полягає у 
виключенні або зведення до мінімуму ймовірних 
втрат від негативного впливу загроз. При цьому 
мова не йде, про те, наскільки позитивний ефект 
справляють заходи з безпеки, головне, щоб сис-
тема була здатна попереджати, послабляти за-
грози або ліквідовувати негативні наслідки їх 
дій. Крім того, в процесі функціонування систе-
ми економічної безпеки не завжди можуть бути 
отримані тільки позитивні результати. З огляду 
на окреслені міркування, вважаємо, що для більш 
коректного вимірювання результатів функціону-
вання системи економічної безпеки суб’єктів гос-
подарської діяльності слід використовувати кри-
терій надійності, а не ефективності. 

Під надійністю системи у широкому розумінні 
слова мається на увазі її здатність до безвідмов-

ної роботи протягом заданого часу, обумовленого 
часом виконання поставленого завдання [8]. На-
дійність системи економічної безпеки суб’єкта 
господарювання – це властивість системи вико-
нувати безвідмовно функції попередження, по-
слаблення та ліквідації загроз в певних режимах 
безпеки протягом встановленого періоду часу. На 
відміну від оцінки надійності технічних систем, 
де відмова розглядається як випадкова подія, 
нездатність системи економічної безпеки вчасно 
та належним чином реагувати на загрози сприй-
мається як недоліки організаційної структури 
та організаційного забезпечення системи еконо-
мічної безпеки господарюючого суб’єкта. Відмо-
ва системи безпеки відреагувати на загрозу не 
може сприйматися як випадковість, причини та-
кої відмови повинні бути з’ясовані та обов’язково 
усунені з врахуванням наявних ресурсних обме-
жень щодо проведення заходів з безпеки. В іде-
алі функціонування системи економічної безпеки 
має розглядатися як режим роботи без відмов. 
Проте, поняття надійності, згідно визначен-
ня, розглядається відносно заданих режимів та 
умов застосування. Це обмеження є необхідним, 
оскільки неможливо створити систему, яка здат-
на працювати за будь-яких умов. 

Система економічної безпеки суб’єктів ауди-
торської діяльності має власні унікальні риси, обу-
мовлені специфікою функціонування аудиторської 
компанії як стейкхолдер – організації, оскільки під 
час здійснення аудиторської діяльності суб’єкт ау-
диту вступає у взаємодію із широким колом заін-
тересованих сторін (зовнішніх і внутрішніх стейк-
холдерів). Кожна з груп учасників має різні інтереси 
та владні можливості, поєднання яких може впли-
вати на економічну безпеку суб’єктів аудиторської 
діяльності. Негативний вплив зовнішніх і внутріш-
ніх загроз на економічну безпеку обумовлюється, 
в першу чергу, незбалансованістю економічних 
інтересів суб’єкта аудиту та основних груп стейк-
холдерів. Взаємозв’язки між аудиторською компа-
нією і стейкхолдерами спрямовуються на задово-
лення інтересів кожної із сторін та можуть мати 
партнерський, лобістський, зобов’язувальний та 
інший характери. Суб’єкт аудиторської діяльності 
може мати різні типи взаємин із стейкхолдерами, 
що обумовлюються наявністю впливу стейкхолде-
ра та суб’єкт аудиту, і навпаки (рис. 1). Результат 

наявність 
впливу

суб’єкт аудиторської діяльності
так ні

ст
ей

кх
ол

д
ер

так

І. взаємозалежність
зовнішні стейкхолдери:
– замовники аудиторських послуг
– постачальники ТМЦ і послуг
внутрішні стейкхолдери:
– власники аудиторської фірми
– керівництво аудиторської фірми
– працівники-аудитори

ІІ. вплив стейкхолдера на 
діяльність суб’єкта аудиту
зовнішні стейкхолдери:
– Аудиторська палата України
– органи державної влади та управління
– конкуренти аудиторські-фірми

ні

ІІІ. вплив суб’єкта аудиту 
на діяльність стейкхолдера
зовнішні стейкхолдери:
– користувачі фінансової звітності підприємств

IV. відсутність наявного взаємозв’язку, але існує 
ймовірність його виникнення в майбутньому
зовнішні стейкхолдери:
– Єврокомісія, Комітет з міжнародної практики 
аудиту МФБ
– професійні організації бухгалтерів та аудиторів
– громадська думка (ЗМІ, контактні аудиторії)

Рис. 1. Типи взаємин суб’єкта аудиторської діяльності із стейкхолдерами 
Джерело: сформовано автором на підставі [9; 10]
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взаємодії суб’єкта аудиту з ключовими групами 
стейкхолдерів обумовлюється відповідним типом 
таких взаємин. За умови взаємозалежності пошук 
компромісних рішень виглядає цілком вірогідним, 
а отже, результат взаємодії такого типу буде мати 
переважно позитивні наслідки. Досить висока ймо-
вірність отримання деструктивного результату за 
наявності взаємин переважного впливу стейкхол-
дера на суб’єкт аудиторської діяльності. Як прави-
ло, такий тип взаємин є характерним для побудови 
відносин суб’єкта аудиту із зовнішніми стейкхол-
дерами, що володіють владними повноваження та 
здатні чинити тиск на аудиторську компанію. Така 
взаємодія з боку суб’єкта аудиту сприймається як 
зобов’язання, а оптимізація взаємин виконується 
за допомогою інструментів лобіювання власних ін-
тересів в органах державної влади чи Аудитор-

ській палаті України. Для побудови відносин із 
зовнішніми стейкхолдерами суб’єкт аудиту може 
використовувати два способи. При першому, орга-
нізація взаємин полягає у встановленні партнер-
ських зв’язків між суб’єктом аудиту та стейкхол-
дерами. Відносини мають будуватися таким чином, 
щоб для стейкхолдера було більш вигідним діяти 
в інтересах суб’єкта аудиту, оскільки в результаті 
цього він досягає власних інтересів. Другий спосіб 
представляє собою захисні дії аудиторської ком-
панії від невизначеності шляхом використання за-
собів стабілізації та прогнозування впливу стейк-
холдерів на економічну безпеку. До них належать 
маркетингові дослідження, лобіювання власних 
інтересів через посилення погоджувальних про-
цедур, реклама, формування позитивної репутації 
аудиторської фірми. 

Таблиця 1
Анкета для оцінки надійності системи економічної безпеки суб'єкта аудиту

Питання
1. технічний захист інформації
1.1. Чи встановлені критеріїв конфіденційності інформації та інформації з обмеженим доступом? 
1.2. Чи визначено коло посадових осіб, що мають право доступу до конфіденційної інформації?
1.3. Чи визначено режим доступу до інформації?
1.4. Чи встановлено перелік інформаційних джерел, дозволених до використання під час надання аудиторських 
послуг?
1.5. Чи встановлені технічні засоби захисту інформації? 
Чи встановлено регламент документообігу:
- 1.6. робочих документів аудитора?
- 1.7. загальної документації за результатами діяльності аудиторської фірми? 
1.8. Чи виконується перегляд режиму доступу до інформації та критеріїв визнання її конфіденційності?
1.9. Чи виконується зміна регламентів документообігу та порядку формування аудиторського досьє?
1.10. Чи проводиться перевірка технічного рівня систем захисту інформації?
2. юридичний захист
2.1. Чи виконується моніторинг та аналіз норм чинного законодавства з питань регулювання аудиторської 
діяльності?
2.2. Чи створено нормативно – правову базу щодо режиму роботи з певними видами інформації та 
відповідальності співробітників за її розголошення? 
2.3. Чи має місце позиція відстоювання інтересів аудиторської фірми в регуляторних органах та судових 
інстанціях?
Чи створено внутрішні нормативно-правові документи з питань:
- 2.4. правил дотримання співробітниками техніки безпеки?
- 2.5. охорони матеріальних цінностей?
- 2.6. захисту майнових прав та інтелектуальної власності?
- 2.7. відповідальності замовників за порушення договірних умов?
- 2.8. відповідальності аудиторів за порушення норм професійної етики?
3. аналітично-пошукова діяльність
3.1. Чи проводиться моніторинг та аналіз потенційних та реальних загроз в межах повноважень, закріплених 
в посадових інструкціях співробітників?
4. охорона праці
Чи дотримано законодавчо встановлені норми з охорони праці:
- 4.1. календарний режим роботи?
- 4.2. мінімальний рівень оплати праці?
- 4.3. техніко-ергономічні умови?
5. внутрішній контроль якості аудиторських послуг
5.1. Чи забезпечується умова незалежності аудитора під час надання аудиторських послуг?
5.2. Чи дотримуються аудитори норм професійної етики та стандартів аудиту?
5.3. Чи забезпечена робота аудитора необхідними методико-технологічними матеріалами?
5.4. Чи відбувається постійне підвищення рівня кваліфікації персоналу?
5.5. Чи пройшла аудиторська фірма зовнішній контроль якості аудиторських послуг?
6. страхування
6.1. Чи укладено договір страхування професійної відповідальності перед третіми особами – замовниками аудиту?

Джерело: [авторська розробка]
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При побудові взаємовідносин між внутрішні-
ми стейкхолдерами загальним є те, що їх інтер-
еси доволі часто системно вступають у проти-
річчя один до одного. Так, бажання менеджменту 
більшої автономії викликає потребу власників у 
підвищенні контролю, бажання персоналу біль-
шої заробітної платні не корелює з бажанням ме-
неджменту у зменшенні витрат. Вирішення таких 
протиріч можна розв’язати шляхом прив’язки 
інтересів різних груп до єдиного цілого шляхом 
збалансування інтересів внутрішніх стейкхолде-
рів. Наприклад, створення такої системи мотива-
ції для персоналу, що залежатиме від кінцевого 
результату діяльності аудиторської фірми. 

При такому характері взаємодії цілі суб’єкта 
аудиту зрозумілі та прийняті всіма внутрішні-
ми стейкхолдерами, не викликають протидії та 
сприймаються ними як власні. Побудова альянсу 
із ключовими внутрішніми стейкхолдерами зна-
чно підвищує економічну безпеку суб’єкта аудиту 
в умовах невизначеності зовнішнього середовища.

Проте, як слушно зазначає І.Б. Гурков, «наяв-
ність впливу стейкхолдера на фірму, і тим більше 
фірми на стейкхолдера зовсім не дає легальних 
підстав для його участі у виробленні цілей фір-
ми, до здійснення дій – він може захищати свої 
інтереси за наслідками здійснення дій. Ситуація 
змінюється, якщо ми уявимо, що стейкхолдери 
не просто групи і особи, що цікавляться діяль-
ністю фірми, а вкладники певного типу ресурсу» 
[11]. За такого сприйняття коло дійсно важливих 
стейкхолдерів значно скорочується, оскільки опо-
середкований вплив деяких груп стейкхолдерів 
не можна сприймати як внесок певного типу ре-
сурсу у функціонування конкретного суб’єкта ау-
диту. В той же час, окремі групи стейкхолдерів 
залишаються заінтересованими сторонами доти, 
поки аудиторська фірма забезпечує такі стимули, 
цінність яких перевищує або, як мінімум, компен-
сує зроблені внески. В процесі взаємодії суб’єкта 
аудиту з основними групами стейкхолдерів від-
бувається своєрідний двосторонній рух внесків 
та стимулів для кожної окремої групи заінтер-
есованих сторін. Кожна заінтересована сторона 
під час взаємодії із суб’єктом аудиту переслідує 
певні інтереси, несе певні витрати (робить внески) 
та отримує певний результат, який сприймаєть-
ся або як ефект (вигода) або як деструкція. Схе-
матичне представлення можливого результату 
взаємодії суб’єкта аудиту та груп стейкхолдерів 
представлено на рис. 2. 

ВНЕСОК

СУБ’ЄКТ АУДИТУ СТЕЙКХОЛДЕР

СТИМУЛ (ВИГОДА)

РЕЗУЛЬТАТ ВЗАЄМОДІЇ

ВНЕСОК (ВИТРАТИ)

СТИМУЛ = =
ЕФЕКТ (ВИГОДА)ДЕСТРУКЦІЯ

min max

Рис. 2. Схема оцінки результату взаємодії суб’єкта 
аудиторської діяльності і груп стейкхолдерів 

Джерело: [авторська розробка]

Співвідношення отриманих стимулів (Si) з по-
несеними витратами (Vi) дозволяє оцінити резуль-
тат взаємодії суб’єкта аудиту з окремою групою 
стейкхолдерів з позиції впливу стейкхолдерів на 
економічну безпеку. Якщо результат взаємодії 
сприймається суб’єктом аудиту як деструкція 
(Si – Vi > 0), це, насамперед, є свідченням нераці-
онального витрачання суб’єктом аудиту власних 
ресурсів, оскільки вигоди, отримані стейкхол-
дером, перевищують зроблені ним внески. Така 
ситуація призводить до конфлікту економічних 
інтересів, а отже, й до виникнення загроз еконо-
мічній безпеці суб’єкта аудиту. Виходячи з цього, 
пропонуємо визначати надійність системи еконо-
мічної безпеки суб’єктів аудиторської діяльнос-
ті шляхом аналізу показника деструкції (Di) як 
результату взаємодії суб’єкта аудиту з окремою 
групою стейкхолдерів. Чим вищий показник де-
струкції, тим менш оптимально організована вза-
ємодія між суб’єктом аудиту і заінтересованими 
сторонами, а отже, менш надійною є і система 
економічної безпеки.

Вважати організацію взаємодії в системі еко-
номічної безпеки оптимальною можна лише за 
умови зведення до мінімуму деструктивного ре-
зультату взаємодії суб’єкта аудиту з кожною 
групою заінтересованих сторін. Формалізація 
оцінювання оптимальності взаємодії в системі 
економічної безпеки може бути представлена у 
наступному вигляді:

 Si < Vi = Di                                     min  
Критеріями оцінки надійності системи еконо-

мічної безпеки суб’єктів аудиторської діяльнос-
ті є можливість реалізації нею таких загальних 
функцій, як інформаційно-оперативна, поперед-
жувально-профілактична, ліквідаційно-віднов-
лювальна, та видових функцій, що полягають в 
здійсненні конкретних заходів із забезпечення 
технічного захисту інформації, юридичного за-
хисту, аналітично-пошукової діяльності, страху-
вання, охорони праці та внутрішнього контролю 
якості аудиторських послуг. Від того, наскільки в 
повному обсязі будуть впроваджені організацій-
ні заходи, спрямовані на реалізацію зазначених 
функцій, залежить здатність системи до безвід-
мовного реагування на негативні прояви зовніш-
нього та внутрішнього середовища. В якості ана-
літичного інструмента оцінки надійності системи 
економічної безпеки пропонуємо використовувати 
анкету, зміст якої представлено в табл. 1. Насам-
перед, питання надійності системи економічної 
безпеки мають турбувати керівника аудиторської 
фірми, тому саме він має аналізувати результати 
такого анкетування. Аналіз питань, на які отри-
мано негативну відповідь, дозволить з’ясувати 
«слабкі місця» видових функцій захисту та здій-
снити необхідні організаційні заходи, спрямовані 
на підвищення ступеня їх реалізованості в систе-
мі економічної безпеки суб'єкта аудиту, внаслідок 
чого відбуватиметься підвищення характеристи-
ки надійності системи економічної безпеки.

Висновки з проведеного дослідження. Обґрун-
товано підхід щодо оцінки результативності функ-
ціонування системи економічної безпеки суб’єктів 
аудиторської діяльності шляхом використання 
критерію надійності, під яким розуміється влас-
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тивість системи виконувати безвідмовно функції 
попередження, послаблення та ліквідації загроз 
в певних режимах безпеки протягом встановле-
ного періоду часу. Запропоновано оцінювати на-
дійність системи економічної безпеки суб’єктів 
аудиторської діяльності шляхом аналізу показ-
ника деструкції як результату взаємодії суб’єкта 
аудиту з окремою групою стейкхолдерів. Чим 
вищий показник деструкції, тим менш надійною 
виглядає система економічної безпеки. Вважа-
ти систему економічної безпеки надійною можна 

лише за умови зведення до мінімуму деструктив-
ного результату взаємодії суб’єкта аудиту з кож-
ною групою заінтересованих сторін. 

В якості аналітичного інструмента запропоно-
вано використовувати анкету оцінки надійності 
системи економічної безпеки. Аналіз питань, на які 
отримано негативну відповідь, дозволить з’ясувати 
«слабкі місця» видових функцій захисту та здій-
снити необхідні організаційні заходи, спрямовані 
на підвищення характеристики надійності системи 
економічної безпеки аудиторської фірми.

Література:
1. Зеркалов Д.В. Экономическая безопасность / Д.В. Зеркалов [Электронный ресурс]: Монография. – Электрон. дан-

ные. – К.: Основа, 2011. – 587 с. 
2. Іванюта Т.М. Особливості формування системи економічної безпеки на підприємствах харчової промисловості / 

Т.М. Іванюта // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – № 8(179), 
Ч. 1. – С. 143-151.

3. Слободяник Т.М. Запровадження комплексної системи економічної безпеки та оцінка її ефективності на сучасному 
підприємстві / Т.М. Слободяник // Економічний простір. – 2008. – № 12/2. – С. 22-27

4. Орлик О.В. Напрямки формування надійної системи економічної безпеки суб’єктів господарювання / О.В. Орлик 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1483/3/

5. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Современная экономическая энциклопедия / Г.С. Вечканова, Г.Р. Вечканов. – СПб., 
Издательство «Лань», 2002. – 880 с., ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: Азбуковник, 1998. – 944 с. 
7. Гросул В.А., Авансова Н.Е. Концепція стейкхолдерів в системі оцінки ефективності функціонування підприємства / 

В.А. Гросул, Н.Е. Аванесова // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 2 (52). – С. 233-236
8. Надійність [Електронний ресурс] // Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Режим доступу:  

http://uk.wikipedia.org/wiki
9. Верхоглядова Н.І. Оцінка впливу стейкхолдерів на управління стійкістю функціонування будівельного підприємства / 

Н.І. Верхоглядова, І.В. Кононова // Економічний простір. – 2011. – № 53. – С. 187-197.
10. Олексів І.Б. Джерела впливу груп інтересів на діяльність підприємства / І.Б. Олексів // Науковий вісник НЛТУ 

України. – 2011. – Вип.21.3. – с. 211 – 215
11. Гурков И.Б. Интегрированная метрика стратегического процесса – попытка теоретического синтеза / И.Б. Гурков 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.hse.ru/data/385165/1 235.doc

Больботенко Инна Викторовна
кандидат экономических наук,
доцент кафедры финансов, учета и аудита
Университета экономики и права «КРОК» (г. Киев)

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Обоснован подход к оценке результативности системы экономической безопасности субъекта хозяйствования по кри-
терию надежности. Предложено оценивать надежность системы экономической безопасности субъектов аудиторской 
деятельности путем анализа показателя деструкции как результата взаимодействия субъекта аудита с отдельной 
группой заинтересованных сторон. В качестве аналитического инструмента разработана анкета оценки надежности 
системы экономической безопасности субъектов аудита.
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RELIABILITY ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY AUDIT ENTITIES

Summary
Grounded approach for assessing the effectiveness of the entity's economic security for reliability criterion. A system 
to assess the reliability of economic security entities auditing activities by analyzing the rate of destruction as a result 
of the interaction of the subject with a separate audit group stakeholders. As an analytical tool developed questionnaire 
assessing the reliability of the system of economic security of the audit entities.
Keywords: audit entity, economic security, economic security system, reliability, stakeholders.
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Постановка проблеми. Можливість соціально-
економічного розвитку та темпи зростання націо-
нальних економік безпосередньо залежать від ста-
ну економічної безпеки. Це обумовлює необхідність 
подальшої розробки теорії економічної безпеки та 
її застосування для країн з трансформаційною 
економікою. Чільне місце у формуванні економіч-
ної безпеки посідає інвестиційна діяльність.

Необхідність забезпечення економічної стій-
кості, стабільності та здатності до прогресивного 
розвитку України в умовах поєднання тенденцій 
глобальної та національної трансформації вимагає 
дослідження функцій, системи принципів, мето-
дів та факторів гарантування економічної безпеки 
держави. Комплексність завдань економічної без-
пеки об’єктивно потребує активізації інвестицій-
ного процесу, його спрямування на забезпечення 
потенціалу позитивних економічних та соціаль-
них змін в умовах загострення соціально-еко-
номічних суперечностей, виникнення руйнівних 
загроз здатності до економічного розвитку та під-
тримки економічного суверенітету держави. Свою 
практичну реалізацію це знаходить у посиленні 
спрямованості інвестиційних процесів на забезпе-
чення сталого економічного зростання, досягнення 
реальних структурних зрушень у народному гос-
подарстві, технічному переозброєнні, підвищенні 
якісних показників господарської діяльності і, го-
ловне, якості і рівня життя населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не-
зважаючи на визначені основні характеристики 
ролі та місця економічної безпеки, практична ді-
яльність в цій сфері недостатня. З’ясуванню міс-
ця і ролі інвестиційної діяльності в економічно-
му зростанні присвячені роботи таких науковців: 
Ю. Бажала, В. Базилевича, Є. Бершеди, А. Гой-
ко, Б. Губського, О. Гаврилюка, М. Денисенка, 
П. Єщенка, О. Махмудова, А. Музиченка, Ю. Ніко-
ленка, О. Носової, В. Осецького, Г. Попової, В. Сав-
чука, А. Фукса, А. Чухна, Л. Яковенко, та інших.

Попри існування значної кількості напрацю-
вань у теорії інвестицій, до цього часу спостері-
гається брак комплексних досліджень проблеми 
забезпечення інвестиційної безпеки.

Метою дослідження є розгляд сутності та осо-
бливостей інвестиційної безпеки підприємства 
в контексті економічної безпеки та визначення 

системи показників для її діагностики і поточно-
го управління інвестиційною діяльністю.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічна безпека – це стан захищеності націо-
нального господарства від внутрішніх та зовнішніх 
загроз, при якому воно має змогу забезпечувати 
розвиток суспільства, його економічну та соціаль-
но-політичну стабільність в умовах існування не-
сприятливих зовнішніх та внутрішніх факторів.

На даний час до фінансових загроз економіч-
ної безпеки України можна віднести:

– високий рівень інфляції;
– криза грошової і фінансово-кредитної системи;
– низький рівень інвестування української еко-

номіки.
Інвестиційна безпека держави забезпечується 

за умов дотримання граничної норми інвестуван-
ня, що дає можливість: відтворювати науково-
технічний та інтелектуальний потенціал нації; 
здійснювати розширене відтворення основного 
капіталу; підтримувати конкурентоспроможність 
економіки; гарантувати зростання ВВП на рівні 
завдань соціально-економічного розвитку і між-
народного співробітництва; створювати страте-
гічні резерви; долати депресивні явища у регі-
онах країни; зберігати і відновлювати природні 
ресурсі; утримувати на безпечному рівні еколо-
гічні параметри.

Підвищення інвестиційної активності 
пов’язано з розвитком ринку цін-них паперів, 
який разом з банківською системою стає меха-
нізмом трансформації фінансових ресурсів та ін-
вестицій [1, c. 28].

У сучасній ринковій економіці держава висту-
пає одночасно і як інвестор, і як ініціатор і ре-
гулятор інвестиційної діяльності, спрямованої на 
задоволення інтересів суспільства в цілому, реа-
лізацію пріоритетних цілей його господарського і 
соціального розвитку. Однак на сучасному етапі 
розвитку економічних відносин, в умовах світової 
фінансової нестабільності інвестиційне законодав-
ство вимагає свого подальшого вдосконалення. 

Інвестиційна діяльність є складовою (окрім фі-
нансової та операційної) загального економічного 
функціонування підприємства чи організації, яку 
можна охарактеризувати за рахунок показників 
ефективності інвестицій (чиста приведена вар-
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тість, внутрішня норма дохідності) або на основі 
інформації про грошові потоки (індекс дохідності, 
індекс прибутковості та період окупності інвес-
тицій). Існують встановлені нормативи, які одно-
значно оцінюють ефективність загальної інвес-
тиційної політики, яка прийнята на підприємстві. 

Як складова економічної безпеки інвестування 
виконує такі специфічні функції: облікову; роз-
подільну; стимулюючу. Облікова характеризує 
інвестування як процес, що відображає основні 
макро- і мікроекономічні тенденції, структурні 
зміни в економіці та виражається в системі якіс-
них і кількісних показників розвитку народного 
господарства. У рамках розподільної функції ін-
вестиційні процеси виконують роль каталізатора 
економічної активності в тих сферах економічної 
діяльності, які здатні максимально задовольни-
ти інвестиційні інтереси суб’єктів господарю-
вання. Роль стимулюючої функції виявляється 
у взаємозв’язку інвестиційних процесів з роз-
витком науково-технічного потенціалу, впрова-
дженням інновацій, що забезпечують подальший 
економічний розвиток на якісно новій економіч-
ній і технологічній основі [2, c. 20].

У стратегії інвестиційної діяльності важливу 
роль відіграє вибір напрямів інвестування. Реалі-
зація довгострокових інвестиційних проектів фор-
мує структуру національної економіки, визначає 
місце країни у міжнародному поділі праці, змінює 
макроекономічні пропорції, зокрема структуру 
попиту на ринку праці. Інвестування здійснюєть-
ся в специфічних умовах макросередовища, що 
оцінюється суб’єктами інвестиційної діяльності як 
стан інвестиційного клімату. Практично усі еконо-
місти однаково трактують зміст поняття «інвес-
тиційний клімат». Однак при конкретизації його 
структури, методик оцінки єдність підходів від-
сутня. Ми вважаємо, що інвестиційний клімат має 
два основних елементи: інвестиційний потенціал 
та інвестиційні ризики. Перший елемент безпосе-
редньо пов’язаний з ємністю інвестиційного про-
стору, другий – з його надійністю [3]. 

При оцінці інвестиційного клімату мають вра-
ховуватися такі характеристики: реальні умови 
функціонування капіталу; державна політика 
регулювання інвестиційних процесів.

Методологія визначення критеріїв інвестицій-
ної безпеки дає можливість виділити позитивний 
та нормативний аспекти інвестиційної безпеки. 
Позитивний аспект інвестиційної безпеки висту-
пає як поєднання захищеності і розвитку націо-
нальної економіки. З позицій захищеності інвес-
тиційна безпека передбачає подолання певних 
загроз і досягнення критеріального рівня соці-
ально-економічних показників. З позицій розви-
тку інвестиційна безпека означає реалізацію не-
обхідних темпів економічного зростання [4, c. 50].

Нормативний аспект оцінки інвестиційної без-
пеки виступає як поєднання стану і процесу роз-
витку, що гарантовані державою. Кінцевою ме-
тою цього поєднання є конкурентоспроможність 
економіки, а засобом її досягнення є інструменти 
державного регулювання інвестування та меха-
нізми ринкового саморегулювання.

У дослідженні структури інвестиційної скла-
дової пропонується враховувати: включення 
інвестиційної складової в систему економічної 

безпеки України; диференціацію інвестиційної 
складової за різними рівнями економіки (країна, 
регіон, галузь, підприємство); властивість синер-
гізму, а саме: те, що інвестиційна складова еко-
номічної безпеки країни не є простою сукупніс-
тю інвестиційних складових економічної безпеки 
регіонів і підприємств; формування інвестиційної 
складової під впливом багатьох об’єктивних фак-
торів; виникнення різних видів ризиків.

Оцінка макросередовища передбачає враху-
вання багатьох моментів, а саме: політичної і 
соціально-економічної ситуації в країні і регіо-
ні; стану ринкового середовища; інфраструкту-
ри ринку, технологічних чинників. Система по-
казників-індикаторів інвестиційної безпеки, що 
складає критеріальну базу, має враховувати такі 
моменти: по-перше, можливість використання 
параметрів усіма органами державної влади; 
по-друге, бути сумісною з чинною системою ста-
тистичного обліку, планування і прогнозування; 
по-третє, бути простою для використання при 
поточному моніторингу інвестиційної безпеки і 
прогнозування впливу факторів, що детерміну-
ють інвестиційну безпеку.

Формування системи індикаторів інвестиційної 
безпеки включає таку класифікацію показників: 
1) показники критеріального типу, за значеннями 
яких можна зробити висновок про стан інвести-
ційної безпеки; 2) показники, що прямо форму-
ють індикативні показники інвестиційної безпеки; 
3) показники, які опосередковано формують стан 
інвестиційної безпеки або відображають її вплив 
на стан інших сфер. Дана класифікація дає мож-
ливість визначити стан справ у реальному секторі 
економіки, оцінити ступінь ризикованості інвести-
ційних вкладень у ту чи іншу галузь (регіон), а 
також правильно сформулювати цільові настано-
ви, необхідні для ліквідації факторів, які негатив-
но впливають на інвестиційну безпеку.

Склад індикативних показників, що входять 
у кожний із блоків, включає: відсоток збитко-
вих підприємств; індекси інвестицій в основний 
капітал; кількість малих підприємств; кількість 
об’єктів, що змінили форму власності; частка у 
загальному обсязі прямих іноземних інвести-
цій; кількість використаних об’єктів промислової 
власності; кількість населення, залученого до ро-
боти у даній галузі; вивільнення працівників.

Компанії, які займаються управлінням інвес-
тиційних проектів, мають власну методику для 
розрахунку стану інвестиційної безпеки Украї-
ни, які ви-водить сукупний індекс на основі роз-
рахунку об’єктивних і суб’єктивних показни-
ків за певним категоріям. Кожна категорія має 
власну питому вагу в результативному показ-
никові – індекс інвестиційної безпеки InVenture 
(In Venture Investment Security Index). Індекс 
характеризує стан інвестиційної безпеки краї-
ни – рівень стійкості економічних систем по за-
лученню та освоєння інвестицій, спрямованих на 
забезпечення розширеного відтворення, раціо-
нальної реструктуризації й технологічного пере-
озброєння економіки [6, c. 64].

Методика розробки Індексу інвестиційної 
безпеки ґрунтується на оцінці 23 показників, 
що характеризують інвестиційну активність, ін-
вестиційний клімат, поточний стан економічного 
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розвитку країн, інвестиційні ризики та очікуван-
ня інвесторів (таблиця 1).

Слід враховувати, що немає однозначної по-
зиції щодо оцінки кожного з показників, тому 
для окремих країн та інвесторів значення одного 
і того самого показника можуть бути неоднознач-
ними. Так, наприклад, високі темпи зростання 
ВВП можуть свідчити про наближення перегріву 
економіки і подальший спад інвестування.

Одним із найважливіших компонентів аналізу 
й управління інвестиційною безпекою є аналіз за-
гроз, динаміки їхнього нагромадження та оцінка 

ступеня їхнього впливу. При цьому мають бути 
розглянуті як внутрішні загрози (стан фондових 
ринків, банківської системи, технологічний рівень 
виробництва основних галузей економіки, ступінь 
зносу основних виробничих фондів, неготовність 
будівельного комплексу забезпечити необхідний 
рівень обсягів будівництва тощо), так і зовнішні 
загрози, спричинені умовами зовнішніх ринків і 
проявами відцентрових тенденцій. Узагальнено 
характеристика загроз представлена у таблиці 2. 
Основне завдання полягає в побудові оцінок, що 
дають змогу в процесі діяльності інвестиційної 

Таблиця 1
Показники для розрахунку рівня інвестиційної безпеки

Категорія 
показників 

Питома 
вага 

категорії 
Характеристика категорії 

Показники категорії, 
що використовуються 

для розрахунку 
Дані 

Інвестиційна 
активність 1

Категорія характеризує рі-
вень інвестування в країні та 
включає абсолютні й відносні 
показники, які враховують 
обсяг залучення зовніш-
ніх інвестиційних ресурсів 
і освоєння внутрішніх інвес-
тицій за певний період часу

1. Приплив прямих іноземних 
інвестицій за останній рік 
(аб-солютне значення, у % до 
ВВП на душу населення)
2. Прип-лив прямих інозем-
них інвестицій за останні 
3 роки (абсолютне значення, у 
% до ВВП на душу населення)
3. Експорт прямих інвестицій 
(абсолютне значення, у % до 
ВВП на душу населення)
4. Інвестиції в ос-новний ка-
пітал (у % до ВВП).

UNCTAD World Bank

Інвестиційний 
клімат 0,8

1. Індекс легкості ведення 
бізнесу
2. Індекс корупції
3. Індекс економічної свободи
4. Індекс глобальної конку-
рентоспроможності
5. Індекс людського розвитку

Категорія включає оцінку 
найбільш впливових і за-
гальновідомих індексів і 
рейтингів країн, що харак-
теризують поточний інвес-
тиційний клімат у країні, 
інвестиційний потенціал, ін-
вестиційні ризики

World Bank World 
Economic Forum 

Transparency 
International Heritage 

Foundation United 
Nations

Стан 
економічного 

розвитку
0,6

1. Темпи зростання ВВП 
2. Темпи зростання інфляції 
3. Стан платіжного балансу 

Категорія включає оцінку 
найбільш важливих для ін-
весторів макроекономічних 
показників, що характери-
зують тенденції розвитку 
економіки

IM World Bank

Суверенний 
кредитний 
рейтинг

0,5

1. Кредитний рейтинг moody's
2. Кредитний рейтинг 
Standard & poor's
3. Кредитний рейтинг Fitch

Категорія включає оцінку 
кредитоспрможності націо-
нального уряду

Moody' Standard 
& Poors 

Очікування 
інвесторів 0,5

1. Дослідження інвестицій-
них перспектив UNCTAD
2. Індекс довіри прямих іно-
земних інвестицій

Категорія включає оцінку 
перспектив інвестування на 
основі опитувань інвесторів 
про регіональних переваги ін-
вестування в найближчі роки 

UNCTAD A.T. 
Kearney

Таблиця 2
Характеристика загроз інвестиційної безпеки

Категорії 
інвестиційної безпеки Характеристика загрози

Інвестиційна 
активність

Загроза інвестиційної безпеки, пов'язана з недостатнім рівнем інвестування для 
повноцінного економічного розвитку країни

Стан економічного 
розвитку

Загроза інвестиційної безпеки, пов'язана з низькими темпами економічного зростання, 
рентабельністю інвестицій, економічною нестабільністю, економічними дисбалансами

Інвестиційний клімат
Загроза інвестиційної безпеки, пов'язана з недостатніми конкурентними перевагами 
країни із залучення інвестицій та ведення інвестиційної діяльності (інвестиційним 
потенціалом і всілякими інвестиційними ризиками)

Суверенний 
кредитний рейтинг

Загроза інвестиційної безпеки, пов'язана з ризиками з обслуговування і погашення 
кредитних зобов'язань

Очікування інвесторів Загроза інвестиційної безпеки, пов'язана з негативними очікуваннями інвесторів щодо 
перспектив інвестування в країні
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системи кількісно визначити загрозу зменшення 
потоку інвестицій у реальний сектор економіки, 
щоб вчасно вжити заходів з недопущення цього.

Забезпечення інвестиційної безпеки досягаєть-
ся цілеспрямованою діяльністю держави, підпри-
ємств, населення. З боку держави забезпечення 
інвестиційної безпеки передбачає проведення 
комплексу заходів політичного, технологічного, 
фінансового та соціально-економічного характеру.

Висновки з проведеного дослідження. Інвес-
тиційна складова економічної безпеки є сукуп-
ністю нормативно-правових, соціальних і еко-
логічних умов, що визначають тип і динаміку 
відтворювального процесу і забезпечують на-
дійність відшкодування та ефективність вико-
ристання вкладеного капіталу. Під інвестиційною 
безпекою держави слід розуміти спроможність 
підтримувати виробничі нагромадження і капі-
тальні вкладення на рівні, що гарантують необ-
хідні темпи розширеного відтворення, реструкту-
ризацію і технологічне переозброєння економіки. 
Вона дає можливість поєднувати задоволення 

поточних потреб економіки в капітальних вкла-
деннях за обсягом і структурою з урахуванням 
ефективного використання і повернення коштів. 
Отже інвестиційна безпека означає процес за-
безпечення такого стану інвестиційної сфери, за 
якого економіка здатна зберігати і підтримувати 
достатній рівень інвестиційних ресурсів в умовах 
дії внутрішніх і зовнішніх загроз, що є необхід-
ним для забезпечення стійкого розвитку і соці-
ально-економічної стабільності країни, зростання 
конкурентоспроможності національної економіки 
та добробуту населення. 

Головним критерієм достатності інвестиційної 
безпеки є конкурентоспроможність економіки. Ви-
ходячи з того, що критерієм економічної безпеки 
є підтримання в адекватному стані умов життє-
діяльності (економічне зростання, добробут насе-
лення), то матеріальною основою цього виступає 
певний рівень інвестування та інвестиційної без-
пеки. Використання критеріїв інвестиційної без-
пеки пов’язане з визначенням порогових гранич-
них значень ймовірного порушення безпеки.
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Постановка проблеми. Розвиток ринкових від-
носин та особливості умов сьогодення потре-бу-
ються невідкладного вирішення проблем в галу-
зі сільського господарства з питань підвищення 
ефективності виробництва та конкурентоздатнос-
ті продукції вітчизняних сільськогосподарських 
товаровиробників. Разом з тим на сьогодні відчу-
вається нагальна потреба поліпшення методичних 
засад фінансово-економічної безпеки розвитку 
сільськогосподарських формувань з урахуванням 
їх галузевої специфічності та складних економіч-
них умов трансформаційного періоду.

Нестійкий фінансовий стан підприємств є 
причиною неплатоспроможності, погіршення фі-
нансових показників, що призводить до незапла-
нованих втрат, не досягнення необхідного фінан-
сового результату або банкрутства. Своєчасна 
оцінка фінансово-економічної безпеки сільсько-
господарських формувань є передумовою запобі-
гання фінансових загроз і негативних фінансових 
явищ у виробничій діяльності сільськогосподар-
ських формувань, захисту їх фінансових втрат, 
а в подальшому стабілізації діяльності сільсько-
господарських формувань і розвитку в умовах 
конкурентного економічного стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми економіки та управління сільськогоспо-
дарськими підприємствами, у тому числі окремі 
аспекти їх фінансово-економічної безпеки, дослі-

джували такі вчені: П.С. Березівський, О.А. Біттер, 
В.Г. Галанець, Ю.Е. Губені, В.І. Губенко, І.Г. Костир-
ко, П.А. Лайко, В.В. Липчук, С.М. Онисько, В.Г. По-
плавський, П.Т. Саблук, О.В. Скидан, Г.В. Черевко, 
О.В. Шабінський, В.В. Юрчишин та інші автори.

Метою дослідження є узагальнення теоре-
тичних і методичних основ формування фінан-
сово-економічної безпеки сільськогосподарських 
підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Однією із найважливіших умов стійкого зростан-
ня сільськогосподарських формувань є забезпе-
чення високих кінцевих результатів фінансової 
діяльності, наявність ефективної системи фінан-
сово-економічної безпеки, змістом якої виступає 
розробка і реалізація комплексу заходів щодо 
захисту фінансових інтересів від зовнішніх і вну-
трішніх загроз.

Для підприємств сільського господарства, що 
функціонують в умовах постійно високого рівня 
зміни факторів зовнішнього і внутрішнього се-
редовища, роль та значення фінансово-еконо-
мічної безпеки значно зростає. Тому практикою 
функціонування сільськогосподарських підпри-
ємств у ринкових умовах підтверджено, що од-
нією з найбільш поширених причин виникнення 
фінансової кризи і банкрутства підприємств є 
відсутність ефективної системи їх фінансово- 
економічної безпеки.
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Отже, від рівня фінансово-економічної без-
пеки залежить як ефективність економічного і 
соціального механізму сільськогосподарського 
підприємства, забезпечення роботою його пра-
цівників, так і рівень та умови їх життя [1, c. 35].

Специфічні особливості сільського господар-
ства як галузі вимагають окремого підходу. Сто-
совно об’єкта дисертаційного дослідження нами 
пропонується наступне трактування: фінансово-
економічної безпеки сільськогосподарських фор-
мувань як сукупність фінансових інструментів, 
спрямованих на запобігання негативного впливу 
факторів розвитку сільськогосподарських фор-
мувань з метою забезпечення випуску високоя-
кісної та конкурентоспроможної сільськогоспо-
дарської продукції.

У деталізованому вигляді фінансова безпека 
сільськогосподарського підприємства може бути 
представлена як:

– стан ефективного використання фінансових 
ресурсів, що відображається в додатних значен-
нях показників рентабельності, якості менедж-
менту, фондовіддачі й оборотності активів, фі-
нансових інтересів;

– забезпечення оптимальної структуру капіталу;
– підтримання курсової вартості цінних паперів;
– збільшення норм дивідендних виплат;
– наявність перспектив подальшого розвитку.
Економічна суть фінансово-економічної без-

пеки проявляється в комплексі організаційно-
економічних заходів, які забезпечують стійкість 
до впливу природних та економічних ризиків, 
достатній рівень кредитоспроможності й інвести-
ційної привабливості, а також позитивну віддачу 
вкладеного капіталу.

Процес забезпечення фінансово-економічної 
безпеки підприємства можна розглядати і як 
процес запобігання можливих збитків від нега-
тивних впливів на економіку підприємства в різ-
них аспектах роботи його служб по забезпечен-
ню прибутковості і перспективності бізнесу.

Форми підприємницької діяльності в аграрній 
сфері передбачають значну їх різноманітність, 
для кожної з яких характерні певні особливості 
здійснення виробничо-господарської діяльнос-
ті, свої переваги й недоліки і залежно від цього 
отримання відповідних фінансових результатів 
за певний звітний період.

Внутрішнє фінансове середовище характе-
ризує систему умов і факторів, що визначають 
вибір організації і форм фінансової діяльності з 
метою досягнення найкращих її результатів, що 
знаходяться під безпосереднім контролем керів-
ників і фахівців фінансових служб формувань 
[2, c. 83].

Особливістю здійснення стратегічного аналізу 
є те, що він є не тільки ретроспективним, але і 
прогнозним, тобто оцінює перспективний стан сис-
теми фінансово-економічної безпеки формувань.

Існування майже всіх видів сільськогосподар-
ських формувань потребує їх подальшого роз-
витку та створення відповідних умов, за яких 
максимально розкриється їх економічний та со-
ціальний потенціал. Принципово важливим є 
збереження такого різноманіття форм сільсько-
господарських формувань, що забезпечує, з од-
ного боку, свободу вибору для робітників аграр-

ної сфери, а з іншого – є об’єктивною умовою 
ефективного функціонування ринкової системи.

Найважливішим у діяльності підприємств сіль-
ського господарства в умовах ринкового середови-
ща є визначення стратегії фінансово-економічної 
безпеки. Виходячи із загального визначення, стра-
тегія фінансово-економічної безпеки є одним із 
видів функціонуючої стратегії підприємства, яка 
забезпечує захист його фінансових інтересів від 
різного виду загроз шляхом формування довго-
строкових цілей такого захисту, вибору найбільш 
ефективних шляхів їх досягнення, адекватного 
коригування напрямків і форм, захисту при змі-
ні факторів і умов фінансового середовища його 
функціонування. Практично всі задачі економіч-
ного розвитку сільськогосподарських формувань, 
розширення обсягу і відновлення складу його ак-
тивів вимагають збільшення суми фінансових ре-
сурсів. Вибір джерел формування цих ресурсів, а 
також мінімізація вартості їх залучення значною 
мірою визначають рівень економічної незалеж-
ності сільськогосподарських формувань й ефек-
тивності їх господарської діяльності. Отже, стра-
тегія забезпечення фінансово-економічної безпеки 
сільськогосподарських формувань є невід'ємною 
складовою частиною загальної стратегії їх еконо-
мічного розвитку [3, c. 100].

Діяльність підприємства щодо забезпечення 
своєї фінансово-економічної безпеки не може 
зводитися тільки до поточного реагування на за-
грози своїм фінансовим інтересам. На сучасно-
му етапі дедалі більша кількість сільськогоспо-
дарських формувань усвідомлюють необхідність 
перспективного управління фінансовою безпе-
кою на основі наукової методології передбачен-
ня її напрямків і форм, адаптації до загальних 
цілей розвитку підприємства й умов зовнішнього 
фінансового, середовища. Ефективним інстру-
ментом перспективного управління фінансовою 
безпекою сільськогосподарських формувань, 
підпорядкованого реалізації цілей загального їх 
розвитку в умовах істотних змін макроекономіч-
них показників у системі державного регулюван-
ня ринкових процесів, кон'юнктури фінансового 
ринку і пов'язаної з цим невизначеності, є стра-
тегія забезпечення фінансово-економічної безпе-
ки сільськогосподарських формувань.

Для дослідження оцінки ефективності управ-
ління економічно-фінансовою безпекою підпри-
ємств застосовуються спеціальні системи та ме-
тоди аналізу, які дозволяють отримати кількісну 
оцінку рівня захищеності окремих фінансових 
інтересів від загроз і ризиків. Певна частина на-
уковців досліджують стан економічної безпеки 
сільськогосподарського підприємства аналізуючи 
показники фінансової стійкості, платоспромож-
ності, маневреності й ліквідності. Проте деякі 
автори показники безпеки підприємства і стій-
кості оцінюють переважно якісно, максимум у 
межах допустимих нормативних значень, тому 
постає необхідність спроби їх деталізації з по-
гляду точнішої кількісної оцінки та її впливу на 
рівень економічної безпеки підприємства загалом 
[4, с. 185]. Для оцінювання рівня економічної без-
пеки підприємств за її складовими та для ви-
значення загального рівня економічної безпеки 
використовуються різні методи:
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– експертна оцінка, моніторинг соціально-
економічних показників, аналіз й обробка сцена-
ріїв, оптимізація, багатовимірний статистичний 
аналіз, теоретико-ігрові методи, теорія штучних 
нейронних мереж;

– екстраполяція (екстраполяція параметрич-
них залежностей, екстраполяція тимчасових 
тенденцій); експертні методи (опитування, екс-
пертні комісії, складання аналітичних доповідних 
записок, «мозкова атака», «Делфі»); структур-
но-аналітичні методи (моделювання, ієрархічна 
декомпозиція, морфологічний аналіз, матричний 
метод, мережевий аналіз, SWOT-аналіз, побудо-
ва семантичного диференціала, побудова профі-
лю середовища, складання сценаріїв);

– методи комплексної оцінки загроз (інтеграль-
на оцінка ризику, оцінка ефективності захисних 
заходів); методи комплексної оцінки економічно-
го потенціалу підприємства (оцінка конкурентно-
го статусу фірми, інтегральна оцінка додержання 
інтересів компанії, SWOT-аналіз, багатовекторна 
ресурсно-функціональна модель економічної без-
пеки, багатофакторна лінійна модель); методи про-
гнозування банкрутства (багатофакторні дискри-
мінанті моделі та інші методи інтегральної оцінки 
фінансово-економічного стану підприємства).

Метод експертних оцінок передбачає здійсню-
вати прогнозування можливих загроз підприєм-
ства на основі висновків, зроблених експертами, 
метод аналізу і обробки сценарію призначений 
для прогнозування різних варіантів розвитку си-
туації, методи оптимізації – для вибору варіанту, 
за якого досягається найбільш бажаний резуль-
тат, теоретико-ігрові методи – для визначення 
варіантів розвитку підприємства у непередбачу-
ваному зовнішньому середовищі, методи теорії 
штучних нейронних мереж базується на моделю-
ванні нелінійних залежностей при вирішенні за-
дачі, основна умова використання методу екстра-
поляції є стабільний розвиток підприємства, адже 
висновки про значення прогнозних показників у 
майбутніх періодах робляться на основі вивчення 
їх динаміки у попередніх періодах, методи про-
гнозування банкрутства зводяться переважно до 
виявлення симптомів фінансової кризи підприєм-
ства, методи комплексної оцінки загроз передба-
чають оцінку ризиків підприємства та виявлення 
загроз, не пов’язуючи цей аналіз із встановлен-
ням рівня економічної безпеки підприємств. Але, 
на жаль, ці та інші методи поки що не отримали 
ґрунтовного теоретичного обґрунтування та ши-
рокого практичного використання [6].

Оцінки показників, що характеризують еконо-
мічну безпеку, коливаються в діапазоні від 0 до 1, 
залежно від відхилення від граничної величини. 
262 Виходячи із цього, підприємство, з погляду 
економічної безпеки можуть класифікуватися за 
4-ма групами: абсолютно безпечні (0,9-1), безпеч-

ні (0,7-0,9), достатньо безпечні (0,4-0,7), небезпечні 
(0,4). Якщо розмір відхилення фактичного значен-
ня від граничного більше 100%, то даному показ-
нику дається оцінка в 0 балів. У випадку коливан-
ня розміру відхилення від 0 до 100% для кожних 
10% відхилення від граничної величини бальна 
оцінка знижується на 0,1 бала [4, с. 185].

Для визначення поточного рівня економічної 
безпеки сільськогосподарських підприємств оці-
нюється кожна складова та формується інтеграль-
ний показник. При цьому важливо враховувати, 
що складові мають різні пріоритети відповідно 
до характеру загроз. Для їх обліку пропонуєть-
ся ввести вагові коефіцієнти, які можна отримати 
методом експертних оцінок. У результаті анкету-
вання спеціалістів аграрної сфери встановлено, що 
фінансова складова має найбільшу вагу в структу-
рі показника та є основою для усіх інших складо-
вих [5, с. 102]. Фінансова безпека сільськогосподар-
ського підприємства характеризується достатніми 
обсягами фінансових ресурсів, необхідних для від-
творення виробництва та підтримки конкуренто-
спроможності підприємства. Основними загрозами 
фінансовій безпеці є непередбачений дефіцит у 
фінансуванні, недоступність кредитних ресурсів, 
недостатній рівень державної підтримки тощо. 
Тому виникає необхідність систематично контро-
лювати рівень фінансової безпеки, що дасть змогу 
вчасно виявити існуючі загрози та розробити на їх 
основі протидіючі заходи [5, с. 102].

Висновки з проведеного дослідження. Без-
пека розвитку сільськогосподарських форму-
вань – це процес забезпечення гарантованого 
задоволення потреб всіх членів суспільства ви-
сокоякісними продуктами харчування за умов 
збереження й поетапного відтворення якісного 
стану природного середовища (створення мож-
ливостей для рівноваги між його потенціалом і 
вимогами людей всіх поколінь).

Оцінка результативності менеджменту фінан-
сово-економічної безпеки сільськогосподарських 
підприємств повинна мати системний характер: 
враховувати рівень захищеності потенціалу під-
приємств, складатися із оцінки функціональних 
складових економічної та фінансово-економічної 
безпеки, враховувати стратегічні цілі і задачі 
підприємств, приймати до уваги використання 
всіх видів ресурсів і можливостей, які гаранту-
ють найбільш ефективне їх використання, вклю-
чати імовірнісну оцінку економічного збитку.

Фінансова безпеки сільськогосподарських 
формувань має включати в себе не тільки оцінку 
результатів господарювання суб'єкта та своєчас-
ний контроль за діяльністю сільськогосподар-
ських формувань, але і фінансову діагностику з 
метою виявлення відхилень від нормального фі-
нансового стану та виявлення причин, що спри-
чинили негативні процеси.
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Постановка проблеми. На сьогодні, в умо-
вах світової фінансової кризи агропромисловий 
комплекс України перебуває у складних умовах, 
багато з них використовують застаріле облад-
нання, до цього часу невирішені земельні питан-
ня, наявність великої заборгованості, сезонний 
характер діяльності змушують шукати шляхи їх 
фінансового забезпечення.

Фінансово-економічна безпека аграрного сек-
тора економіки є важливою складовою фінансо-
вої безпеки національної економіки, а забезпе-
чення сталого її рівня набуває вагомого значення 
для подальшого економічного розвитку України. 

Результативне управління економічною без-
пекою підприємств промислового виробництва є 
однією із найважливіших складових економіки 
будь-якої країни, яке дозволяє забезпечити її 
конкурентоспроможність в умовах ринкової еко-
номіки. Забезпечення економічної безпеки агро-
промислового комплексу потребує урахування її 
галузевих особливостей, що прямо впливають на 
розвиток сільськогосподарських підприємств.

Процеси ринкової трансформації в агропро-
мисловому секторі української економіки обу-
мовлюють необхідність подолання інерції сфор-
мованого тренду ринково-трансформаційної 
кризи, галузева специфіка якої проявляється у 
вигляді економічного спаду, деградації сільських 
територій, втраті міжгалузевих зв’язків, відсут-
ністю інвестицій, неефективних управлінських 
механізмах, зростаючому диспаритеті цін, неді-
євими інструментами державної підтримки та ін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями управління та розвитку агропромис-
лового комплексу в ринкових умовах приділяли 
велику увагу вітчизняні та зарубіжні учені. Се-
ред українських авторів слід виділити: О. Амо-
сова, Г. Андрусенка, Л. Анічина, В. Воротіна, 
А. Дібробу, А. Дєгтяря, С. Квашу, М. Корець-
кого, М. Кропивка, П. Макаренка, М. Маліка, 
В. Месель-Веселяка, О. Мордвінова, П. Саблука. 
Серед зарубіжних – І. Алтухова, Ю. Баландіна, 
М. Бакетта, Д. Ваніна, І. Крячкова, О. Чаянова 
та інших. 

Проте окремі питання в контексті забезпечен-
ня та управління фінансово-економічною безпе-
кою агропромислового комплексу вимагають де-
тальнішого опрацювання.

Метою дослідження є встановлення суті та 
ролі фінансово-економічної безпеки агропромис-
лового комплексу та визначення сучасних про-
блем її забезпечення з метою розробки заходів 
щодо їх подолання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Україна – це країна з потужним агропромисло-
вим ресурсним потенціалом та величезними пер-
спективами розвитку сільського господарства. 
Насамперед мова йде про сприятливі кліматичні 
умови і якісні земельні ресурси, історичний до-
свід та традиції агропромислової діяльності на-
селення, наявність яких свідчить про можливість 
ефективного розвитку сільськогосподарського ви-
робництва [1, c. 3]. Аграрний сектор є важливою 
стратегічною галуззю української національної 
економіки, який забезпечує продовольчу безпеку 
та продовольчу незалежність нашої держави, дає 
значній частині сільського населення робочі місця, 
забезпечує наповнення бюджету, експортні по-
ставки продовольчих товарів. Він формує 16-17% 
валового внутрішнього продукту.

Роль агропромислового комплексу в економіці 
країни обумовлюється винятковою значущістю 
та незамінністю його продукції в життєдіяльності 
людини і суспільства. Тому АПК є однією із сфер, 
які завжди знаходяться під пильною увагою уря-
дів країн. Пріоритетність розвитку АПК проголо-
шена і в нашій країні, що виражається перед усе 
в державній підтримці галузі [2, c. 122].

Фінансово-економічна безпека означає до-
сягнення захищеності національних і державних 
інтересів у сфері економіки від внутрішніх і зо-
внішніх загроз, економічних втрат. Досягнення 
економічної безпеки оцінюється на підставі показ-
ників, критеріїв та індикаторів, які визначають по-
рогові значення функціонування економічних сис-
тем. Як свідчить досвід багатьох зарубіжних країн, 
за межами цих значень система втрачає здатність 
до саморозвитку і конкурентоспроможність.

На нашу думку, фінансово-економічна безпе-
ка в агропромисловому комплексі та сільському 
господарстві, насамперед, повинна бути виділена 
в окремий пріоритетний вид економічної безпеки. 
Тобто вітчизняне сільське господарство, сільські 
території, в цілому агропродовольчий комплекс, 
включаючи харчові переробні підприємства, сіль-
ську інфраструктуру, малий бізнес у сільських 
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територіях необхідно забезпечити відповідними 
засобами і економічними, законодавчими захода-
ми держави, захистити від внутрішніх і зовніш-
ніх загроз, соціальних та економічних втрат.

Фінансово-економічна безпека підприємств 
агропромислового комплексу характеризуєть-
ся стійкістю до внутрішніх та зовнішніх загроз, 
здатністю забезпечити реалізацію власних еко-
номічних інтересів, ефективно функціонувати 
та розвиватися в умовах конкуренції й госпо-
дарського ризику. З іншої сторони, фінансово-
економічна безпека відображає можливість під-
приємства організовувати свою діяльність з 
мінімальними втратами на основі комплексної 
оцінки його діяльності та своєчасного виявлення 
різних негативних чинників впливу на нього.

Аналітичне забезпечення механізмів економічно-
го захисту в системі фінансово-економічної безпеки 
підприємств агропромислового комплексу базується 
на двох принципових складових їх розвитку: 

– ідентифікація ризиків, що дає можливість 
будування та реалізації організаційно-економіч-
них механізмів їх оптимізації та формування ри-
зик-менеджменту на підприємстві в контексті ре-
алізації системи фінансово-економічної безпеки;

– діагностика економічної стійкості підпри-
ємства як системи управління та запасу його 
міцності, що дозволяє оцінити потенціал соці-
ально-економічного розвитку та окремих його 
складових в процесі трансформації галузевої 
структури та міжрегіональних зв’язків, що в аг-
ропромисловій сфері є потужним інструментом 
забезпечення фінансово-економічної безпеки. 
При цьому система фінансово-економічної безпе-
ки на підприємствах може бути діагностовано за 
допомогою показників ліквідності активів, рівня 
ризику операційної діяльності та ефективності 
управління підприємством [3, c. 60]. 

Операційна діяльність підприємств агропро-
мислового комплексу за останні роки потерпі-
ла деструктивні зміни. Це вбачається структурі 
оборотних активів та їх розподілі між сферами 
виробництва та обігу. Нестача економічних ре-
сурсів для підтримки та нарощенні масштабів 
діяльності підприємств перекручує дані щодо 
структуру балансу, а відсутність власних дже-
рел фінансування збільшують ризики операцій-
ної та комерційної діяльності з року в рік.

Так, з кожним роком знижується частка обо-
ротних активів в процесі виробництва у бік на-
рощення ресурсів в сфері обігу, яку обтяжує ве-
лика доля іммобілізованих засобів у дебіторську 
заборгованість підприємств, що порушує оборот 
капіталу та розрахункову дисципліну.

Для узагальнення діагностики підприємств 
агропромислового пропонується розраховувати 
середні значення індикаторів економічної стій-
кості та оцінки економічної безпеки підприєм-
ства, таких як:

– індикатор загальної ліквідності;
– індикатор швидкої ліквідності;
– індикатор автономії;
– індикатор забезпечення власними ресурса-

ми операційної діяльності;
– індикатор збереження інвестиційної прива-

бливості;
– індикатор інвестування;

– індикатор фінансового левериджу; 
– індикатор рентабельності інвестицій; 
– індикатор винахідницької діяльності;
– індикатор фінансування та кредитування 

інноваційної діяльності.
Якщо забезпеченість підприємств агропромис-

лового комплексу власними економічними ресур-
сами є недостатньою, то це спричиняє низький 
рівень економічної безпеки у розрізі інноваційної, 
інвестиційної та фінансової складової. Високий рі-
вень винахідницької діяльності скоріше пов’язано 
із забезпеченістю працівниками із необхідним рів-
нем освіти, проте якість професіоналізму трудових 
ресурсів залишається сумнівною через неможли-
вість реалізувати всі навички та компетенції ро-
бітників та недостатню питому вагу працівників 
відповідної наукової досвідченості для ведення 
інноваційної діяльності [4, c. 34]. 

Щодо управлінських рішень в контексті еко-
номічної безпеки та заходів щодо її забезпе-
чення, то вони повинні носити довгостроковий 
характер, що пов’язане із отриманням нових 
продуктів, розширенням ринків збуту та масш-
табами рекламної діяльності, інтервенціями но-
вих сегментів ринку, нарощенням інвестицій в 
нові технологічні процеси, що в свою чергу впли-
ває на підвищення рівня небезпеки та має бути 
об’єктами постійного моніторингу підприємств. 

Забезпечення економічної безпеки на підпри-
ємствах агропромислового комплексу потребує її 
належної організації, яка має поєднувати одночас-
не або послідовне виконання таких заходів: фор-
мування достатньої кількості ресурсів, необхідних 
підприємству для здійснення його діяльності; пла-
нування та прогнозування економічної безпеки за 
її функціональними складовими; стратегічне пла-
нування господарської діяльності підприємства; 
формування механізмів управління господарською 
діяльністю підприємства; аналіз економічних про-
цесів і явищ щодо господарської діяльності під-
приємства; ведення обліку ресурсів і витрат; оцін-
ка рівня фінансово-економічної безпеки.

Агропромисловий комплекс є не тільки клю-
човою галуззю, що забезпечує продовольчу без-
пеку країни, як складову частину економічної 
безпеки, але й вимагає відповідної державної та 
регіональної політики для забезпечення фінансо-
во-економічної безпеки її стабілізацію та розви-
ток, фінансових можливостей ведення розшире-
ного відтворення.

На національному рівні фінансово-економічна 
безпека підприємств агропромислового комплексу 
визначається численними заходами, такими як:

– регулювання цін і тарифів;
– державна підтримка товаровиробників че-

рез введення особливого пільгового режиму опо-
даткування даних підприємств;

– надання дотацій, пільгових кредитів;
– забезпечення пільгових умов страхування;
– сертифікація продукції;
– формування державного інтервенційного 

фонду
– обмеження імпорту агропромислової про-

дукції тарифними і нетарифними заходами.
Антикризові заходи мають реалізовуватись 

систематично, тобто підприємство повинно керува-
тись у своїй діяльності стратегічним планом, роз-
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роблять бізнес-плани по кожному напрямку бізне-
су, а на їх підставі плани модернізації обладнання, 
план-графік маркетингових заходів тощо. Фінан-
сування цих заходів має проводитись на підставі 
діючої на підприємстві системи бюджетування.

На рівні держави пропонується створити сис-
тему мотивації щодо підвищення рівня фінан-
сово-економічної безпеки шляхом включення 
відповідних заходів до програм фінансової під-
тримки підприємств. Дана підтримка повинна 
мати селективний характер для підприємств із 
нижчим рівнем економічної безпеки, що сприя-
тиме їх розвитку.

Галузевий рівень управління фінансовою без-
пекою підприємств агропромислового комплексу 
передбачає створення асоціацій товаровироб-
ників, формування горизонтальних та верти-
кальних інтеграційних структур, запобігання 
зловживанням монопольною владою на ринках 
сільськогосподарської продукції з боку трейде-
рів та постачальників техніки, матеріалів та по-
слуг. Всі ці заходи спрямовані на запобігання 
зловживань організацій з монопольною владою 
проти сільськогосподарських виробників, форму-
вання цілеспрямованої протидії їй, на зменшен-
ня втрат від нестабільності результатів ринкової 
взаємодії агропромислових підприємств з інши-
ми суб’єктами ринку. Одні з них виникають в се-
редовищі самого підприємства і цілком залежать 
від його діяльності, натомість інші є результатом 
зовнішнього середовища і вплив підприємства на 
них є дуже обмеженим [5, c. 93]. 

Для зміцнення економічної безпеки підпри-
ємств агропромислового комплексу на мікро-
рівні пропонується здійснювати систематичний 
моніторинг її рівня, що дасть можливість вчас-
но ідентифікувати загрози та розробити відпо-
відні заходи щодо їх усунення та, відповідно, 
підвищення рівня фінансово-економічної безпе-
ки. Накопичення знань через консультаційно- 
навчальні заклади щодо питань фінансово-еко-
номічної безпеки та з власного досвіду допоможе 
вчасно розпізнати загрози діяльності підприєм-
ству, врахувати ймовірність настання небажаних 
подій та спрогнозувати поведінку у разі зміни 
ситуації [6, c. 82].

Для керівників підприємств пропонується орга-
нізаційно-економічний механізм управління еконо-
мічною безпекою на підприємствах агропромисло-
вого комплексу, який складається з таких етапів: 

І етап – збирання інформації;
ІІ етап – обробка одержаної інформації;

ІІІ етап – оцінка рівня економічної безпеки;
IV етап – моніторинг основних загроз та роз-

рахунок їх прогнозованих значень
V етап – визначення стратегічних альтернати;
VІ етап – їх розробка, реалізація та аналіз 

ефективності впровадження.
Більшість агропромислових підприємств від-

чувають нестачу власних коштів для здійснення 
фінансово-господарської діяльності, що зумовлює 
зниження рівня їх фінансово-економічної безпе-
ки. Основними загрозами фінансовій безпеці є не-
доступність залучення кредитних ресурсів. Для 
вирішення даної проблеми на державному рівні 
пропонується посилення ролі держави у кредит-
ній політиці через впровадження таких заходів:

– створення механізму часткового або повного 
державного гарантування повернення позик; 

– регулювання кредитної відсоткової ставки;
– використання пільгових режимів виплати 

боргів і позик у банках;
– вирішення проблеми довгострокового кре-

дитування шляхом зняття
– мораторію на відчуження земель сільсько-

господарського призначення.
Висновки з проведеного дослідження. Слід за-

значити, що головною метою фінансово-економіч-
ної безпеки АПК має бути забезпечення такого 
рівня розвитку виробничо-економічних відносин у 
системі, при якому створилися б прийнятні умови 
для життя і розвитку особистості в сільських те-
риторіях, забезпечення конкурентоспроможності 
агропромислового комплексу і сільського госпо-
дарства, соціально-економічної та військово-полі-
тичної стабільності суспільства в цілому.

При цьому критеріями забезпечення еконо-
мічної безпеки агропромислового комплексу є: 
володіння фінансовою стійкістю і платоспромож-
ністю сільськогосподарських підприємств; роз-
ширене відтворення, пропорційне із зростанням 
сільськогосподарського виробництва нарощуван-
ня та модернізація виробничих потужностей у пе-
реробній промисловості, забезпечення конкурен-
тоспроможності виробленої продукції; реалізація 
державних програм інфраструктурного забезпе-
чення, розвитку сільських територій, поновлен-
ня сільськогосподарської техніки та обладнання 
підприємств АПК; підвищення продуктивнос-
ті тварин і врожайності сільськогосподарських 
культур, відкриття нових виробництв з метою 
самозабезпечення продовольством, рішення про-
блем імпортозаміщення в життєво важливих га-
лузях народного господарства.
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В економіці основою практично будь-якої діяльності є прогноз. Вже на основі прогнозу складається план дій і заходів. 
Таким чином, можна сказати, що прогноз макроекономічних змінних є основоположною складовою планів усіх 
суб’єктів економічної діяльності. Прогнозування може здійснюватися як на основі якісних (експертних), так і за допо-
могою кількісних методів. Самі по собі, вони нічого не можуть без якісного аналізу, також як і експертні оцінки повинні 
підкріплюватися обґрунтованими розрахунками.
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Постановка проблеми. Безперервне зростання 
соціальних, економічних, політичних та науково-
технічних змін у різних сферах та галузях еко-
номіки дає нам можливість визначити та перед-
бачити можливі глобальні зміни у майбутньому, 
що несе за собою зміни соціально-економічних 
показників. Динаміка соціально-економічних по-

казників України в значній мірі знаходяться під 
впливом різноманітних та не обґрунтованих умов 
її функціонування. Характерними ознаками є не-
стабільність структури макроекономічних проце-
сів у часі, складність формалізації їх динаміки, на-
явність невизначеного майбутнього та критичних 
значень параметрів керуючих процесів. Невраху-
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вання таких особливостей, сумісно з відсутністю 
об’ємної статистичної вибірки, унеможливлюють 
оцінку, аналіз та адекватне прогнозування дина-
міки макроекономічних процесів класичними ме-
тодами, що призводить до зниження якості існую-
чих моделей. Саме прогнозування різних процесів 
та явищ, а також важливих перспектив, сприяє 
подальшому розвитку наукових обґрунтувань та 
відповідей, що робить можливим обранням чіт-
кого, правильного, а також ефективного управ-
лінського рішення для виявлення різних як не-
гативних так і позитивних тенденцій розвитку 
економіки. Різні проблеми та суперечності сучас-
ного життя підштовхують нас до прогнозування 
та вирішенню, а саме головне – це передбачення 
їх у майбутньому. Отож, економічна діяльність 
на сьогодні не може існувати без правильного та 
якісного прогнозування [2, c. 132].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Різні аспекти, а також теоретичні основи управ-
ління економічними процесами на макрорівні та 
питання моделювання макроекономічних проце-
сів досліджувались у роботах таких провідних 
вітчизняних науковців як Бакаєв О.О., Бондарен-
ко Г.В., Геєць В.М., Захарова О.В., Івахненко Г.О., 
Кизим М.О., Клебанова Т.С., Крючкова І.В., Лу-
кінов І.І., Лук’яненко І.Г., Михалевич М.В., Сер-
гієнко І.В., Скрипниченко М.І., Шнипко О.С., 
Шумська С.С. та ін.; на особливу увагу заслу-
говують розробки таких зарубіжних учених як 
Костюк В.Н., Лівшиць В.Н., Малинецкий Г.Г., Пе-
терс Е.П., Пригожин І.І., Светуньков С.Г.

Однак у цих наукових працях не в повному 
обсязі розглянуто багато питань, що пов’язано 
з дослідженням особливостей динаміки макро-
економічних процесів. Тому питання аналізу та 
прогнозування соціально-економічних показни-
ків на макроекономічному рівні розглянуті лише 
частково, але економіко-математичні методи які 
представлені можуть бути базою для здійснення 
досліджень будь-яких економічних явищ і про-
цесів. Розглянута та вивчена література дозво-
ляє зробити аналіз та прогнозування показників 
на макроекономічному рівні.

Постановка завдання. Продемонструвати роз-
роблений комплекс методів та моделей, а також 
механізмів оцінки, аналізу та прогнозування ди-
наміки макроекономічних процесів, що дозво-
ляє формувати ефективні науково-обґрунтовані 
управлінські рішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У наш час доцільно використовувати хоча б один 
із способів прогнозування:
•	експертний	(лат.	–	досвідчений)	–	шляхом	

опитування спеціалістів стосовно об’єкта прогно-
зування;
•	екстраполяції	 (лат.	–	поза	 і	згладжувати)	–	

збирання інформації про розвиток об’єкта у мину-
лому і перенесення закономірностей цього розви-
тку на майбутнє;
•	моделювання	(франц.	–	ліпити,	формувати)	–	

дослідження, що базуються на побудові моделей 
об’єкта відповідно до очікуваних (бажаних) змін у 
його стані [1, c. 21].

Прогнозування – це спосіб наукового передба-
чення, в якому використовується як накопичений в 
минулому досвід, так і поточні припущення стосов-
но майбутнього з ціллю його визначення. Основна 
функція прогнозу – обґрунтування можливого ста-
ну об’єкта в майбутньому для визначення альтер-
нативних шляхів. Вибір конкретного методу є од-
нією з найбільш важливих завдань прогнозування. 
Існує безліч методів, які дозволяють зробити про-
гноз, але необхідно виділити з їх числа прийнятні 
для вирішення конкретного завдання [1, c. 23].

Джерела прогнозної інформації:
•	накопичені	знання	та	досвід	(теоретичні	та	

емпіричні знання про закономірності розвитку 
процесів);
•	фактична	 і	 статистична	 інформація	 про	

об’єкт прогнозування;
•	економіко-математичні	моделі	[1,	c.	23].
Економічне прогнозування – виявлення стану 

та можливих напрямків розвитку економічних 
явищ і процесів на різних рівнях економічної сис-
теми (мікро-, мезо-, макрорівні). В основі еконо-
мічного прогнозування лежить припущення про 
те, що майбутній стан економіки значною мірою 
зумовлюється її минулими та справжніми стана-
ми. Майбутнє несе в собі й елементи невизначе-
ності. Це пояснюється наступними моментами:
•	 наявністю	 не	 одного,	 а	 безлічі	 варіантів	

можливого розвитку;
•	дія	економічних	законів	у	майбутньому	зале-

жить не тільки від минулого і теперішнього станів 
економіки, а й від управлінських рішень, які ще 
тільки повинні бути прийняті і реалізовані;
•	 неповнота	 ступеня	 пізнання	 економічних	

законів, дефіцит і недостатня надійність інфор-
мації [1, c. 24].

Таблиця 1.1
Динаміка ВРП за 2005-2013 роки у Вінницькій області (млн. грн.)

Роки
Фактично ВРП 

(млн. грн.)
Абсолютний 

приріст Темп зростання Темп приросту, % Абсолютне значення 
1% приросту, млн. грн.

yi Dі Dб Трі Трб Тпрі Тпрб Аі

2005 8123 х 0 х х х х х
2006 10207 2084 2084 1,26 1,26 25,66 25,66 81,23
2007 12414 2207 4291 1,22 1,53 21,62 52,83 102,07
2008 15381 2967 7258 1,24 1,89 23,90 89,35 124,14
2009 20094 4713 11971 1,31 2,47 30,64 147,37 153,81
2010 20104 10 11981 1,00 2,47 0,05 147,49 200,94
2011 23589 3485 15466 1,17 2,90 17,33 190,40 201,04
2012 29099 5510 20976 1,23 3,58 23,36 258,23 235,89
2013 33024 3925 24901 1,13 4,07 13,49 306,55 290,99
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Виходячи із положень про не визначеність фак-
торів доцільно надати визначення макроекономічно-
го прогнозу.

Макроекономічний прогноз – виявлення та 
аналіз закономірностей і тенденцій розвитку на-
ціональної економіки, передбачення змін у ньо-
му, створення наукової бази для економічної по-
літики та ДРЕ [1, c. 26].

В ході будь-якого прогнозування має бути – 
модель.

Макроекономічні моделі – це формалізовані 
логічним, графічним або алгебраїчним способом 
опису різних макроекономічних процесів і явищ 
з метою встановити між ними функціональні 
взаємозалежності.

Слід мати на увазі, що будь-яка модель є аб-
страктне спрощення реальності, тому вона не 
може бути всеосяжною.

За допомогою моделювання можна визначи-
ти способи управління темпами інфляції, рівнем 
зайнятості, обсягами випуску і споживання про-
дукції, величиною процентної ставки, валютним 
курсом. Всі ці позиції називаються ендогенними 
економічними змінними, тобто внутрішніми, що 
формуються всередині моделі, які є результата-
ми її побудови і обумовленими в ході економіч-
них розрахунків [4, c. 33].

Економіко-математичні моделі – моделі еконо-
мічних об’єктів або процесів, при описі яких ви-
користовуються математичні засоби. Цілі створен-
ня економіко-математичних моделей різноманітні: 
вони будуються для аналізу тих чи інших пере-
думов і положень економічної теорії, логічного об-
ґрунтування економічних закономірностей, обробки 
і приведення в систему емпіричних даних.

Економіко-математичні моделі створюються і 
вивчаються оскільки проводити експерименти з 
економікою дуже складно, а часто і просто не-
можливо. При відсутності попереднього аналізу 
економічної ситуації такі експерименти можуть 
призвести до негативних наслідків (як економіч-
них, так і соціальних) [4, c. 34].

Математичне моделювання – метод дослі-
дження процесів або явищ шляхом створення 
їхніх математичних моделей і дослідження цих 
моделей. В основу методу покладено ідентичність 
форми рівнянь і однозначність співвідношень між 
змінними в рівняннях оригіналу і моделі, тобто, 
їхню аналогію.

Математичні моделі досліджуються, як пра-
вило, із допомогою аналогових обчислюваль-
них машин, цифрових обчислювальних машин, 
комп’ютерів [4, c. 35].

Обґрунтованість прогнозу значною мірою за-
лежить від вибору методу прогнозування. Прак-
тичне застосування того чи іншого методу про-
гнозування визначається такими факторами, як 
об’єкт прогнозу, складність і структура системи, 
наявність вихідної інформації, кваліфікація про-
гнозиста [1, c. 29].

Екстраполяційний метод є одним з найпо-
ширеніших і найбільш розроблених серед всієї 
сукупності методів прогнозування. У загально-
му випадку для екстраполяції необхідно мати 
часовий ряд, де кожному значенню незалежної 
змінної (в якості якої виступає час) відповідає 
певне значення прогнозованого показника. При 

формуванні прогнозів за допомогою екстрапо-
ляції зазвичай беруть статистичні дані і на їх 
основі складають тенденцію зміни тих чи інших 
кількісних характеристик об’єкта.

Слід зазначити, що, оскільки метод розробле-
ний для аналізу часових рядів, які складаються з 
великої кількості спостережень, а тимчасові ряди 
в галузевому прогнозуванні, як правило, невели-
кі, прогноз, зроблений з допомогою цього методу, 
може не відобразити деяких істотних змін.

Прогнозну екстраполяцію можна розбити на 
два етапи.

1. Вибір оптимального виду функції, що описує 
ретроспективний ряд даних. Вибір математичної 
функції для опису тренда передує перетворення 
вихідних даних з використанням згладжування 
і аналітичного вирівнювання динамічного ряду. 
Розрахунок коефіцієнтів функції, вибраної для 
екстраполяції.

2. При розробці моделей прогнозування тренд 
виявляється основним складником прогнозовано-
го тимчасового ряду, на який вже накладаються 
інші складові. Результат при цьому зв’язується 
виключно з ходом часу. Передбачається, що че-
рез певний час можна виразити вплив всіх осно-
вних чинників. У статистичній літературі під 
тенденцією розвитку розуміють деякий його за-
гальний напрямок, довготривалу еволюцію. За-
звичай тенденцію прагнуть представити у вигля-
ді більш-менш гладкої траєкторії [3, c. 70].

Об’єктом дослідження та аналізу візьмемо ряд 
динаміки показників ВРП у Вінницькій області за 
2005-2013 рр. Валовий регіональний продукт 
(ВРП) – узагальнюючий показник економічної ді-
яльності регіону, що характеризує процес виробни-
цтва товарів і послуг. Проаналізуємо часовий ряд 
за допомогою головних показників ряду динаміки: 
абсолютного ланцюгового та базисного приростів, 
темпу зростання та темпу приросту, абсолютне 
значення 1% приросту. Зобразимо це у таблиці (та-
блиця 1.1):

За даними таблиці можна побачити, що за-
галом з кожним роком відбувається приріст, а 
це означає, що у Вінницькій області відбувається 
економічний розвиток. Таким чином, показники 
відображають позитивний розвиток економічної 
діяльності регіону. Порівняно з базовим роком 
(2005) відбувається зростання продуктивності 
яке коливається від 2084 млн. грн. до 24901 млн. 
грн.. Відповідно такий стан можна назвати еконо-
мічним зростанням. Крім виконання річного про-
гнозованого плану, спостерігається покращення 
та підвищення ефективності економічної діяль-
ності регіону. Рівень зростаючого ВРП також 
можна зобразити на графіку (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Зростання рівня ВРП за 2005-2013 роки 
у Вінницькій області (млн. грн.)
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З графіку видно, що відбувається тенденція 
зростання показника ВРП.

Для узагальненого результату знайдемо се-
редні значення показників динаміки. Середній 
абсолютний приріст обчислимо за формулою:
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Згідно показнику середнього абсолютного 
приросту з кожним роком ВРП зростало на три 
тисячі сто дванадцять млн. грн.

Також розрахуємо в скільки разів у середньо-
му кожен даний рівень ряду більший (або мен-
ший) від попереднього рівня. Для динамічних ря-
дів з рівними проміжками між датами середній 
темп зростання обчислимо за формулою:
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На основі отриманого середнього темпу зрос-
тання можна визначити середній темп приросту. 
Відсоткову зміну темпу зростання розрахуємо за 
формулою:

%208100100*08,3100100* =−=−= зрпр ТТ       (3)
Отже, за результатами аналізу у період з 

2005 по 2013 роки показник ВРП щорічно зрос-
тав на 108%.

Така позитивна тенденція говорить нам про-
те, що ми можемо використати альтернативний 
прогноз за допомогою лінійного рівняння тренду. 
Проаналізуємо фактичні дані, а також на їх основі 
складемо прогнозування.

Основною ідеєю методу проектування тренду 
є побудова прямої, яка «в середньому» як най-
менше відхиляється від масиву точок (t, x) зада-
ного часового ряду, описуваного рівнянням:

taayt 10 +=                        (4)
де а0 та а1 – постійні коефіцієнти.
Складемо допоміжну таблицю для побудови 

лінії тренду (таблиця 1.2):

Таблиця 1.2

Роки
Фактично ВРП 

(млн. грн.) Змінна 
часу t уі t t2

уі

2005 8123 -4 -32492 16
2006 10207 -3 -30621 9
2007 12414 -2 -24828 4
2008 15381 -1 -15381 1
2009 20094 0 0 0
2010 20104 1 20104 1
2011 23589 2 47178 4
2012 29099 3 87297 9
2013 33024 4 132096 16

Всього: 172035 x 183353 60

Розрахуємо параметри а0 та а1 за формулами: 
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На основі отриманих даних складемо відпо-
відне рівняння тренду за допомогою найдених 
параметрів а0 та а1:

Yt
=19115+(3055,9)*t

Таким чином, в середньому за рік показник 
збільшуватиметься на 3055,9 млн. грн. Розрахун-
кові значення будуть знаходитись за прикладом:

Yt
=19115+(3055,9)*(–4)=6891,4

Отже, за таким розв’язком розглянемо табли-
цю (таблиця 1.3).

Таблиця 1.3

Роки

Фактично 
ВРП 

(млн. грн.)
Змінна 
часу t уі t t2 уt

уі

2005 8123 -4 -32492 16 6891,5
2006 10207 -3 -30621 9 9947,4
2007 12414 -2 -24828 4 13003,2
2008 15381 -1 -15381 1 16059,1
2009 20094 0 0 0 19115,0
2010 20104 1 20104 1 22170,9
2011 23589 2 47178 4 25226,8
2012 29099 3 87297 9 28282,6
2013 33024 4 132096 16 31338,5

Всього: 172035 x 183353 60 172035,0

Порівняємо фактичні та прогнозовані значен-
ня методом лінійного рівняння тренду та зобра-
зимо це у вигляді графіку (рис. 1.2):

Рис. 1.2. Лінійне рівняння тренду

Даний аналіз характеризує тенденцію зрос-
тання ВРП на протязі 2005-2013 рр.

Аналогічно складемо та обчислимо таблицю для 
прогнозування ВРП 2005-2017 рр. (таблиця 1.4).

Таблиця 1.4

Роки

Фактично 
ВРП 

(млн. грн.)
Змінна 
часу t уі t t2 уt

уі

2005 8123 -4 -32492 16 6891,5
2006 10207 -3 -30621 9 9947,4
2007 12414 -2 -24828 4 13003,2
2008 15381 -1 -15381 1 16059,1
2009 20094 0 0 0 19115,0
2010 20104 1 20104 1 22170,9
2011 23589 2 47178 4 25226,8
2012 29099 3 87297 9 28282,6
2013 33024 4 132096 16 31338,5
2014 ….. 5  25 34394,4
2015 ….. 6  36 37450,3
2016 ….. 7  49 40506,2
2017 ….. 8  64 43562,1

Всього: 172035 x 183353 234 327948,0
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На базі цих даних зобразимо графік який 
дасть нам прогнозні дані (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Лінійне рівняння тренду 
на 4 роки прогнозування 

Отже, провівши аналіз та прогнозування, можна 
сказати, що фактичні та прогнозні дані знаходять-

ся на одному рівні. З графіку видно де є не значне 
відхилення по даних, а також приріст. Виходячи з 
цього можна твердити, що відбувається тенденція, 
що до зростання ВРП у Вінницькій області.

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити наступні висновки. За 
допомогою теоретичних та практичних знань які іс-
нують на сьогодні можна робити аналіз, а на основі 
аналізу минулих років можливо створити прогноз 
на майбутні роки. В економічній діяльності не мож-
ливо не планувати чи не прогнозувати. Існує безліч 
чинників та факторів які впливають на економічну 
систему та зміни у середині різних сфер та галузей, 
а також і з зовні. Однак на основі вже існуючих мо-
делей і методів слід не зупинятись та розробляти і 
впроваджувати нові моделі та методи прогнозуван-
ня які б зменшували ризик економічної діяльності.
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МОДЕЛИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Аннотация
В экономике основой практически любой деятельности является прогноз. Уже на основе прогноза составляется план 
действий и мероприятий. Таким образом, можно сказать, что прогноз макроэкономических переменных является 
основополагающей составляющей планов всех субъектов экономической деятельности. Прогнозирование может осу-
ществляться как на основе качественных (экспертных), так и с помощью количественных методов. Сами по себе, они 
ничего не могут без анализа, также как и экспертные оценки должны подкрепляться обоснованными расчетами.
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MODELS OF THE MACROECONOMIC FORECASTING

Summary
In economics foundation of virtually any activity is forecast. At the basis of the forecast includes an action plan and 
measures. Thus, we can say that the forecast macroeconomic variables is fundamental part of the plans of all entities. 
Forecasting can be carried out on the basis of qualitative (expert) and using quantitative methods. By themselves, they 
can not do anything without qualitative analysis, as well as expert opinions must be supported by reasonable estimates.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНВЕСТУВАННЯ 
В МОДЕРНІЗАЦІЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Робота присвячена питанням інвестування процесів модернізації вітчизняних підприємств. Показано, що першочер-
гово інвестиції повинні цільово спрямовуватися на оновлення основних фондів підприємств у відповідності з обгрун-
тованою програмою стратегічного розвитку підприємства. В роботі запропоновано алгоритм визначення оптимальних 
джерел інвестування виходячи з потреб та специфіки діяльності підприємства.
Ключові слова: інновації, конкурентоспроможність, модернізація, підприємство, промисловість, стратегія інноваційного 
розвитку, технології.

Постановка проблеми. Динамічний розвиток 
ринкової економіки зумовлює високу конкурен-
цію на ринку, а тому вимагає від підприємств 
вжиття нагальних заходів щодо використання 
у господарській діяльності новітніх розробок 
та способів ефективного господарювання. При 
цьому особливе місце належить модернізації, 
що дозволить підприємству мати сильні конку-
рентні переваги не лише на вітчизняному, а й 
світовому ринку. 

Саме тому надзвичайно актуальним завданням 
для України стає модернізація промислових під-
приємств. Проведення модернізації передбачає 
впровадження у виробництво досягнень науково-
технічного прогресу, спрямованих на оновлення 
матеріально-технічної бази підприємств з метою 
домогтися виготовлення продукції з інноваційним 
наповненням та підвищення конкурентоспромож-
ності на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Питанням аналізу та перспективам проведен-
ня модернізації на підприємствах приділено ба-
гато уваги такими вітчизняними науковцями як 
от: О.І. Амоша, К.О. Бужимська, Н.В. Валінкевич, 
О.М. Вільчинський, А.С. Гальчинський, В.М. Ге-
єць, П.С. Єщенко, Я.А. Жаліло, Т.М. Качала, 
В.І. Ляшенко, Й.М. Петрович, В.П. Семиноженко, 
Л.І. Федулова та багато інших. Їхні роботи були 
спрямовані на цілий спектр питань дослідження 
науково-методологічних засад модернізації, а та-
кож проблемам і перспективам її проведення на 
вітчизняних підприємствах.

Вітчизняні промислові підприємства втрача-
ють конкурентні позиції через архаїчну структу-
ру виробничої структури та високий рівень зносу 
обладнання, середнє значення якого перевищує 
за різними даними близько 70%. У структурі 
промисловості переважають технологічні уклади 
третього та четвертого рівня. Зазначимо, що на 
добувну промисловість і низькотехнологічні ви-
робництва переробної промисловості припадає 
близько 60% чистих доходів від реалізації про-
мислової продукції, а от на середньо-високотех-
нологічні та високотехнологічні – менш як 15%. 

У сучасних умовах перед вітчизняними під-
приємствами стоїть завдання забезпечення стій-
кого росту, що базується на моделі стратегічно-
го розвитку спрямованого на збільшення темпів 
продуктивності праці і підвищення їх конку-
рентоспроможності. Рішення поставленої задачі 

можливе тільки в контексті модернізації біль-
шості наявних технологій і устаткування.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
вивченні та проведенні аналізу можливостей інвес-
тування в сферу модернізації вітчизняних промис-
лових підприємств, а також шляхів її проведення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічний розвиток України в першу чергу 
пов'язаний з промисловим зростанням і збіль-
шенням числа конкурентоспроможних підпри-
ємств в умовах глобалізації соціально-еконо-
мічної діяльності України. В сучасних умовах 
на розвиток вітчизняних підприємств впливає 
дві протилежні групи чинників на макрорівні. 
Позитивні зрушення спостерігаємо за рахунок 
прориву в реалізації національної промислової і 
бюджетної політики в сфері євроінтеграційного 
співробітництва, яке створює підґрунтя для со-
ціально-економічного розвитку регіонів, оновлен-
ня матеріально-технічної бази провідних галузей 
економіки. А з іншого боку констатуємо усклад-
нення соціально-економічного стану викликаного 
нестабільністю на сході України, а також неза-
вершеністю і затягуванням реформ в адміністра-
тивно-правовій і соціально-економічній сферах. 

З часу становлення України як держави про-
довжуються неперервні зміни в умовах функці-
онування вітчизняних підприємств, а внаслідок 
їх незавершеності негативні наслідки навіть мо-
жуть посилюватися внаслідок проникнення но-
вих потужних конкурентів внаслідок поглиблен-
ня інтеграції України у європейський та світовий 
економічний простір. 

Відзначимо, що в Україні слабко розвивають-
ся перспективні галузі економіки. Так, на під-
тримку IV-V технологічних укладів (органічна 
хімія, кольорова металургія, автомобілебудуван-
ня (IV уклад), обчислювальна техніка, телекому-
нікації, роботобудування, мікро- і оптиковоло-
конні технології, штучний Інтернет, біотехнології 
(V уклад)) залучалися відносно незначні обсяги 
інвестицій. Зокрема, у виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції спрямова-
но лише 0,3% від загального обсягу інвести-
цій у промисловість у 2014 році, у виробництво 
електричного устаткування – 0,7%, виробництво 
машин та устаткування не віднесених до інших 
угрупувань – 2,4%, виробництво автотранспорт-
них засобів – 2,9%. Окрім того, на комп’ютерне 

© Борбулевич В.З., 2015
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програмування та надання інших інформаційних 
послуг надійшло 0,3% від загального обсягу ка-
пітальних інвестицій, а на професійну, наукову 
та технічну діяльність – 1,4%, з яких 0,15% – це 
наукові дослідження та розробки [7].

Необхідність проведення модернізації обумов-
люється наступними причинами:

1. Високий рівень зносу основних фондів, який 
складає більше 70%., причому процес оновлення 
ведеться украй повільно і не перевищує 5%).

2. За різними даними частка застаріло-
го устаткування і технологій перевищує 30%, а 
частка модернізованого приблизно така ж.

3. Відбувається подальше скорочення обсягів 
інвестицій в основний капітал.

4. Складна соціально-економічна ситуація зу-
мовлює низьку інноваційну активність підприємств.

5. Через зниження виробничого навантаження 
відбувається вимивання висококваліфікованого 
персоналу, що призвела до гальмування вну-
трішньої модернізації на підприємствах.

Зростання конкуренції на внутрішніх та зо-
внішніх ринках змушує вітчизняні підприємства 
інтенсивно використовувати сучасну техніку, що 
прискорює моральний знос наявних основних 
фондів, а отже призводить до зменшення вартос-
ті засобів внаслідок науково-технічного прогресу і 
зростання продуктивності праці. 

В Україні упродовж 2001-2013 рр. спостері-
галася стабільна тенденція зростання первісної 
вартості основних засобів, середньорічне зрос-
тання індексу первісної вартості основних засо-
бів становив 0,02 (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка індексів первісної вартості 
основних засобів в Україні

* опрацьовані дані [1-3; 5]

Основним чинником збереження та посилення 
конкурентних переваг промислових підприємств 
регіону на внутрішньому і зовнішньому ринках 
стає їх модернізація. Фізичний та особливо ва-
гомий в умовах інформатизації моральний знос 
основного капіталу підприємств вимагає його пе-
ріодичного оновлення. Звичайно, для оновлення 
основних фондів можна застосувати такі добре 
відомі підходи: заміни використовуваного облад-
нання; капітальний ремонт основних засобів; мо-
дернізація використовуваного обладнання; при-
дбання сучасного об’єкту основного капіталу.

Очевидно, що модернізацію промисловості 
слід проводити на базі системного комплексного 
підходу, спрямованого на якісне технологічне пе-
реоснащення промислових підприємств. Зазна-
чимо, що такий перехід підприємств до іннова-
ційного типу розвитку можливий при реалізації 

трьох стратегій: запозичення, наздоганяючого і 
випереджаючого розвитку [9].

Очевидно, в головне цілеспрямоване зусилля 
повинно спрямовуватися насамперед на модер-
нізація основного капіталу виробничої сфери. 
Необхідні для цього заходи повинні охоплювати 
сукупність дій, спрямованих на приведення ка-
піталу до такого техніко-технологічного стану, 
який дозволить випускати високоякісну конку-
рентоспроможну продукцію і, водночас, забез-
печувати високу економічну ефективність функ-
ціонування вітчизняних підприємств, а також 
підтримувати екологічну безпеку і сприяти під-
вищенню соціальних стандартів, а в підсумку – 
їх сталому зростанню. Значною мірою такі вимо-
ги обумовлені прискореними темпами розвитку 
процесів глобалізації, що в свою чергу загострює 
конкуренцію на ринках товарів та послуг [8]. 

В сфері виробничих підприємств модерніза-
ція спрямована на такі перспективні напрями 
[10, с. 160]:
•	освоєння	виробництва	продукції	відповідно	

вимог, які задовольняють сучасному технологіч-
ному рівню;
•	оновлення	виробничого	устаткування,	замі-

на застарілого обладнання та технологій на су-
часні, більш продуктивні;
•	органічне	включення	в	новітні	світові	інно-

ваційні процеси, повна інтеграція у світову еко-
номіку, якнайшвидше використання всіх важли-
вих нововведень;
•	перепідготовку,	перекваліфікацію	або	замі-

ну кадрів, перенавчання та перевиховання пер-
соналу, привнесення передового прогресивного 
способу мислення відповідно до вимог часу;
•	здійснення	 структурних	 зрушень	 та	 фор-

мування інноваційно орієнтованої виробничої 
структури, яка відповідає критеріям розвиненої 
індустріальної країни.

Залежно від походження стимулу до оновлен-
ня, процеси модернізації можна класифікувати 
за причинами їх виникнення [9]:
•	радикальні	 нововведення	 (типові	 модерні-

заційні процеси);
•	накопичення	 поступових	 змін	 протягом	

певного часу, що в свою чергу мають кумулятив-
ний характер;
•	науково-технічні	 зміни	 через	 "технологічні	

розриви",	що	трансформують	зовнішнє	середовище.
В цілому, модернізація основного капіталу 

спрямована на комплексне удосконалення діючо-
го устаткування (механізмів, машин, устаткуван-
ня) відповідно до сучасних вимог і норм техніко 
-економічного розвитку з метою запобігання 
механіко-економічного старіння і підвищення 
ефективності та надійності використання облад-
нання, що не супроводжується докорінною пере-
будовою підприємства загалом або його окремих 
підрозділів.

Значною мірою зміну величини основного ка-
піталу визначають обсяги інвестицій, які спря-
мовуються на його модернізацію. До 2008 року 
в Україні спостерігалася тенденція збільшення 
обсягів інвестицій в основний капітал. З цього 
часу динаміка освоєння капітальних інвестицій 
була нестабільною, що, відповідно, спричинило 
уповільнення зростання основного капіталу.
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Особливість поточного етапу економічного 
розвитку промисловості полягає в необхідності 
модернізації виробництва і його переорієнтації на 
випуск інноваційної продукції. В таких умовах ві-
тчизняним підприємствам необхідно максималь-
но швидко ліквідувати розрив між необхідним 
і наявним рівнем інвестиційного забезпечення 
процесів відтворення основного капіталу. За та-
ких умов украй необхідно розробляти науково 
обґрунтовані методи та практично реалізовувати 
заходи щодо покращення техніко-економічно-
го стану і ефективності використання основного 
капіталу з метою збільшення виробничої потуж-
ності підприємств на інноваційній основі. В таких 
умовах інновації стають основним чинником мо-
дернізації економіки, здатним забезпечити стій-
ке зростання вітчизняних підприємств з орієн-
тацією на випуск високотехнологічної продукції 
при одночасній реструктуризації управлінської 
структури. Очевидно, що все це робить неми-
нучими зміни діяльності, передусім у напрямку 
приведення загальної системи менеджменту і 
організування виробництва відповідно міжнарод-
них стандартів для підвищення якості продукції 
для забезпечення конкурентоспроможності.

Динаміка інвестування вітчизняної економіки 
впродовж останніх п’яти років є нестабільною: 
тенденція приросту обсягів капітальних інвести-
цій у 2010-2012 рр. змінилася на тенденцію їх 
скорочення у 2013-2014 рр. Зокрема у 2014 році, 
порівняно з 2012-м і 2013-м роками, обсяги ка-
пітальних інвестицій знизилися на 30,5% і 23,8% 
відповідно. У Львівській області погіршення ін-
вестування економіки розпочалася на рік рані-
ше – з 2012 року (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка капітальних інвестицій 
* опрацьовані дані [6-7]

Хоча по досліджуваному періоду спостері-
гається в Україні зберігається позитивна тен-
денція, що відображається у середньорічному 
зростання обсягів інвестування в середньому на 
3779 млн. грн., в той же час по Львівщині слід 
відзначити падіння на 219,7 млн. грн. щорічно. 

Модернізація основного капіталу вимагає зна-
чних фінансових вкладень, джерелами яких мо-
жуть бути власні кошти підприємств, запозичені 
кошти (кредити комерційних банків) та інозем-
ні інвестиції. Оскільки дуже часто власних ко-
штів підприємства на повноцінну модернізацію 

основного капіталу не вистачає, а кредити не-
доступні через високі процентні ставки, ключо-
вого значення набувають прямі іноземні інвес-
тиції. Власне ці інвестиції стали каталізатором 
економічного зростання нових країн-членів ЄС 
унаслідок їх вагомого внеску у формування осно-
вного капіталу і підвищення його продуктивності 
шляхом трансферу технологій на підприємства 
з іноземною участю. На жаль привабливість ін-
вестицій у вітчизняну економіку лише спадає. 
Підтвердженням цього є аналіз індексу інвести-
ційної привабливості, який представляє оцінку 
інвестиційної привабливості України Європей-
ською Бізнес Асоціацією на основі регулярного 
моніторингу бізнес-клімату (рис. 3). 
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Рис. 3. Динаміка індексу інвестиційної 
привабливості України за 2008-2013 р. 

* опрацьовані дані [4]

Як бачимо, індекс інвестиційної привабливості 
України за 2008-2013 роки щорічно зменшується 
на 0,019. разом з тим за 2012-2015 роки спосте-
рігаємо стабілізацію, а навіть деяке покращен-
ня ситуації. Це підтверджує думку, що навіть 
сьогодні Україна залишається привабливою для 
інвестицій, її економіка має розвинуті міжнарод-
ні господарські зв'язки, але все ще не достатньо 
інтегрована у світове господарство. Також слід 
відзначити ряд позитивних кроків щодо покра-
щення регуляторного середовища. За підсумками 
рейтингу Світового банку «Doing Business-2014» 
Україна піднялася на 28 позицій порівняно з 
«Doing Business-2013» та посідає 112-е місце. 
Для подальшого покращення місця України ак-
туальним на сьогодні є питання удосконалення 
правової та організаційної бази для підвищення 
дієздатності механізмів забезпечення сприятли-
вого інвестиційного клімату й формування осно-
ви збереження та підвищення конкурентоспро-
можності вітчизняної економіки.

Ведення інноваційної діяльності вимагає за-
лучення значної кількості різних ресурсів. За від-
сутності достатньої кількості власних фінансових 
коштів у підприємств виникає питання про мож-
ливість залучення зовнішнього джерела фінансу-
вання і оцінку економічного ефекту від проведення 
модернізації підприємства. Показники ефектив-
ності є основними орієнтирами при порівнянні різ-
них варіантів реалізації проекту модернізації.

Пропонуємо наступний алгоритм оптимізації 
залучення інвестицій для модернізації основних 
фондів, де послідовно з поетапним поглиблен-
ням при виборі джерела фінансування, окрім по-
казників ефективності, використовуються якісні 
критерії його оцінки (рис. 4).
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Алгоритм включає чотири послідовні етапи.
І. Визначення прийнятних альтернативних 

схем залучення фінансування. На початковому 
етапі проводиться визначення кола можливих 
джерел інвестування з урахуванням галузевої 
специфіки підприємства. В процесі попереднього 
аналізу виявляються схеми інвестування, по яких 
проводитиметься детальний порівняльний аналіз. 

 

Експертний 
аналіз

Кількісний 
аналіз

Якісний 
аналіз

Визначення 
допустимих 

джерел
інвестування

Визначення можливостей залучення різних схем оновлення 
основних виробничих фондів

Відбір найбільш привабливих схем залучення джерел  
інвестування

Визначення переліку найбільш значимих критеріїв
для даного підприємства

Проведення аналізу якісних переваг доступних
джерел інвестування

Моделювання грошових потоків в просторі та часі

Розрахунок дисконтованих потоків з врахуванням різних 
ситуацій розвитку (оптимістичний, реальний, песимістичний)

Вибір найбільш ефективної схеми
за результатами кількісного аналізу

Проведення експертного аналізу з врахуванням результатів 
проведеного якісного та кількісного аналізу

Прийняття кінцевого рішення 

Рис. 4. Алгоритм оптимізації залучення 
інвестицій для модернізації основних фондів 

* авторська розробка

ІІ. У процесі проведення аналізу якісних по-
казників визначається перелік значимих кри-
теріїв для якісного порівняння альтернативних 
схем інвестування і проводиться аналіз якісних 
показників кожної з порівнюваних схем.

ІІІ. На третьому етапі здійснюється моделю-
вання потоків грошових коштів, що виникають 
при використанні кожної з схем, відібраних на 
другому етапі аналізу, з урахуванням особливос-
тей оподаткування, і приведення змодельованих 
грошових потоків до теперішнього часу шляхом 
застосування процедури дисконтування. Розра-
ховуються можливі варіанти сценаріїв прове-
дення фінансування відповідно до оптимістично-
го, реального і песимістичного стану економіки. 
Після закінчення цього етапу визначається най-
більш ефективна схема по кількісній складовій.

ІV. Експертний аналіз здійснюється на завер-
шальній стадії. Експерти переглядають представ-
лені результати, отримані в результаті проведення 
попереднього статистичного обстеження, а також 
результатів кількісного і якісного аналізів. Потім у 
процесі прийняття кінцевого експертного рішення 
може проводитися оцінка за певних стандартизо-
ваних алгоритмів, як найбільш об’єктивна. 

Аналіз діяльності більшості вітчизняних про-
мислових підприємств показує, що стратегії їх 
розвитку спрямовані в основному на збереження 
життєздатності на ринку. При цьому технологіч-
не оновлення за рахунок впровадження нових 

розробок на цих підприємствах здійснюється на 
основі принципу «доки не притисне». Очевидно, 
що використання такого підходу надалі є безпер-
спективним, вітчизняна промисловість не зможе 
швидко вийти з кризи, а відставання від світових 
виробників ще більше збільшиться.

Підкреслимо, що для успішної реалізації за-
вдань модернізації промислових підприємств 
необхідна розробка програми модернізації осно-
вного капіталу, реалізація якої має узгоджува-
тися з динамікою змін у зовнішньому середови-
щі. Така програма повинна передбачати зміни в 
структурних орієнтирах розвитку (інвестиційних 
і технологічних пріоритетах, напрямках інвес-
тування тощо), тіснішу інтеграцію інноваційних 
стратегій розвитку капіталу, конструктивне узго-
дження проектів розвитку окремих виробництв 
і задіяння перспективних наукових досліджень. 
У підсумку модернізація повинна забезпечити 
приведення об’єктів основного капіталу в стан, 
який відповідає сучасному техніко-економічному 
рівню виробництва і передбачає розширення їх 
технологічних можливостей та підвищення якіс-
них характеристик (потужності, продуктивнос-
ті та ін.), що, своєю чергою, сприятиме економії 
ресурсів, покращенню умов праці і зменшенню 
шкідливого впливу на навколишнє природне се-
редовище.

Висновки з проведеного дослідження. Прове-
дене дослідження показало, що забезпечення кон-
курентоспроможності вітчизняних підприємств та 
підтримка стійких позицій на глобалізованому 
ринку можлива лише за умови поетапної модерні-
зації виробництва з добре продуманою стратегією 
розвитку підприємства. В цілому, оцінюючи стан 
промисловості, можна зробити наступні висновки:

1. Сучасний економічний розвиток вітчизня-
них підприємств неможливий без поліпшення 
інвестиційного клімату в країні, оновлення їх 
матеріальних і нематеріальних активів. На за-
старілій основі створити нові високоефективні 
технологічні рішення практично неможливо, що 
звичайно стимулює проведення модернізації.

2. У основі процесу модернізації вітчизняних 
підприємств повинна лежати стратегія розвитку, 
заснована на впровадженні комплексу нововве-
день для кожного підприємства індивідуально. 
Адже зрозуміло, що за умови обмежених інно-
ваційних можливостей підприємств, цей процес 
може затягнутися надовго. Тому кожне підпри-
ємство повинно розраховувати саме на власні 
сили в ініціюванні цих перетворень.

Виконання цього важливого проблемного за-
вдання повинно супрово-джуватись впроваджен-
ням системних заходів, втілених у відповідних 
проектах, в яких мають бути чітко окреслені 
об'єкти, які підлягають модернізації, передусім 
матеріально-технічна база тих підрозділів під-
приємств, що є визначальними у налагодженні 
виробництва продукції з інноваційним наповне-
нням, конкурентоспроможної на внутрішньому і 
зовнішньому ринках.
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The work is devoted to questions of investment processes of modernization of domestic enterprises. It is shown that 
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ЕТАПИ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ 
ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємства. Досліджено основні етапи та методи оцінки 
забезпечення фінансової безпеки. Запропоновано удосконалений підхід до оцінки фінансової безпеки. 
Ключові слова: фінансова безпека, ліквідність, оцінка, аналіз, діагностика.

Постановка проблеми. На сьогодні однією 
з актуальних проблем є забезпечення фінансової 
безпеки підприємства, оскільки сучасна економі-
ка перебуває у кризовому стані і характеризу-
ються значним впливом факторів внутрішнього 
і зовнішнього середовищ, зростанням рівня за-
гроз їх фінансовим інтересам з боку окремих 
суб'єктів господарювання, підвищенням рівня 
фінансових ризиків. Виходячи з цього, своєчас-
на та повна оцінка рівня фінансової безпеки під-
приємства відіграє вирішальну роль в його май-
бутній успішній діяльності та дозволяє своєчасно 
виявити прорахунки та недоліки у фінансовому 
стані та виправити їх без загрози втрати фінан-
сової стійкості та платоспроможності.

Для оцінки рівня фінансової безпеки викорис-
товують різноманітні оціночні фінансові індика-
тори-показники. Розробка ефективної системи 
індикаторів фінансової безпеки – складна про-
блема, оскільки їх кількість і якість повинні бути 
достатніми для того, щоб завчасно й адекватно 
ситуації сигналізувати про виникнення й розви-
ток дестабілізуючих тенденцій, одночасно не об-
тяжуючи систему фінансової безпеки, створену 
для безпомилкового й оперативного реагування 
на можливі загрози. У зв’язку з цим в сучасній 
практиці виникає проблема, що пов’язана з від-
сутністю єдиного підходу до виділення складових 
фінансової безпеки та включення всіх складових 
до нормативного документу держави, а саме Ме-
тодики розрахунку рівня економічної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні основи механізму управління фінансовою без-
пекою підприємств відображені у роботах вітчиз-
няних та зарубіжних науковців: О. В. Ареф’євої, 
О. І. Барановського, І. О. Бланка, З. С. Варналія, 
Я. А. Жаліла, С. М. Ілляшенка, Г. Б. Клейнера, 
Г. В. Козаченко, Т. Б. Кузенко, О. М. Ляшенка, 
Є. О. Олейникова, В. П. Пономарьова, Р. С. Седегова, 
В. Л. Тамбовцева, В. В. Шликова, В. І. Ярочкіна та 
ін. Разом з тим, ряд питань, пов’язаних із оцінкою 
фінансової безпеки підприємств, не знайшли на-
лежного відображення у наукових працях. Окремі 
аспекти оцінки та визначення стану фінансової без-
пеки підприємств досліджувались К. С. Горячевою, 
А. М. Єрмошенко, В. В. Орловою, О. Л. Пластуном. 

Метою статті є дослідження теоретичних по-
ложень щодо фінансової безпеки підприємства та 
основних методів оцінки забезпечення фінансової 
безпеки підприємств з метою її удосконалення.

Основні результати дослідження. Сучасний 
стан вітчизняних підприємств, що функціонують 

в умовах невизначеності та під впливом ряду 
загроз внутрішнього та зовнішнього характеру, 
вимагає від керівників та менеджерів прийнят-
тя зважених рішень у сфері фінансової безпеки. 
Саме тому актуальним завданням на сьогодніш-
ній день стає побудова адекватного механізму 
фінансової безпеки підприємств, однією із голо-
вних складових якого є власне оцінка рівня їх 
фінансової безпеки. Неправильне визначення 
стану фінансової безпеки підприємств призво-
дить до втрати ним фінансових ресурсів, або не-
ефективного їх використання. За такої ситуації, 
прийняті на підприємстві управлінські рішення 
можуть виявитися неефективними та помилко-
вими, що, в результаті, може стати причиною 
зниження темпів росту підприємства та негатив-
но вплинути на його загальну ринкову вартість.

Фінансова безпека підприємства – це захи-
щеність його діяльності від негативних впливів 
зовнішнього середовища, а також спроможність 
швидко усунути різноманітні загрози або при-
стосуватися до існуючих умов, що не познача-
ються негативно на його діяльності [1]. 

Фінансова безпека представляє такий стан, 
за якого підприємство: знаходиться у фінансо-
вій рівновазі, забезпечується стійкість, плато-
спроможність і його ліквідність в довгостроко-
вому періоді; задовольняє потреби у фінансових 
ресурсах для стійкого розширеного відтворення; 
забезпечує достатню фінансову незалежність та 
захищеність фінансових інтересів власників під-
приємства; здатне протистояти існуючим і вини-
каючим небезпекам та загрозам, що призводять 
до фінансового збитку [2, с. 4].

Головна мета фінансової безпеки підприєм-
ства полягає в гарантуванні його стабільного та 
максимально ефективного функціонування на 
даному етапі та високий потенціал розвитку в 
майбутньому. Між тим, її оцінка передбачає ви-
значення рівня платоспроможності підприємства, 
оптимальності структури й ефективності вико-
ристання його капіталу, а також встановлення 
рівня показників, що відображають різні аспекти 
його фінансово-господарської діяльності.

Управління фінансовою безпекою підприємства 
має на меті освоєння та інтеграцію різних видів ре-
сурсів, використання яких потребує певних витрат. 
З іншого боку, витрати підприємства та управлін-
ня ними безпосереднім чином впливають на фінан-
сову безпеку підприємства, оскільки обмежують 
його прибуток, впливають на рентабельність та 
певним чином – на ліквідність підприємства.

© Бутенко Т.В., 2015
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Для забезпечення фінансової безпеки під-
приємства потрібно, щоб воно розпоряджалося 
залученими коштами (кошти, одержані в гро-
шовій або в натуральній формі від різних учас-
ників економічного процесу з метою отримання 
економічної вигоди в результаті економічної ді-
яльності суб’єкта господарювання) так, щоб у 
майбутньому не тільки забезпечити зворотність 
і збереження грошей, а й одержати додатковий 
прибуток і забезпечити ліквідність активів у ці-
лому. Завдяки залученому капіталу підприєм-
ства досягається інтенсивний шлях економічного 
розвитку і відбувається забезпечення фінансової 
безпеки підприємства як основи стійкості й ста-
більності господарюючого суб’єкта [3, c. 40].

Забезпечення фінансової безпеки підприєм-
ства передбачає вжиття наступних заходів: 

– максимізація величини прибутку; 
– підвищення рівня рентабельності його акти-

вів та власного капіталу; 
– достатність фінансових ресурсів на всіх 

етапах економічного розвитку; 
– фінансова стійкість та стабільність; 
– безпека операційної, фінансової та інвести-

ційної діяльності; 
– позитивний імідж [4, c. 27].
В теорії безпеки розрізняють чотири осно-

вних напрямки оцінки рівня фінансової безпеки: 
– визначення граничних значень деякого на-

бору фінансово-економічних показників (індика-
торний підхід); 

– оцінка рівня загроз безпеки;
– визначення рівня захищеності від загроз;
– діагностика зовнішнього середовища функ-

ціонування.
Існують підходи, які використовують змішані 

методики. Так, напрямок, пов'язаний з прогнозом 
трендів показників безпеки, вимагає розробки 
кількісно-якісних показників, що характеризують 
інтереси видів безпеки. Передбачається сформу-
вати набір спеціальних вимірюваних показників 
(інтересів) по кожному виду безпеки і регулярно 
здійснювати моніторинг стану зовнішнього серед-
овища за цими показниками. Такий підхід орієн-
тований на оцінку найважливіших елементів сис-
теми безпеки – інтересів видів безпеки. Описані 
в дослідженнях методи аналізу економічних па-
раметрів відображають стабільність фінансового 
стану господарюючого суб'єкта у довгостроковій 
перспективі в умовах змін зовнішнього та вну-
трішнього середовищ та ступінь фінансової неза-
лежності підприємства. Такі оцінки передбачають 
лише здатність витримувати негативні впливи 
зовнішнього та внутрішнього середовищ, однак 
не передбачають ідентифікації та нейтралізації 
загроз і ризиків, недопущення реалізації загроз, 
зменшення небажаних наслідків тощо. 

За нинішніх умов, важливою складовою відпо-
відного механізму забезпечення фінансової без-
пеки підприємств є формування досконалої мето-
дики аналізу та оцінки рівня фінансової безпеки 
підприємств. На даний момент відсутня загально-
визнана методика оцінки стану фінансової безпе-
ки підприємств як на макро-, так і на мікрорівні. 

Для оцінки рівня фінансової безпеки банку іс-
нує сучасний концепційний підхід до формуван-
ня показників фінансової безпеки та методика 

визначення рівня безпеки з використанням екс-
пертних оцінок за наступним алгоритмом:

 І. Етап. Визначення інформаційної бази для 
діагностики рівня фінансової безпеки. 

ІІ. Етап. Вибір системи показників діяльності 
банку за функціональними складовими безпеки. 

ІІІ. Етап. Співставлення фактичних і порогових 
значень показників і розподіл їх за зонами безпеки. 

На першому етапі визначається інформаційна 
база для проведення дослідження. Джерелами 
інформації повинні слугувати баланс підприєм-
ства, звіт про фінансові результати, звіт про рух 
грошових коштів, звіт про власний капітал тощо. 

На другому етапі серед показників, які характе-
ризують фінансово-економічну діяльність підпри-
ємства, визначаються ті, які стосуються безпеки 
підприємства, а також здійснюється їх обчислення. 
Ці показники систематизуються за функціональ-
ними складовими фінансової безпеки підприємства. 

На третьому етапі нормативні (порогові) зна-
чення показників за зонами безпеки порівнюють-
ся з фактичними чи плановими значеннями. 

Враховуючи даний підхід, на наш погляд, ме-
тодика оцінки стану фінансової безпеки підпри-
ємства має включати п’ять етапів:

І етап – формування вихідного масиву показ-
ників фінансової безпеки;

ІІ етап – скорочення кількості показників 
оцінки фінансової безпеки на основі експертного 
опитування;

ІІІ етап – розрахунок значень показників та 
надання їм відповідної бальної оцінки;

ІV етап – формування інтегрального показ-
ника та шкали оцінки рівня фінансової безпеки;

VІ етап – визначення стану фінансової безпе-
ки підприємства за сформованою шкалою.

Методи оцінки фінансової безпеки підпри-
ємства, зокрема їх вибір у кожному окремому 
випадку залежать від конкретного змісту, який 
вкладається в саме поняття «фінансова безпека 
підприємства».

Науковці в цілому сходяться на таких підхо-
дах до оцінки рівня фінансової безпеки: 

– індикаторний; 
– ресурсно-функціональний; 
–	на	основі	використання	критерію	"мінімумі	

сукупного	збитку,	який	завдається	безпеці";	
– виходячи з достатності оборотного капіталу 

(власного і позикового) для здійснення виробничо- 
збутової діяльності. 

Ще одним підходом оцінки рівня фінансової 
безпеки є оцінка загального стану фінансової ді-
яльності підприємства за допомогою показників: 

– коефіцієнтами абсолютної і загальної 
ліквідності; 

– коефіцієнтом фінансової незалежності; 
– коефіцієнтом обов'язковості; 
– коефіцієнтом маневреності власних коштів. 
Існує ще один погляд на оцінку рівня фінансо-

вої безпеки набором коефіцієнтів, які характери-
зують власне фінансовий стан підприємства. Ці 
коефіцієнти об'єднуються у п'ять груп: 

– оцінки фінансової сталості підприємства; 
– оцінки платоспроможності (ліквідності): 
– оцінки оборотності активів; 
– оцінки оборотності капіталу; 
– оцінки рентабельності [5, c. 101].
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В умовах недостатньо розвинутого інформа-
ційно-аналітичного забезпечення, що притаман-
не майже кожному вітчизняному підприємству, 
методика оцінки рівня фінансової безпеки, на 
нашу думку, має спиратися на традиційні показ-
ники, які використовуються у плануванні, обліку 
та аналізі господарської діяльності підприємства. 
Одними з найбільш поширених, на сьогоднішній 
день, є показники оцінки фінансового стану під-
приємства, які відображають стан фінансово-гос-
подарської діяльності підприємства, наявність, 
розміщення, використання та рух ресурсів під-
приємства [6, c. 35].

Узагальнюючи попередні надбання можливо 
запропонувати наступну послідовність діагности 
рівня фінансової безпеки підприємств:

1. Визначення переліку фінансових показни-
ків, що можуть бути використані для проведення 
діагности фінансової безпеки підприємства і які 
можливо розрахувати на основі даних відкритої 
бухгалтерської звітності: форми 1 «Баланс» та 
форми 2 «Звіт про фінансові результати».

2. Проведення нормування значень обраних 
показників за допомогою наступної формули:
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де Ііф, Іін – відповідно фактичне і нормальне 
значення і-го показника;

n – показник ступеня (для показника типу 
«мінімум» дорівнює 1, для показника типу «мак-
симум» дорівнює -1).

3. Розрахунок інтегральних показників рівня 
фінансової безпеки підприємства. Такий розра-
хунок пропонується здійснити шляхом згортан-
ня показників фінансової стійкості, ліквідності 
та платоспроможності в єдиний показник за до-
помогою графічного методу. Згідно з графічним 
методом інтегральний показник визначається 
як площа багатокутника, число вершин якого 
відповідає числу приватних характеристик, що 
враховуються:
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де Rінтj – інтегральний показник фінансової 
безпеки j|-го підприємства;

п – кількість показників, що оцінюються; 
і – індекс поточного показника;
а – довжина відрізка, що відповідає значенню 

показника. 
Для можливості побудови порівняльної ха-

рактеристики інтегральних показників пропону-
ється розрахувати за цією формулою норматив-
ний інтегральний показник (Rінт норм), граничний 
інтегральний показник (Rінт гранич) та фактичний 
інтегральний показник (Rінт).

4. За допомогою отриманих значень інте-
гральних показників можливо охарактеризувати 
рівень фінансової безпеки підприємства (табл. 1).

Висновки. Проведене дослідження дозволяє 
зробити наступні висновки:

– на сьогоднішній день фінансова безпека 
на сьогоднішній день є однією з найбільш ак-
туальних і значущих, проте наукові підходи та 
методичне забезпечення щодо оцінювання рівня 
фінансової безпеки підприємств потребують по-
дальшого дослідження і вдосконалення;

– напрямки вдосконалення оцінки фінансо-
вої безпеки підприємств є індивідуальними – 
їх необхідно вести шляхом відбору необхідних 
для конкретного суб'єкта фінансових коефіці-
єнтів та побудови інтегрального зведеного по-
казника, який може бути покладено в основу 
подальшого оцінювання рівня фінансової без-
пеки підприємства;

– для об'єктивного оцінювання фінансової безпе-
ки підприємств пропонується вимірювати відносно 
нормального та критичного значення інтегрального 
показника та аналізувати його зміни у динаміці;

– практичне застосування оцінки фінансо-
вої безпеки підприємств дозволить отримувати 
об'єктивну інформацію щодо фінансового стану 
підприємства та визначати конкретні напрямки 
підвищення рівня їх фінансової безпеки.

Таблиця 1
Градація рівнів фінансової безпеки підприємства

Rінт гранич >Rінт >Rінт норм Rінт гранич <Rінт<Rінт норм Rінт <Rінт норм, Rінт <Rінт гранич 
Стабільний Задовільний Критичний
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
можливості українських підприємств займатися 
інвестиційною діяльністю обмежені, через що ця 
роль все більш покладається на комерційні бан-
ки. Саме вони акумулюють та перерозподіляють 
тимчасово вільні кошти у вигляді кредитування 
капіталовкладень в реальний сектор економіки 
нашої країни. Проте, розвиток інвестиційної ді-
яльності відбувається у складних економічних 
умовах та значно гальмується низкою проблем, 
які потребують негайного вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження інвестиційної ді-
яльності українських комерційних банків вне-
сли українські науковці, такі як О. Васюренко, 
Ю. Василишен, І. Бушуєва, О. Вовчак, С. Глу-

щенко, Т. Майорова, С. Урванцева, О. Богма, 
А. Пащенко та інші.

Мета статті. Проаналізувати сучасний стан 
інвестиційної діяльності комерційних банків в 
Україні, визначити основні проблеми, що галь-
мують її розвиток та запропонувати шляхи їх 
вирішення.

Виклад основного матеріалу. В Законі Укра-
їни «Про інвестиційну діяльність» інвестиції ви-
значаються як «всі види майнових та інтелек-
туальних цінностей, що вкладаються в об’єкти 
підприємницької та інших видів діяльності, в ре-
зультаті якої створюється прибуток (доход) або 
досягається соціальний ефект». 

Професор О. Васюренко, розглядаючи зміст 
банківських інвестицій, виділяє їх у три групи:

© Пономарьова О.Б., Ванічкіна М.О., Житникова Ю.В., 2015
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1) інвестиції у сферу економічних проектів 
(промисловість, транспорт, будівництво, сільське 
господарство тощо);

2) інвестиції у цінні папери;
3) інвестиції у передові технології та у вироб-

ничу й нематеріальну сферу (мистецтво, навчан-
ня та ін.) [3, с. 82].

Інвестиційна діяльність банків тісно пов’язана 
з кредитною діяльністю банків, але існують певні 
відмінності між ними:

1) Основними принципами кредитування бан-
ками є повернення і забезпеченість, а інвестиції 
здійснюються без дотримання таких принципів.

2) Кредити надаються фізичним та юридичним 
особам, а інвестиції мають знеособлений характер.

3) При інвестуванні банки є ініціаторами да-
них заходів, а в процесі кредитування ініціато-
ром виступає позичальник.

Що ж до визначення інвестиційного кредиту, 
то – це кредити, які надаються для технічного 
переоснащення підприємств, придбання облад-
нання, устаткування, на реконструкцію, будівни-
цтво та для реалізації інших інвестиційних про-
ектів. Інвестиційні кредити можуть передбачати 
фінансування капіталовкладень та нормованого 
обігового капіталу [7, с. 40]. Даний вид кредиту 
є дієвим та потужним інвестиційним інструмен-
том, за допомогою якого розвивається промисло-
вий сектор та фінансується соціальна сфера. 

Станом на 01.08.2015 року ліцензію Національ-
ного банку України на здійснення банківських 
операцій мали 126 банків (на 01.01.2014 – 180 бан-
ків), з них 38 з іноземним капіталом. Капітал бан-
ків становив 137029 млн. грн. Зобов’язання бан-
ків – 1117579 млн. грн. За підсумком I кварталу 
2015 року чисті активи банківської системи Украї-
ни збільшились на 9,39% (123 630 млн. грн) та ста-
ном на 01.04.2015р. складають 1 440,48 млрд. грн. [6].

Проаналізувавши дані Державного коміте-
ту статистики України (табл. 1), можна зробити 
висновок, що питома вага банківського кредиту-
вання до всіх капітальних інвестицій суб’єктів 
господарювання складає незначну частину 
та за останні 5 років коливається у межах від 
8,8–16,3%. Значною мірою це обумовлено слаб-
кою фінансовою стійкістю комерційних банків 
внаслідок економічної ситуації в Україні та не-
стабільності банківської системи в цілому. Кре-
дити переважно надаються фізичним особам, 
оскільки довгострокове кредитування суб’єктів 
господарювання є більш ризиковим. Багато під-

приємств закриваються через свою збитковість 
та не мають можливості платити за своїми 
зобов’язаннями.

Якщо проаналізувати залежність обсягу капі-
тальних інвестицій від обсягу кредитів банків та 
інших позик на фінансування інвестицій, то ви-
сокий коефіцієнт детермінаціє показує про висо-
кий зв’язок між ними. А додатний множник X у 
рівнянні кореляційної моделі підтверджує пряму 
залежність між змінними. Тому, при збільшенні 
обсягів кредитів банків на фінансування інвести-
цій збільшується й обсяг капітальних вкладень.

 

y = 2,8641x + 139662
R² = 0,8956
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Рис. 1. Залежність обсягу капітальних інвестицій 
від обсягу кредитів банків та інших позик 

на фінансування інвестицій

Важливо зазначити, що фінансовий потенці-
ал банківської системи України є незначним, і, 
відповідно, можливості для кредитування інно-
ваційної діяльності в реальному секторі економі-
ки – малі. Наприклад, фінансовий потенціал ко-
мерційних банків України нижчий за потенціал 
комерційних банків Росії в п'ять разів, Японії – 
у 200 разів [2].

Комерційні банки в Україні на даний момент 
не мають можливості надавати довгострокові кре-
дити під низькі відсотки у той час, як підприєм-
ства через свою переважну низьку прибутковість 
та платоспроможність не мають змоги брати кре-
дити під високі відсотки. Тому, ця проблема має 
зворотній замкнений характер. Через це високі 
ставки по кредитах є однією з головних причин 
недостатнього вкладу в інвестування реального 
сектору економіки комерційними банками. 

Також, українські банки неохоче фінансують 
інноваційні проекти. Причиною цього є високі ри-
зики, низька ефективність кредитного інвесту-
вання і тривалий термін окупності проектів. Крім 
того, негативний вплив на можливості залучення 

Таблиця 1
Капітальні інвестиції та їх фінансування за рахунок банківських кредитів 

та інших позик в Україні у 2010–2014 рр.

Період
Капітальні інвестиції (інвести-

ції в основний капітал),  
млн. грн.

Кредити банків та інші позики 
на фінансування капітальних 

інвестицій, млн. грн.

Питома вага банківських креди-
тів до всіх капітальних інвести-

цій, %
2010 189060,60 23336,20 12,3
2011 259932,30 42324,40 16,3
2012 263727,70 42526,90 16,1
2013 247891,60 36650,00 14,8
2014* 204061,70 17992,30 8,8

*Джерело: складено авторами на основі даних Державної служби статистики України [8]. Дані 2014 та січень– 
червень 2015 року представлені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Се-
вастополя та частини зони проведення антитерористичної операції
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банківських інвестицій справляє невміння пози-
чальника вірно розрахувати розмір кредиту для 
реалізації інноваційного проекту та термін його 
повернення, що створює проблему підвищення 
частки неповернення банківських кредитів. За 
цих умов чимало банкірів трактують кредиту-
вання інноваційних проектів як благодійність [2].

В свою чергу, у формуванні інфраструкту-
ри ринку цінних паперів банки беруть активну 
участь. Діюче законодавство дозволяє вітчизня-
ним комерційним банкам здійснювати широке 
коло операцій із цінними паперами: банки мо-
жуть виступати як емітентами власних акцій, 
облігацій, депозитних сертифікатів та інших цін-
них паперів, вони можуть придбати цінні папери 
за рахунок власних коштів, виступаючи в ролі 
інвесторів [5, с. 42].

Досліджуючи діяльність банків на ринку цін-
них паперів у період з 2010-2014 роки, можна 
простежити тенденцію до зростання обсягів вкла-
день комерційних банків у цінні папери (рис. 2).
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Рис. 2. Обсягів вкладень комерційних банків 
у цінні папери [6]

Таким чином, у період з 2010-2014 роки най-
більший обсяг коштів, інвестованих в цінні папе-
ри був у 2014 році (138287 млн. грн.), і порівняно 
з 2013 роком цей показник збільшився на 43,54% 
(41947 млн. грн.).

Протягом 2014 року обсяг коштів, інвесто-
ваних в цінні папери, збільшився на 22,16% 
(30,64 млрд. грн.), що певною мірою може бути 
обумовлено збільшенням номінальної вартості 
валютних ОВДП, які перебувають у власності 
банків внаслідок значної девальвації національ-
ної валюти. Залучення коштів від продажу ОВДП 
відбувається за вищою відсотковою ставкою, ніж 
пропонується з початку розміщення, що може 
свідчити про небажання потенційних покупців 
придбавати облігації з невисокою дохідністю. 
Загалом, середньозважена дохідність протягом 
IV кварталу складала 16,14% (12,66% протягом 
I кварталу) [1].

Отже, інвестиційна діяльність комерційних 
банків загалом розвивається, проте її тенденції 
у різні проміжки часу значною мірою залежать 
від економічних умов в державі та необхідності 
вирішення цілої низки проблем, які гальмують її 
розвиток. До таких проблем належать:

1) повільні темпи ринкової трансформації ре-
ального сектору економіки, 

2) низька привабливість інвестиційного клімату;
3) відсутність пропорційності у темпах розви-

тку фінансового та реального секторів економіки;

4) інвестиційне кредитування характеризується 
низькою дохідністю та значним рівнем ризиковості 
на відміну від інших сфер банківської діяльності;

5) невизначеність критеріїв відбору інвести-
ційних проектів; 

6) виникнення труднощів при оцінці плато-
спроможності позичальника та кредитних ризи-
ків інвестиційних проектів;

7) необхідність встановлення банками високих 
відсотків за кредитами, умови яких не влашто-
вують багатьох суб’єктів господарювання;

8) обмеженість ресурсів банків та довгостро-
кового кредитування через нестабільність бан-
ківської системи;

9) недосконалість законодавства;
10) недосконалість консультаційної підтримки 

реального сектору економіки у сфері кредитування;
11) відсутність єдиної інформаційної бази;
12) недостатня кількість спеціалізованих ін-

вестиційно-інноваційних банків.
Внаслідок існування значної кількості про-

блем, виникає необхідність застосування дієвих 
заходів, спрямованих на їх подолання. 

Напрямки вдосконалення управління інвес-
тиційною діяльністю банку включають: застосу-
вання до банків, які здійснюють довгострокове 
інвестиційне кредитування, пільгових (зниже-
них) норм обов'язкового резервування та пільгові 
режими оподаткування доходів від цих опера-
цій; запровадження державного відшкодування 
(часткового) процентних ставок за кредитами, 
що спрямовуються у пріоритетні галузі еконо-
міки, та передбачення обсягів відшкодування у 
Державному бюджеті; розробку нових механіз-
мів оцінки проектів під довгострокові кредити 
з урахуванням економічної ситуації в Україні; 
забезпечення залучення максимального обсягу 
власних інвестиційних ресурсів у реалізованих 
проектах; встановлення ліміту використання по-
зикових коштів в інвестиційній діяльності бан-
ків; забезпечення мінімізації ризиків залучення 
інвестиційних ресурсів з різних джерел [4, с. 92].

Також для активізації інвестиційної діяльнос-
ті вітчизняних комерційних банків необхідно:

1) підтримувати розвиток ринку банківських 
послуг;

2) вивчати зарубіжний досвід інвестиційної 
діяльності та впроваджувати позитивні дії у ві-
тчизняну практику;

3) вдосконалювати законодавство у сфері ін-
вестиційної діяльності;

4) покращення контролю за платоспромож-
ністю позичальника та вдосконалення роботи в 
сфері управління ризиками;

5) об'єднання українських інвестиційних бан-
ків в консорціуми за участю зарубіжних банків.

Висновок. На основі проведеного досліджен-
ня можна зробити висновок, що ринок інвести-
ційного кредитування у досліджуваний період 
має позитивні зрушення. Але, проаналізувавши 
діяльність комерційних банків в сфері інвести-
цій реального сектору економіки та фінансового 
ринку, можна зазначити, що обсяг інвестицій в 
цінні папери збільшується більш стрімко, ніж об-
сяг капітальних вкладень. Це обумовлено низь-
кою дохідністю банків від інвестиційних проектів 
в реальному секторі економіки, високими ризи-
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ками та несприятливим інвестиційним кліматом. 
Тому, у сучасних умовах необхідною є обґрунто-
вана державна інвестиційна та кредитна політи-
ка, яка б була спрямована не тільки на розвиток 

інвестиційної діяльності вітчизняних банків на 
фондовому ринку, але й на збільшення довго-
строкових кредитів, вкладених в реальний сек-
тор економіки.
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ТЕНДЕНЦІЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

У статті розглянуто вплив процесу інтенсифікації на раціональне використання земельних угідь. За допомогою стати-
стичних даних проаналізовано виробничі витрати і прибутковість сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської 
області. Здійснено групування підприємств за урожайністю зернових культур.
Ключові слова: інтенсифікація, тенденції, земельні угіддя, групування, раціональне використання.

Постановка проблеми. З кожним роком висна-
ження ґрунтового покриву стає все загрозливішим. 
Це врешті решт може призвести до продовольчої 
кризи. Сільськогосподарським підприємствам слід 
звернути увагу на інтенсивні методи використан-
ня земельних угідь, які передбачають поліпшення 
якості ґрунту і відповідно збільшення урожайнос-
ті сільськогосподарських угідь.

Питанням інтенсифікації використання зе-
мельних угідь присвячувались роботи таких нау-
ковців, як Л. Ю. Мельник, В. Я. Месель-Веселяк, 
В. Г. Андрійчук, А. М. Третяк, М. М. Федоров, 
І. В. Черевко та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення впливу інтенсифікації на використання зе-
мельних угідь.

Виклад основного матеріалу. Для підйому 
сільського господарства і рішення проблеми про-
довольчої безпеки регіону та всієї країни в ці-
лому, необхідні більш високі темпи нарощуван-
ня об’ємів виробництва продукції рослинництва, 
шляхом здійснення процесу інтенсифікації. Ін-
тенсифікація землеробства повинна стати пере-
важаючою формою його розвитку, яка забезпе-
чує високі кінцеві результати і поліпшення усіх 
сфер діяльності аграрних суб’єктів. Перевага 
інтенсифікації полягає в її об’єктивній необхід-
ності, а також в інноваційному характері, який 
забезпечує систематичний ріст виходу продукції 
рослинництва при одночасному скороченні ви-
трат на її виробництво. 

На сучасному етапі розвитку агарного сектора 
для ефективного рішення проблем інтенсифіка-
ції необхідно вивчати її тенденції і закономірнос-
ті. Для вивчення цього широко використовують 
вартісні показники.

В останні роки намітилась тенденція до зни-
ження рівня інтенсивності землеробства, хоча 
вартісні його показники різко збільшились. Ріст 
вартісних показників пояснюється, перш за все, 

збільшенням цін на матеріали і інші засоби ви-
робництва.

Для аналізу тенденцій і закономірностей ін-
тенсифікації використання земельних угідь Дні-
пропетровської області використані статистичні 
дані за 2005-2014 рр. За ці роки суттєво змінив-
ся рівень цін за рахунок витрат на виробництво. 
У таблиці 1 наведена інформація, щодо виробни-
чих витрат та прибутку в сільськогосподарських 
підприємствах Дніпропетровської області.

Дані таблиці свідчать про те, що впродовж 
2005-2009 рр. прибутку від реалізації продук-
ції рослинництва не було. Хоча і починаючи з 
2010 року спостерігається збільшення прибутку, 
однак виробнича собівартість все одно перевищує 
її. У 2014 році різниця становила 3116111 тис. грн.

Таблиця 1
Витрати на виробництво та прибуток 
від реалізації продукції рослинництва 
в сільськогосподарських підприємствах 
(крім малих) Дніпропетровської області 

за 2005-2014 рр., тис. грн.

Роки Виробнича 
собівартість

Прибуток від 
реалізації продукції

2005 849376,7 Х
2006 969037,7 Х
2007 1176927,4 Х
2008 2031248,8 Х
2009 2161048,6 Х
2010 2615591,5 1075637,4
2011 3591053,5 1451187,3
2012 3599534,3 936055,4
2013 4619440,1 946312,8
2014 4936181,2 1820070,2

В Україні є потреба і можливість підвищити 
продуктивність використання земельних угідь, 
що є основою забезпечення продовольчої безпе-

Таблиця 2
Виробництво валової продукції сільського господарства та прибуток 

по всіх категоріях господарств Дніпропетровської області

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2014 у % 
до 2010

Виробництво валової продукції 
с.-г. угідь – всього, млн. грн. 12348,3 14475,5 11535,4 15128,5 14241,8 115,3

в т. ч. продукція рослинництва 8108,2 9967,0 6999,2 10647,3 9665,7 119,2
продукція тваринництва 4240,1 4508,5 4536,2 4481,2 4576,1 107,9
Чистий прибуток від усієї 
діяльності, млн. грн. 1140,1 1453,1 1045,9 1023,2 2136,6 187,4

© Вільхова Т.В., 2015
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ки в кількісному і якісному вимірах та експорту 
сільськогосподарської продукції, попит на яку в 
останні роки зростає. 

Економічну продуктивність землекористу-
вання визначають насамперед за показниками 
виробництва валової продукції на 100 га сіль-
ськогосподарських угідь, урожайності сільсько-
господарських культур з 1 га зібраної площі в 
центнерах або тонах [1, с. 187]. Тому більш де-
тально розглянемо вплив цих показників на про-
дуктивність землекористування у Дніпропетров-
ській області (табл. 2).

Аналізуючи дані таблиці можна стверджува-
ти, що виробництво валової продукції сільсько-
господарських угідь у 2014 році збільшилось на 
15,3% порівняно з 2010 роком. Відповідно і при-
буток збільшився на 87%. Це позитивна тенден-
ція інтенсифікації використання земельних угідь.

На рівень інтенсифікації значно впливає уро-
жайність сільськогосподарських угідь. 

Як бачимо з таблиці 3 у 2014 році урожайність 
по всіх сільськогосподарських культурах (окрім 
плодів та ягід) була вищою, ніж у 2010 році. По 
роках урожайність нерівномірна, оскільки вона 
істотно визначалася погодними умовами.

Таблиця 3
Урожайність основних сільськогосподарських 

культур Дніпропетровської області 
у 2010-2014 рр., ц/га зібраної площі 

Культури 2010 2011 2012 2013 2014
Зернові 25,3 30,8 15,6 31,9 28,7
Цукрові буряки 212,7 328,6 296,8 494,3 401,4
Соняшник 15,3 21,0 15,1 22,7 16,9
Картопля 88,5 113,9 91,1 105,8 126,7
Овочі 183,9 205,7 207,0 179,2 201,9
Плоди та ягоди 95,1 112,7 113,3 122,7 94,7

Важливо відмітити, що резерви підвищення 
урожайності в Україні значні. Про це свідчить той 
факт, що урожайність наша істотно поступається 
цьому показнику економічно високорозвинених 
країн, хоча ми маємо один із кращих земельних 
потенціалів. Так у середньому за 2006-2009 роки 
у країнах ЄС урожайність пшениці становила 
52,6 ц/га, кукурудзи – 66,7, цукрових буряків – 
644 ц/га. В Україні за 2008-2011 роки відповідно 
пшениця – 32 ц/га, кукурудза – 51,7, цукрові 
буряки – 328,5 ц/га [3, с. 11]. Відомі й інші шля-
хи використання резервів. Головні з них – за-
провадження в землеробстві досягнень науки й 
техніки, збільшення внесення добрив, культура 
землеробства тощо. Усе це потребує чималих ко-
штів і тривалого часу.

Аналізуючи процес інтенсифікації можна гово-
рити про те, що інфляційні процеси суттєво спотво-
рюють його характер. Для того, щоб їх вирізняти 
необхідно застосувати просторові методи аналізу 
закономірностей інтенсифікації. Для виявлення 
тенденцій у розвитку процесу інтенсифікації вико-
ристання земельних ресурсів скористаємось мето-
дом групування основних показників інтенсивності 
агарної сфери Дніпропетровської області. Групу-
вання в даному випадку проведено на основі даних 
урожайності зернових культур (табл. 4).

Таблиця 4
Групування підприємств Дніпропетровської 
області по урожайності зернових культур, 

станом на 01.01.2014 р.
Зернові культури – усього

кількість 
підприємств

зібрана 
площа, га

валовий 
збір, ц

Усього 3009 711196 21829603
з них отримали 

з 1 га
до 10,0 ц 312 13311 106406

10,1 – 15,0 ц 449 25066 333364
15,1 – 20,0 ц 674 64554 1155697
20,1 – 25,0 ц 583 113463 2586712
25,1 – 30,0 ц 438 163810 4499562
30,1 – 40,0 ц 379 209951 7312574
40,1 – 50,0 ц 111 85967 3821157
понад 50,0 ц 63 35074 2014131

Групування дає можливість зрозуміти, яка 
кількість підприємств Дніпропетровської об-
ласті застосовує інтенсивні і раціональні методи 
для підвищення урожайності зернових культур. 
Із 3009 господарств приблизно 174 мають урожай-
ність від 40 ц і більше. Тому підприємствам облас-
ті необхідно застосовувати більш раціональні ме-
тоди використання сільськогосподарських угідь.

Так продуктивне використання земельних 
угідь залежить у значній мірі від інтенсифікації 
виробничих процесів і родючості ґрунтів. Од-
нак це у землеробстві повинно здійснюватися 
в комплексі з відновленням родючості ґрунтів. 
А це потребує додержання науково-обґрунто-
ваних сівозмін, внесення необхідної кількості 
добрив, використання захисного землеробства, 
зокрема сучасних систем обробітку ґрунту, мі-
німальний (поверхневий) і нульовий (прямий) 
висів. На жаль, у землеробстві України пору-
шуються ці умови, що призводить до втрати 
ґрунтовим покривом родючості. Нині це є го-
ловною проблемою землекористування. Адже 
йдеться про головну складову національного 
багатства, пріоритетний ресурс у рослинництві. 
Сталість зростання обсягів виробництва у ньо-
му, ефективність аграрних підприємств та їхня 
конкурентоспроможність на перспективу зале-
жать від збереження й відновлення родючості 
ґрунтів, а по можливості і поліпшення остан-
ньої. Прикро, що нині в абсолютній більшості 
аграрних підприємств це питання не вирішуєть-
ся на належному рівні. Скажімо в колгоспах і 
радгоспах в цілому землеробство здійснювалося 
відповідно до наукових систем. Принаймні ба-
ланс витрат і повернення поживних речовин у 
рослинництві істотно не порушувався [1, с. 188].

У Дніпропетровській області дуже високий 
ступінь сільськогосподарського освоєння земель. 
За такого високого відсотку освоєння земель 
можливості щодо введення нових земель у сіль-
ськогосподарське виробництв вичерпані. Проте, 
продуктивність земель можна підвищити за ра-
хунок зрошування. Досвід сільськогосподарських 
підприємств свідчить, що продуктивність зрошу-
ваного гектара в 3-4 рази вища ніж на богарних 
землях [2, с. 89-90].
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На рис. 1 наведена динаміка використання 
зрошуваних земель у Дніпропетровській області 
(за даними Головного управління держгеокада-
стру у Дніпропетровській області).
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Рис. 1. Використання зрошуваних земель 
в сільськогосподарських підприємствах 

Дніпропетровської області

Як бачимо, у 1992 і 1996 рр. кількість зрошу-
ваних земель мала тенденцію до збільшення. Од-
нак, внаслідок багатьох негативних чинників, 
пов’язаних з кризовими явищами в економіці 
держави, простежувалося скорочення площ, на 
яких фактично здійснювався полив. Починаючи 
з 2001 року і до теперішнього часу, на жаль, ситуа-
ція залишається без змін. Це є негативною тенден-
цією, оскільки регулювання водного режиму ґрун-
ту в зоні недостатнього та стійкого зволоження за 
допомогою поливів сприяє кращому використанню 
ґрунтових і природних ресурсів, генетичного по-
тенціалу сортів, гібридів, добрив і технологій ви-
рощування сільськогосподарських культур.

За роки незалежності в грунтовому покриві 
спостерігаються загрозливі явища. Розбалансо-
вана система насінництва, у рази зменшилися 
обсяги внесення мінеральних і органічних до-
брив. За даними державного комітету статисти-
ки у Дніпропетровській області, у 2000 році спо-
стерігалося суттєво зниження кількості внесених 
добрив у порівнянні з 2014 роком. Однак, остан-
німи роками спостерігається позитивна тенден-
ція збільшення показників удобреної площі мі-
неральними добривами, що не можна сказати 
про внесення органічних добрив. Так, показники 
удобреної органічними добривами площі та кіль-
кості внесених на 1 га тон у 2014 році порівняно 
з 2000 роком скоротилося майже на 40%, що по-
яснюється занепадом галузі тваринництва.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки:

1. У сучасних умовах найбільш актуальним 
завданням у землеробстві є, як мінімум, при-
зупинити руйнацію його бази, потенціалу родю-

чості, забезпечити процес його відновлення і по 
можливості поліпшення. Питання це складне. До 
нього мають відношення всі землеробські уста-
нови, науковці, особливо агротехнічного й біо-
логічного напрямів, учені економісти-аграрники 
зокрема. У вирішенні цієї проблеми зацікавлені 
не тільки аграрії, але й усе суспільство. Адже 
й за приватної власності земля була і залиша-
ється основним національним багатством країни, 
що перебуває під особливою охороною держави 
(Земельний кодекс України від 25.10.2001 р.);

2. Суть інтенсифікації землеробства в сучасних 
умовах розвитку економіки повинна бути нероз-
ривно пов’язана з категорією «інновація», оскільки 
інновація являється основою науково-технічного 
прогресу, на якому базується процес інтенсифіка-
ції. У зв’язку з цим, суть інтенсифікації необхідно 
визначати як інноваційний тип розвитку вироб-
ництва, який базується на якісному і своєчасному 
його відновленні новітніми, більш продуктивніши-
ми засобами виробництва і прогресивними техно-
логіями, новітніми формами і методами організа-
ції праці і управління з метою збільшення виходу 
продукції з 1 га при одночасному зниженні рівня 
її собівартості, покращення якості і екологічної 
безпеки. При цьому інновації необхідно розгляда-
ти як узагальнюючий фактор землеробства, який 
забезпечить високі темпи росту його економічної 
ефективності. Відповідно, головний напрям інтен-
сифікації землеробства в економічній ситуації, яка 
складується, пов’язано з інновацією.

3. Дуже важливою проблемою росту еконо-
мічної ефективності інтенсифікації землеробства 
являється подальше збільшення урожайності 
сільськогосподарських культур. 

4. Визначення й усунення основних причин, 
які зумовлюють дисбаланс у витраті поживних 
речовин та їхньому поверненні, потребують спе-
ціального дослідження та запровадження заходів, 
які допоможуть розв’язати цю головну проблему 
землекористування у сільськогосподарському 
виробництві. Існують декілька головних причин 
зниження родючості ґрунтів, а саме: 1) істотне 
зменшення обсягів використання в землеробстві 
органічних і мінеральних добрив; 2) національні 
особливості ринково-підприємницького середо-
вища, яке сформовано в сільському господарстві. 
Існуюча в СРСР система відновлення родючості 
ґрунтів на порядок перевищувала існуючу сьо-
годні. Йдеться про ринкові умови взагалі. Їхній 
головний принцип – еквівалентний обмін забез-
печує одержання прибутку (за умови додержан-
ня суспільно необхідних витрат).
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ДОХОДИ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБЮДЖЕТНИХ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

У статті розглянуто класифікацію доходів неприбуткових небюджетних організацій для потреб бухгалтерського 
обліку. Сформульовано особливості визнання доходів небюджетних неприбуткових організацій. Розкрито порядок 
відображення цільових та нецільових доходів у бухгалтерському обліку організацій. Наведено проблеми нецільового 
використання цільових надходжень та цільового фінансування. Розглянуто зміни законодавства щодо оподаткування 
доходів неприбуткових організацій податком на прибуток. 
Ключові слова: неприбуткові небюджетні організації, доходи, класифікація доходів, цільові доходи, нецільові доходи, 
цільове фінансування, цільові надходження. 

Постановка проблеми. Ведення обліку у не-
бюджетних неприбуткових організаціях в силу їх 
специфічного статусу відрізняється від ведення 
обліку на комерційних підприємствах. У зв’язку 
з особливостями діяльності, що не спрямована на 
отримання прибутку, а на задоволення насампе-
ред соціальних функцій, виникають відмінності 
при визнанні та відображенні в бухгалтерсько-
му обліку доходів таких організацій. Правильна 
побудова обліку доходів і витрат дає змогу як 
отримати оперативну інформацію для прийняття 
поточних управлінських рішень, так і забезпе-
чити необхідний подальший контроль діяльності 
небюджетних неприбуткових організацій.

Законодавчо-нормативне регулювання веден-
ня обліку у небюджетних неприбуткових орга-

нізаціях на даний час обмежене Податковим 
кодексом України та застосуванням П(С)БО. 
Законодавство насамперед регулює процедури 
створення, функціонування та ліквідації непри-
буткових організацій залежно від їх виду.

Відповідальність за організацію ведення бух-
галтерського обліку у небюджетних неприбут-
кових організаціях покладено на керівника та 
бухгалтера організації. Варто зазначити, що ді-
яльність неприбуткових організацій висуває ряд 
обмежень, які зумовлюють особливості ведення 
бухгалтерського обліку. Неприбуткова органі-
зація на початку кожного року затверджує ко-
шторис доходів і витрат (ним передбачається, 
що ННО не може витратити за рік більше, ніж 
отримано надходжень). Так як для небюджетних 
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неприбуткових організацій отримання прибутку 
не є визначальним фактором їх діяльності, то і 
ведення бухгалтерського обліку не спрямоване 
для забезпечення таких потреб.

Оскільки ведення бухгалтерського обліку по-
винне забезпечувати надання правдивої, сво-
єчасної та якісної інформації для зовнішніх і 
внутрішніх користувачів, то у даному випадку, 
стосовно обліку доходів необхідним є визначити 
порядок їх визнання, оцінки та облікового відо-
браження в розрізі видів цих доходів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Тенденції досліджень стосовно ННО мають в 
цілому чітку спрямованість у напрямку право-
вих аспектів їх діяльності, порядку їх створен-
ня, реєстрації та функціонування. Дослідження 
питань ведення обліку у неприбуткових органі-
заціях присвячені праці таких вітчизняних вче-
них як: Т.І. Артьомової, Н.О. Гури, О.В. Кравчен-
ко, С.О. Левицька, Л.Г. Ловінська, Я.В. Олійник, 
Ю.Б. Слободяник, С.В. Свірко та інших.

Олійник Я.В. вказує, що головними проблем-
ними аспектами щодо регулювання діяльності 
неприбуткових організацій, які вимагають вирі-
шення на державному рівні, є: узгодження по-
нятійного апарату; уточнення класифікації ви-
дів неприбуткових організацій з метою обліку та 
оподаткування; порядок ведення бухгалтерсько-
го обліку та складання фінансової звітності; за-
безпечення контролю за діяльністю неприбутко-
вих організацій з боку держави, суспільства та 
донорів [5, с. 234].

Незважаючи на те, що метою діяльності не-
прибуткових небюджетних організацій не є 
отримання прибутку, в результат своєї діяльнос-
ті вони отримують певні види доходів та в свою 
чергу несуть відповідні витрати. Неприбутко-
ві організації залежно від їх виду (благодійний 
фонд, релігійна організація, творча спілка тощо) 
можуть отримувати доходи з різних джерел (як 
благодійну чи гуманітарну допомогу, так і дохо-
ди від здавання приміщень в оренду та ін.). Ар-
тьомова Т.І. у структурі доходів некомерційних 
організацій виділяє три групи коштів: зароблені 
кошти (оплата за надані послуги, членські вне-
ски, доходи від інвестицій); пожертвування (ін-
дивідуальні та корпоративні); державне фінан-
сування (всі види державних асигнувань) [1, с. 4].

Гура Н.О. зазначає що види доходів, які отри-
мує неприбуткова організація, і безпосередньо 
зумовлюють особливий порядок їх визнання та 
відображення у бухгалтерському обліку. Зокре-
ма, цільові надходження не можна відразу ви-
знавати доходом, а лише тоді можна буде під-
твердити, що неприбуткова організація виконала 
умови щодо такого фінансування. 

Таким чином особливості складу доходів не-
бюджетних неприбуткових організацій, якими є 
членські внески, різні благодійні пожертвуван-
ня, гуманітарна допомога тощо, і впливають на 
організацію їх бухгалтерського обліку. Суттєвою 
ділянкою є облік цільового фінансування з відпо-
відним визнанням доходів від різних видів цільо-
вого фінансування [3, с. 203].

Формулювання цілей статі. Метою статті є 
дослідження порядку визнання, оцінки та відо-
браження в обліку доходів діяльності неприбут-

кових небюджетних організацій в залежності від 
виду отриманого доходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Некомерційним організаціям властиві дві прин-
ципові особливості:

– усвідомлення й чітке формулювання місії, 
яка обмежує диверсифікацію напрямів і способів 
діяльності;

– заборона на розподіл прибутку.
Некомерційна організація може бути й при-

бутковою, тобто отримувати свій доход від під-
приємницької діяльності, але за умови, що при-
буток (доход) використовується на забезпечення 
основної (статутної) діяльності, пов'язаної з ре-
алізацією місії організації та – у встановлених 
розмірах – на заробітну плату штатних праців-
ників. Заборона на розподіл прибутку тим самим 
гарантує, що для організації пріоритетом є сам 
зміст її діяльності, а не доход, який можна виру-
чити від продажу вироблених благ [1, с. 4].

Розділом ІІІ Податкового кодексу України 
визначено, що неприбуткові підприємства, уста-
нови та організації – це неприбуткові підприєм-
ства, установи та організації, які не є платника-
ми податку на прибуток підприємств відповідно 
до пункту 133.4 статті 133 ПКУ [7]. 

Підпунктом 133.4.1 ПКУ встановлено, що не-
прибутковим підприємством, установою та орга-
нізацією є підприємство, установа та організація, 
яка одночасно відповідає таким вимогам:

– утворена та зареєстрована в порядку, ви-
значеному законом, що регулює діяльність від-
повідної неприбуткової організації;

– установчі документи якої містять заборону 
розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх 
частини серед засновників (учасників), членів такої 
організації, працівників (крім оплати їхньої праці, 
нарахування єдиного соціального внеску), членів 
органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

– установчі документи якої передбачають пе-
редачу активів одній або кільком неприбутковим 
організаціям відповідного виду або зарахування 
до доходу бюджету у разі припинення юридич-
ної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поді-
лу, приєднання або перетворення);

– внесена контролюючим органом до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій.

До неприбуткових організацій, що відповіда-
ють вимогам цього пункту і не є платниками по-
датку, зокрема, можуть бути віднесені:

– бюджетні установи;
– громадські об’єднання, політичні партії, 

творчі спілки, релігійні організації, благодійні 
організації, пенсійні фонди;

– спілки, асоціації та інші об’єднання юридич-
них осіб;

– житлово-будівельні кооперативи (з першо-
го числа місяця, наступного за місяцем, в яко-
му відповідно до закону здійснено прийняття в 
експлуатацію закінченого будівництвом житло-
вого будинку і такий житловий будинок спору-
джувався або придбавався житлово-будівельним 
(житловим) кооперативом), дачні (дачно-буді-
вельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівель-
ні) кооперативи (товариства);

– об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку, асоціації власників жилих будинків;
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– професійні спілки, їх об’єднання та органі-
зації профспілок, а також організації роботодав-
ців та їх об’єднання;

– сільськогосподарські обслуговуючі коопера-
тиви, кооперативні об’єднання сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів;

– інші юридичні особи, діяльність яких відпо-
відає вимогам цього пункту.

Змінами, що внесені до Податкового кодек-
су України від 28.12.2014 і набули чинності з 
01.01.2015 р., виключено окрему статтю, яка ре-
гулювала оподаткування неприбуткових орга-
нізацій [9]. Тепер ПКУ встановлено лише коло 
неприбуткових організацій, які не є платника-
ми податку на прибуток та критерії віднесення 
суб’єктів господарювання до таких організацій. 

Таким чином, небюджетні неприбуткові орга-
нізації тепер взагалі не вважаються платниками 
податку на прибуток. Установи та організації, які 
зазначені у підпункті 133.1.1 ПКУ, не є платни-
ками податку на прибуток лише після внесення 
таких установ та організацій до Реєстру непри-
буткових організацій та установ податковими 
органами в порядку, встановленому Державною 
фіскальною службою України.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації 
використовуються виключно для фінансування ви-
датків на утримання такої неприбуткової організа-
ції, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів ді-
яльності, визначених її установчими документами.

Згідно з принципом бухгалтерського облі-
ку відповідності доходів і витрат, як зазначає 
Гура Н.О., для визначення фінансового резуль-
тату необхідно порівняти доходи цього періоду 
з витратами, здійсненими для отримання таких 
доходів. Доходи і витрати визнаються в бухгал-
терському обліку у момент їх виникнення неза-
лежно від дати оплати: надходження або спла-
ти коштів. Автор зазначає, що існують винятки, 
коли визнання доходів у неприбуткових небю-
джетних організаціях визнається за датою над-
ходження коштів [2, c. 101].

Проте вважаємо, що для неприбуткових орга-
нізацій визнання доходів за датою надходження 
коштів це не виняток, а майже завжди правило, 

оскільки організації визнають доходи від своєї 
діяльності у момент отримання коштів, адже за-
звичай не можуть спрогнозувати суми отриманих 
доходів чи сам факт їх отримання. Зокрема, благо-
дійна організація не може передбачити отримання 
благодійної чи гуманітарної допомоги, оскільки для 
отримання таких доходів не надає якихось послуг, 
не виконує роботи чи реалізовує продукцію, що 
має бути оплачена. 

Навіть у випадку нарахованих членських 
внесків не можна бути певними в їх отриман-
ні, оскільки їх нарахування не зобов’язує членів, 
наприклад, творчої спілки до їх сплати. Адже 
максимальним покаранням за несплату таких 
внесків може бути виключення із членів непри-
буткової організації. 

Неприбуткові організації при відображенні до-
ходів повинні враховувати, що специфіка їх діяль-
ності впливає на джерела формування коштів [4].

Одним з основних видів доходів неприбутко-
вих організацій є цільове фінансування та цільо-
ві надходження. 

Цільові доходи неприбуткових небюджетних 
організацій – це доходи, що отримуються на пев-
них умовах та визначених напрямках їх вико-
ристання, нецільові – надходять без встановле-
них умов і напрямків їх використання відповідно.

Згідно п. 16 П(С)БО 15 «Дохід» [8], цільове фі-
нансування не визнається доходом доти, поки не 
існує підтвердження, що воно буде отримане та 
підприємство (у нашому випадку – неприбутко-
ва організація) виконає умови щодо такого фі-
нансування. Пункт 17 П(С)БО 15 передбачає, що 
отримане цільове фінансування визнається дохо-
дом протягом тих періодів, в яких були понесені 
витрати, пов’язані з виконанням умов цільового 
фінансування. Визнання доходів у момент поне-
сення витрат зумовлено тим, що неприбуткова 
організація не може використати більше коштів, 
ніж отримано у звітному періоді.

При визнанні нецільових доходів, пасивних до-
ходів та інших доходів, що їх може отримувати 
неприбуткова організація, застосовуються прави-
ла як для комерційних підприємств. Проте при 
визнанні доходів неприбуткових організацій за-

стосовується касовий метод їх нара-
хування: тобто у момент отримання 
коштів (чи інших активів). 

При відображення обліку цільо-
вої допомоги, що надійшла до орга-
нізації як до отримувача (тобто для 
передачі набувачам) можливе ви-
користання рахунку лише 48 «Ці-
льове фінансування та цільові над-
ходження» без відображення таких 
сум у складі доходів (на рахунках 
класу 7 «Доходи і результати ді-
яльності») у момент їх передачі на-
бувачам – фізичним особам, іншим 
неприбутковим організаціям тощо. 
Тобто за кредитом рахунку 48 відо-
бражається надходження цільової 
допомоги, а за дебетом – її пере-
дача набувачам. Проте здійснюва-
ти такі операції без використання 
рахунків класу 7 «Доходи і резуль-
тати діяльності» і 9 «Витрати ді-

Визнання доходів небюджетних неприбуткових організацій

Застосовується касовий метод визнання доходів:
дохід визнається лише у випадку надходження грошових коштів

Класифікація доходів небюджетних неприбуткових організацій
для потреб бухгалтерського обліку

Цільові доходи Нецільові доходи

Відображення доходів в бухгалтерському обліку небюджетних неприбуткових організацій

На рахунку 48 «Цільове фінансування
та цільові надходження» з відображенням 
на рахунках класу 7 «Доходи і результати 

діяльності» у момент визнання витрат 
при використанні такого фінансування 

На рахунках класу 7 «Доходи і результати 
діяльності» залежно від виду доходу

Рис. 1. Особливості визнання, класифікації 
та відображення в обліку доходів небюджетних  

неприбуткових організацій
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яльності» (чи 8 «Витрати за елементами») дореч-
но лише, коли здійснені операції відбуваються 
у одному звітному періоді. В цілому для потреб 
бухгалтерського обліку доходи неприбуткових 
небюджетних організацій доцільно ділити на дві 
групи: цільові та нецільові доходи, адже від цьо-
го залежить їх облікове відображення (рис. 1). 

Отже, в будь-якому випадку, небюджетна 
неприбуткова організація не може понести біль-
ше витрат, ніж отримано доходів, що, в свою 
чергу, не дозволяє говорити про такі поняття як 
збиток чи прибуток у контексті обліку доходів і 
витрат організації.

На даний час Податковим кодексом України 
не передбачено положень стосовно нецільового 
використання доходів, що мають цільове при-
значення. Визначено лише встановлення контр-
олюючим органом відповідно до норм Кодексу 
факту, що використання неприбутковою органі-
зацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж 
передбачені установчими документами, є підста-
вою для виключення такої організації з Реєстру 
неприбуткових установ та організацій і нара-
хування податкового зобов’язання з податку на 
прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені. 
Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня 
нараховуються, починаючи з першого числа мі-
сяця, в якому вчинено таке порушення.

Проте не залишає сумнівів неправомірність 
використання цільової допомоги на інші цілі, це 
пов’язано насамперед з необхідністю надання 
звіту донорам цільової допомоги. 

У практиці діяльності небюджетних непри-
буткових організацій дотримання вимоги цільо-
вого використання наданої допомоги можуть час-
то супроводжуватися певними проблемами.

У ситуації, коли неприбуткова організація 
свідомо використовує доходи за нецільовим при-
значенням, то таке питання вирішується про-
сто: організація зобов’язана повернути отриману 
суму цільового фінансування та сплатити вста-
новленні санкції.

Часто неприбуткова організація стикається з 
варіантами неможливості використання коштів 
за цільовим призначенням у зв’язку з припинен-
ням певних подій чи ситуацій та не існує реаль-
ної можливості повернення отриманих цільових 
надходжень. В такому випадку законодавство не 
передбачає вирішення цієї проблеми. 

Неприбуткова організація самостійно не має 
права прийняти рішення про використання отри-
маних цільових коштів на інші потреби. Така змі-
на може відбуватися лише при узгодженні нових 

напрямів використання коштів з їх надавачем 
(надавачами). 

Згідно внесених змін до Податкового кодексу 
України, не виділено перелік доходів чи видів ді-
яльності, що їх можуть здійснювати неприбут-
кові організації, проте передбачено, що доходи 
(прибутки) неприбуткової організації використо-
вуються виключно для фінансування видатків на 
утримання такої неприбуткової організації, реа-
лізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяль-
ності, визначених її установчими документами.

Неприбуткова організація не може у своє-
му статуті передбачати види діяльності, що су-
перечать її основному – діяльності не з метою 
отримання прибутку. Відповідно перелік доходів 
неприбуткових небюджетних організацій може 
змінюватися, але основна мета – діяльність, що 
не спрямована на отримання прибутку – зали-
шається незмінною.

Таким чином, неприбуткові небюджетні органі-
зації не виступають платниками податку на прибу-
ток. Податковим кодексом України знято обмежен-
ня щодо видів доходів неприбуткових організацій, 
що не оподатковуються податком на прибуток. 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Незважаючи на об’єднуючий фактор 
діяльності неприбуткових небюджетних органі-
зацій, результат якої не передбачає отримання 
прибутку, номенклатура доходів таких суб’єктів 
господарювання є різною залежно від їх виду та 
особливостей функціонування. Проте неприбутко-
вість таких організацій дозволяє сформувати за-
гальні принципи визнання доходів: застосовується 
касовий метод визнання доходів (дохід визнається 
лише у випадку надходження грошових коштів); 
цільові надходження визнаються доходом лише 
при виконанні умов щодо використання отримано-
го фінансування; для обліку цільових доходів ви-
користовується рахунок 48 «Цільове фінансування 
та цільові надходження»; нецільових доходів – ра-
хунки класу 7 «Доходи та результати діяльності». 

Таким чином, останні зміни до законодав-
ства, що регулює діяльність неприбуткових не-
бюджетних організацій, зумовлюють необхід-
ність чіткого встановлення переліку доходів, що 
їх можуть отримувати неприбуткові організації 
залежно від їх виду (перелік доходів кредит-
них спілок суттєво відрізняється від доходів 
об’єднань співвласників багатоквартирних бу-
динків), а це відповідно вноситиме свої корек-
тиви в порядок облікового відображення доходів 
та організації їх обліку у неприбуткових небю-
джетних організаціях.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто питання основних проблем фіскальної політики в Україні через призму методів фіскального 
стимулювання в інших країнах. Проаналізовано склад державного бюджету та інструментарій фіскальної політики. 
Обґрунтовано актуальність структурної перебудови вітчизняної податкової системи.
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Постановка проблеми. Актуальність статті 
обумовлена необхідністю формування в Україні 
такої фіскальної політики й створення відповід-
ного органу, що, з одного боку, будуть найбільш 
ефективними у плані забезпечення стабільності 
надходжень до бюджетів усіх рівні, а з другого – 
унеможливлять «традиційні» для країни дублю-
вання функцій і повноважень у сфері реалізації 
податкової політики. Метою наукового дослі-
дження є розробка теоретичних, методологічних 
і практичних засад удосконалення фіскальної 
політики України на основі зарубіжного досвіду.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в пошуку шляхів реформування фіс-
кальної політики України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основи фіскальної політики та її особливості за-
кордоном розглянуто у працях Ликової Л., Кри-
соватого А., Бланкарда О., Кузнецова О. та інших.

Виклад основного матеріалу. Економіка рин-
кового типу потребує стабільної податкової систе-
ми, що ґрунтується на принципах фіскальної до-
статності, економічної ефективності та соціальної 
справедливості. Не менш важливу роль має віді-
гравати стимулюючий характер оподаткування.

Фіскальна політика є невід'ємною складовою 
та важливим фактором регулювання ринкової 
економіки. Вона є сукупністю заходів держави у 
сфері оподаткування та державних витрат шля-
хом впливу на стан господарської кон’юнктури, 
перерозподілу національного доходу, нагрома-
дження необхідних ресурсів для фінансування 
соціальних програм [1, с. 4].

Її проводять з метою досягнення макроеконо-
мічної стабільності та нормального рівня безро-
біття на основі розвитку виробництва за допомо-
гою зменшення податків і збільшення державних 
інвестицій.

Стан економіки країни визначає використання 
тих чи інших методів фіскальної політики. Коли 
в разі економічного зростання спостерігається ви-
сокий сукупний попит, а це загрожує «вибухом» 
інфляції, уряд підвищує ставки податків, водночас 
обмежуючи державні витрати. І навпаки, за умов 
спаду або кризи економіки ставки податків знижу-
ються, а державні бюджетні видатки зростають.

Украй важливо, щоб податкова політика, яку 
впровадить держава в умовах кризи, була еконо-
мічно виважена та направлена як на підтримку 
суб’єктів господарювання та покращення економі-
ки на макрорівні, так і враховувала інтереси усіх 
членів суспільства. Стимулююча та перерозпо-
дільна функції податків мають бути домінантними. 

Податкова політика реалізується за допомо-
гою визначення принципів, об’єктів та суб’єктів 
оподаткування, ставок податків та підстав звіль-
нення від оподаткування чи встановлення подат-
кових пільг. Досліджуючи зв’язок податкової по-
літики з іншими її видами в системі економічної 
політики в державі, зауважимо, що важливим 
принципом її здійснення є поєднання економічної 
ефективності із соціальною справедливістю, що є 
складним і суперечливим процесом.

В умовах сучасної реальності податкова полі-
тика, перерозподіляючи фінансові ресурси краї-
ни та вирівнюючи доходи в довгостроковому пе-
ріоді, набуває вагомого елемента в державному 
регулюванні економічними циклами тільки в по-
єднанні із фінансовою, кредитною, валютною, 
бюджетною і ціновою політикою.

Фіскальна політика має досить простий ін-
струментарій для впливу на господарське життя: 
податки і видатки. Однак саме за допомогою змі-
ни податків та видатків і забезпечується вплив 
на макроекономічні процеси.

Державний бюджет складається з дохідної 
та видаткової частин: доходи бюджету – усі 
податкові, неподаткові та інші надходження на 
безповоротній основі, спрямування яких перед-
бачено законодавством України. Але основним 
джерелом доходів держави в цивілізованому 
суспільстві є податки. Податки за економічним 
змістом – фінансові відносини між державою та 
платником податків з метою створення загаль-
нодержавного централізованого фонду грошових 
коштів, необхідних для виконання державою її 
функцій [2, c. 13].

Економічне зростання в розвинених країнах 
базується, перш за все, на використанні науко-
вих знань і технологій, при цьому сфера дослі-
джень і розробок отримує значну за масштабами 
і різноманітну за формами державну підтрим-
ку, включаючи безпосередню участь державних 
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структур в організації і фінансуванні наукових 
досліджень. Необхідність такого регулювання 
пов’язана насамперед з особливостями наукового 
«виробництва» і його продукції. 

Основними проблемами є непередбачуваність 
економічних результатів від наукових досліджень 
та складність отримання прибутків навіть від ко-
мерційно ефективних проектів при існуючих сис-
темах захисту авторських прав. Головним аспектом 
при цьому є нездатність ринку автоматично забез-
печити адекватне вкладення ресурсів у науку.

Одним із найбільш поширених методів фіс-
кального стимулювання інвестиційно-інновацій-
ної політики підприємств розвинених країн є 
введення спеціального режиму оподаткування 
інноваційної сфери. Запровадження таких ре-
жимів зобов’язує всіх учасників інвестиційно-ін-
новаційного процесу до цільового використання 
отриманих преференцій, а тому вимагає здій-
снення постійного моніторингу їх результатив-
ності з метою досягнення бюджетної та соціально- 
економічної ефективності.

Особливістю регулювання оподаткування в 
ЄС є відсутність загального документу (напри-
клад, Податкового кодексу), в якому б було б 
систематизовано основні норми податкового за-
конодавства Євросоюзу, однак вони оформлю-
ються у вигляді директив, регламентів, рішень 
та рекомендацій. У той же час європейська по-
даткова гармонізація ґрунтується на чітко вста-
новлених принципах. Відповідно до принципів 
«пропорційності» та «субсидіарності» інститути 
ЄС не мають права самостійно встановлювати 
норми оподаткування, без їх попереднього узго-
дження з державами-членами ЄС.

Оскільки система внутрішнього оподаткуван-
ня впливає на торгівлю між державами-членами 
та на реалізацію чотирьох свобод, податкові сис-
теми держав-членів підпадають під дискриміна-
ційний контроль з боку ЄС [3, с. 13].

На даний час структура оподаткування в дер-
жавах-членах характеризується високим сту-
пенем уніфікації. Податкові системи всіх дер-
жав-членів ЄС передбачають стягнення таких 
податків, як: податок на прибуток, податок з до-
ходів фізичних осіб, податок на додану вартість, 
соціальні податки. Елементи податкової системи 
(порядок обчислення та сплата податків, подат-
кові пільги та звільнення, система контролю за 
платниками податків з боку податкових органів...) 
також є ідентичними.

Порядок стягнення податків значною мірою 
уніфікований, однак, що стосується податку на 
додану вартість, то він є загальним для всіх дер-
жав-членів ЄС. Оподаткування майна, зазвичай, 
здійснюється в державах-членах на рівні місце-
вих органів влади та муніципалітетів.

Однак, варто зазначити, що податкові систе-
ми держав-членів ЄС мають свої особливості, що 
пов'язані з пріоритетами національної економіч-
ної політики, бюджетними відносинами між різ-
ними органам влади та іншими факторами. Спе-
цифіка національного податкового регулювання 
чітко проявляється у відношенні соціальних по-
датків та зборів.

Законодавча регламентація оподаткування 
у розвинутих країнах дає можливість центра-

лізовано керувати системою, перетворюючи її 
на один з важелів економічної політики. Тому з 
переходом вітчизняної економіки на ринковий 
шлях з'явилася гостра потреба у чіткій та до-
кладній регламентації податкових відносин.

Факти ухилення від оподаткування в Україні 
й закордоном є звичним явищем сьогодення, а 
тіньовий сектор вітчизняної економіки функціо-
нує достатньо стабільно, прикриваючи не тільки 
малий бізнес, а й великих платників податків.

Для підтвердження цього наведемо наступні 
цифри: сьогодні близько 40–50% ВВП в Україні 
створюється поза легальною сферою, тобто в ті-
ньовій економіці, й не оподатковується [4, с. 20]. 
Натомість, зважаючи на високий рівень податко-
вої культури за кордоном, цей показник не пере-
вищує 15% ВВП навіть для держав, які нещодав-
но вступили до європейської спільноти.

Вітчизняна система оподаткування має суто 
фіскальний характер, а політика уряду жодним 
чином не стимулює виробництво, інновації та ін-
вестування в реальний сектор економіки.

Отже, актуальною є гіпотеза про те, що в ци-
вілізованих державах податки сплачують, а в 
Україні досі збирають, причому за допомогою 
примусових методів.

Вихід із ситуації – структурна перебудова по-
даткової системи нашої держави та формування 
на цій основі яскраво вираженого стимулюючого 
характеру оподаткування. Для цього необхідно 
не тільки переглянути перелік податкових пільг 
та оптимізувати ставки основних бюджетоут-
ворюючих податків, а й змінити саму ідеологію 
справляння податкових платежів. 

Прикладом цьому можуть бути Скандинав-
ські країни, де платники, сплачуючи досить ви-
сокі податки, в повній мірі відчувають рух коштів 
через усі ланки бюджетної системи, їх розподіл, 
перерозподіл і використання. При цьому подат-
кові платежі відповідають базові й домінанті опо-
даткування «послуги – оплата», що визначає по-
датки як плату за послуги, котрі державні органи 
влади й органи місцевого самоврядування нада-
ють громадянам. Натомість в Україні, як і в пе-
реважній більшості постсоціалістичних держав, 
стягнення податкових платежів аж ніяк не асоці-
юється з отриманням вигоди чи наданням префе-
ренцій, а суспільно значимі блага та послуги не 
надходять до безпосереднього споживача.

Для багатьох зарубіжних країн, які обрали 
шлях демократичного поступу в майбутнє, ха-
рактерний специфічний механізм податкового 
стимулювання, що може включати зменшення 
бази оподаткування за рахунок витрат на прове-
дення наукових і науково-технічних робіт, впро-
вадження інвестиційних податкових кредитів, 
зниження податкових ставок для суб’єктів гос-
подарювання, котрі здійснюють інноваційну ді-
яльність, звільнення від сплати податків окремих 
юридичних та фізичних осіб [5, с. 137]. 

Безперечно, використання того чи іншого ін-
струменту податкового стимулювання залежить 
як від рівня соціально-економічного розвитку 
країни, так і особливостей реалізації інноваційних 
програм й інвестиційних проектів. Однак, найваж-
ливішу роль має відігравати ступінь впроваджен-
ня демократичних ініціатив і, як наслідок, рівень 
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розвитку корупції в усіх гілках влади. Адже 
саме лобіювання приватних інтересів визначає 
суб’єктів пільгового режиму оподаткування. При 
цьому дана проблема стоїть гостро не тільки для 
постсоціалістичних держав, а й для країн із дав-
німи традиціями народовладдя [6, с. 10].

У Великобританії, Франції та США діє пряме 
зниження податкових ставок [7, с. 109]. В ниніш-
ніх умовах в Україні це є неприйнятним оскільки 
відсутні фінансові резерви та недостатньо фінан-
сових ресурсів; гострі проблеми із залученням 
зовнішніх ресурсів; недостатній рівень економіч-
ної і податкової культури, який би міг забезпечи-
ти гарантії того, що, у разі зниження податкових 
ставок, бізнес направив би вивільнені кошти на 
економічні програми та розвиток свого бізнесу.

Гостро стоїть проблема залучення фінансових 
ресурсів, які б можна було безболісно для бю-
джетної політики залучати при здійсненні анти-
кризових заходів. Такі ресурси в Україні могли 
б бути акумульовані у вигляді стабілізаційного 
фонду. Однак на сьогодні в нашій державі кри-
тичною є ситуація як зі стабілізаційним фондом 
(його не було сформовано своєчасно), так і з на-
повненням бюджету(скоротилися податкові над-
ходження) та із зовнішніми запозиченнями.

Судячи з багаторічної «боргової ями» нашої 
країни та виходячи з того, що основним джере-
лом доходу бюджету України залишаються саме 
податкові надходження (близько 70% у сумі всіх 
доходів бюджету [8]) слід звернути увагу на ті 
інструменти, завдяки яким розвинуті країни 
з високим податковим навантаженням продо-
вжують залишатися серед найконкурентоспро-
можних країн світу. Кожен громадянин країни 
впевнений у тому, що при виникненні будь-якої 
ситуації держава повністю підтримає його. Дові-
ра до органів влади – чи не найголовніший чин-
ник побудови ефективної економіки. 

Так, наприклад, у Швеції високе податко-
ве навантаження виправдовується наступними 
чинниками: 

– високий рівень соціального захисту, безко-
штовна освіта, медичне обслуговування, матері-
альні підтримки, високі пенсії; 

– високий рівень екологізації податкової сис-
теми. Фіскальні засоби мають використовувати-
ся як економічні інструменти для стимулювання 
дбайливого ставлення до довкілля; 

– стабільність та незмінність протягом кіль-
кох років загальних правил стягнення податків; 

– один з найнижчих рівнів бідності у світі. 
Досить цікавим та перспективним для Украї-

ни є досвід Грузії, кількість податків зменшено 
і це аж ніяк не відобразилося на їхній фіскальній 
функції. Ключовий елемент тут, звичайно, прибут-
ковий податок – прозора система і низька ставка 
(звичайно, разом із загрозою покарання) призвели 
до повної прозорості грузинської економіки, від-
сутності «тіньових грошей» і подвійної бухгалтерії. 
Це країна, яка нещодавно взагалі не мала «білої 
економіки». Враховуючи прозорість адмініструван-
ня і реальну податкову амністію, нульову митну 
ставку практично на весь імпорт – і усі переваги 
ведення бізнесу та як наслідок економічний роз-
виток очевидні. Головний результат реформ не-
можливо спростувати: ВВП Грузії за 5 років зріс 
у 4 рази, з 3 до 12 млрд. доларів [9, с. 251]. 

Модель грузинського податкового прориву 
може стати основою подальшого реформування 
української податкової системи.

Висновки. Загалом всі підходи можна звести 
до єдиного начала – діяльності держави у сфері 
формування податкових доходів держави, пере-
важно наголос ставиться саме на повноті форму-
вання доходів бюджету безвідносно до регулюючої 
функції податків, що є суттєвим недоліком. Адже 
надмірне податкове навантаження на платників 
податків може дати тільки тимчасове збільшення 
податкових надходжень до бюджету, у довгостро-
ковому періоді їх обсяг неодмінно скоротиться.

На сьогодні фіскальна політика в Україні пе-
реходить на якісно новий рівень розвитку, що 
певним чином викликає труднощі у її реалізації. 
Насамперед такі труднощі пов’язані з потребою 
гармонізації вітчизняного податкового законо-
давства із законодавством ЄС, виконанням вимог 
МВФ, відновленням підприємницької та інвес-
тиційної активності, недопущенням погіршення 
рівня життя населення тощо.
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Постановка проблеми. В усьому світі йде ак-
тивний пошук найбільш раціональних моделей 
управління персоналом. Досвід багатьох фірм по-
казав, що інвестиції в нове обладнання не приво-
дять до підвищення продуктивності праці, якщо 
не	враховується	"людський	фактор",	тобто	якщо	
одночасно не здійснюються великі вкладення 
капіталу в підготовку персоналу, створення ре-
зерву кадрів, у впровадження нових принципів 
організації праці. Для управлінського рівня не-
обхідно, крім того, створення нової виробничої 
культури, що включає принципи групової роботи 
(виробничої діяльності), реорганізацію підготов-

ки і підвищення кваліфікації персоналу з орі-
єнтацією на системну, комплексну організацію 
роботи з резервом кадрів, на оплату праці вихо-
дячи з виробничих потреб, на стимулювання іні-
ціативи і залучення в процес прийняття рішень, 
у тому числі спрямованих на підвищення якості 
обслуговування споживачів [2, с. 519].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вітчизняними та закордонними вченими сфор-
мовано значний доробок у сфері дослідження 
управління персоналом підприємства. Дослі-
дженням вказаних проблем займалося багато 
як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, серед 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 65

4 (07), november 2015

них Генкін Б.М., Будякова Е.Ю., Тітікова О.А., 
Кратт О.А., Шевченко О.О., Калінеску Т.В. 
Grynkevych S.S., Kramarenko V.I. тощо. Ринко-
ві перетворення в Україні викликали об'єктивну 
необхідність подальшого розвитку теоретичних і 
методико-прикладних засад утворення і функці-
онування діючих систем управління персоналом 
з урахуванням особливостей розвитку промисло-
вого виробництва, стану та динаміки ринку праці 
на Україні, що і обумовлює актуальність теми та 
доцільність проведення досліджень.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання досліджен-
ня, яке полягає в вивченні зарубіжної системи 
управління персоналом. На основі підходів вче-
них різних країн необхідно визначити вплив 
управління персоналом на результати діяльності 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Проблемам 
удосконалювання роботи з керівними кадрами 
в США завжди приділялось винятково важливе 
значення. Економічні основи побудови і загальна 
соціальна спрямованість систем управління на-
йманим персоналом у США знаходяться під силь-
ним впливом відносин праці і капіталу, заробітної 
плати і розподілу прибавочної вартості (прибут-
ку). Багато принципів організації кадрової роботи 
в США сформувалися в специфічних американ-
ських умовах й істотно відрізняються від підходів, 
що практикуються, наприклад, у Японії.

Так, згідно американської системи управлін-
ня, власники фірм розглядають вищих керівни-
ків як повноважних представників своїх інтере-
сів, що фактично одержують не тільки заробітну 
плату, але і повноважну частину від прибутку 
підприємства. Добір, оцінка і просування кожно-
го з них здійснюються індивідуально, ця робо-
та покладається безпосередньо на членів Ради 
директорів компанії. Форми підвищення їхньої 
кваліфікації і підготовки до заняття нової посади 
побудовані так, щоб, мінімально використовуючи 
час керівника, надати йому максимум корисних 
навичок [1, с. 43].

Управлінці середнього рівня складають най-
більш численний прошарок в адміністративно-
управлінському апараті виробничої і невиробничої 
сфер США, вони частіше переміщаються з одних 
посад на інші, з них формується резерв кадрів 
на вищі керівні посади. Саме для керівників цього 
рівня у великих організаціях створюються комп-
лексні системи кадрової роботи, що охоплюють:

–  планування забезпечення фірми керівними 
кадрами,	їх	"кар'єри"	і	просування;

–  конкурсний добір кандидатів на заміщення 
вакантних керівних посад;

–  формальну (засновану на чітких критері-
ях) оцінку результатів праці працівників, а та-
кож їх професійних, ділових і особистих якостей;

–  регулярну процедуру оцінки всіх керую-
чих середнього рівня при особистій участі в ній 
вищих керівників;

–  активне проведення перепідготовки і під-
вищення кваліфікації керуючих з урахуванням 
перспектив їх просування.

Керівники нижчої ланки управління набирають-
ся з числа робочих чи молодих фахівців, більшість 
з який уперше займають посаду, що передбачає 

керівництво персоналом. При формуванні резерву 
керівних кадрів багато американських корпора-
цій застосовують п'ятилітнє і поточне плануван-
ня забезпечення фірм керівними кадрами. Такі 
плани оформляються у вигляді так званих про-
грам	 "управління	 кар'єрою	 керівників"	 і	 програм	
"управління	 людськими	 ресурсами".	 Типова	 про-
грама	"управління	кар'єрою	керівника"	включає:

– визначення потреби фірми в кадрах вищої 
кваліфікації на 5 років;

– щорічну оцінку результатів праці всіх ке-
рівників і фахівців, а також регулярну оцінку їх 
індивідуальних якостей і можливостей;

– співбесіду з працівниками з приводу пер-
спектив їхнього просування;

– визначення потреби в перепідготовці і під-
вищенні кваліфікації керівних кадрів, складання 
індивідуальних	 планів	 "розвитку	 управлінців"	
[3, с. 35].

Дуже велике значення в американській прак-
тиці приділяється добору і перевірці (тестуван-
ню) кандидатів на керівні посади на всіх рівнях 
керівництва. При заміщенні посад вищих керів-
ників це полягає, як правило, у ретельній, су-
губо індивідуальній перевірці й оцінці кожного 
кандидата на посаду. Керівництво компаній три-
має процес підбору керівників вищої і середньої 
ланки під контролем. З цією метою в більшості 
великих і середніх корпорацій створені Коміте-
ти з призначень, що є постійними секціями Ради 
директорів, в які входять компетентні та досвід-
чені члени Ради директорів.

Якщо виникає необхідність у пошуку канди-
дата на ту чи іншу керівну посаду поза корпо-
рацією (приблизно 1/3 американських фірм зу-
стрічаються з даною проблемою), то керівництво 
фірми часто звертається за допомогою до кон-
салтингових фірм. В свою чергу, консалтингові 
фірми відшукують кандидатів на вакантні поса-
ди та виступають гарантами відповідності пре-
тендентів висунутим вимогам. Важливу роль в 
доборі кандидатів на керівні посади нижчого рів-
ня управління виконують центри оцінки, основна 
задача яких – виявляти працівників, здатних до 
управління та об'єктивно оцінювати їх можли-
вості. За підсумками оцінки складається доклад-
ний звіт про виявлені якості кандидата на по-
саду, його сильних і слабких сторонах, що потім 
зберігається в особистій справі.

Що стосується безпосередньо оцінки індиві-
дуальних результатів діяльності керівників аме-
риканських фірм, то оцінювання персоналу кор-
порацій використовується комплексно і служить 
для встановлення розміру оплати і преміювання 
працівника, визначення його відповідності займа-
ній посаді, доцільності просування працівника по 
«кар’єрній драбині», виявлення недоліків в орга-
нізації праці працівника, а також для визначен-
ня необхідності підвищення його кваліфікації і 
перепідготовки. Як правило, для оцінки форму-
ється відповідний колегіальний орган (комітет), 
до складу якого входять представники вищого 
керівництва фірми, представники кадрової служ-
би, безпосередні начальники служби оцінюваних 
працівників, один із представників тієї ж профе-
сійно-кваліфікаційної групи, що й оцінювані пра-
цівники [4, с. 72-73]. Так, наприклад, у корпораці 
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«General Motors» 6,5 тисяч керівників одержу-
ють оцінку при особистій участі глави корпорації, 
6 старших віце-президентів та 10 групових віце-
президентів, які керують окремими підрозділами 
корпорації. Процедура оцінки здійснюється двічі 
на рік протягом 6-денної сесії, що триває без пе-
рерви. Примітно, що в багатьох системах рівень 
оцінки керівника пов'язаний з гарантованим за-
охоченням чи покаранням. Однак обстеження в 
корпораціях показали, що керуючі насамперед 
виявляють цікавість до скорочення персоналу і 
розподілу винагород, у меншому ступені – до ви-
явлення сильних сторін у діяльності працівників 
і найменш усього – до оцінки перспектив про-
сування і рекомендаціям по покращенню роботи 
підлеглих. Тому в практиці оцінки, нерідко, най-
більш ретельно обґрунтовані негативні висновки, 
тоді як обговоренню підсумків оцінки з працівни-
ком і виробленню необхідних рекомендацій керу-
ючі приділяють найменшу увагу. Одна з головних 
функцій оцінки діяльності працівників – визна-
чення контингенту персоналу, за рахунок якого 
варто проводити скорочення. Корпорації вважа-
ють обов'язковим звільнятися від працівників, що 
стали за якихось причин зайвими. Розрізняють 
дві основні причини: індивідуальні звільнення, 
метою яких є заміна недостатньо ефективних ме-
неджерів, або скасування управлінських робочих 
місць (чи їхнє сполучення). Звільнення за неефек-
тивність проводиться за підсумками оцінки у від-
ношенні працівників, діяльність котрих визначена 
як така, що не відповідає установленим вимогам. 
Якщо працівників, діяльність яких визнана як не-
ефективна відразу не звільняють, то до них за-
стосовують так звану програму по поліпшенню 
діяльності. Дана програма розрахована на два-три 
місяці та містить конкретні цільові завдання вико-
навцю. По закінченню відведеного терміну праців-
ника в обов'язковому порядку знову оцінюють. Не 
досягнення поставлених планом цілей автоматич-
но призводить до звільнення. У більшості корпо-
рацій оцінка й атестація організуються щорічно, 
в окремих компаніях, особливо якщо вони засто-
совують спрощені процедури оцінки, наприклад 
у	"Ла	Бленк	айрон	веркс",	–	кожні	півроку.	Біль-
шість	компаній	(наприклад,	"Ксерокс")	вимагають,	
крім того, від своїх керівників проведення нефор-
мальних співбесід і обговорення результатів пра-
ці як мінімум ще раз у проміжку між щорічними 
формальними оцінками й обов'язкового поточного 
спостереження за діяльністю підлеглих [4, с. 74].

Також одним із важливих елементів системи 
управління персоналом є процес навчання, підго-
товки, підвищення кваліфікації працівників. Так, 
у США для підготовки керівних кадрів існує біль-
ше 1000 шкіл бізнесу, кращі з яких створені при 
університетах і великих корпораціях. У 1991 р. 
близько 700 таких шкіл видали майже 75 тисяч 
дипломів	"магістра	ділової	адміністрації"	(МВА),	
що високо котируються в інших країнах. Дер-
жавна школа бізнесу, найстаріша в США і най-
більш престижна, є родоначальницею методу 
конкурентних ситуацій. З 1908 р. вона готувала 
керівників компаній по галузевій ознаці (нафта, 
газ, металургія, торгівля, транспорт і т.д.). Зараз, 
відгукуючись на потребу практики, школа, готує 
випускників для роботи у різних секторах еконо-

міки. Основна діяльність цієї школи – навчання 
по програмі МВА. Ціль програми – розвити у ви-
пускників якості, що необхідні керівнику.

Особливе місце в структурі школи займають 
програми навчання (підвищення кваліфікації) 
уже працюючих керівників компанії. На навчан-
ня по програмі МВА приймаються керівники, 
що мають не менше 15-20 років управлінського 
досвіду на керівних посадах. Крім того, існують 
й інші програми підвищення кваліфікації для 
управлінського персоналу, а саме: міжнародна 
програма для керівників вищого рівня (18МР); 
програма для підготовки функціональних керів-
ників великих акціонерних компаній для занят-
тя посад вищих керівників (зі стажем не менш 
10 років) і програма для президентів – власників 
компаній (ОМР). 

Американська модель мотивації праці трудо-
вого потенціалу побудована на системі всебічного 
заохочення підприємництва і збагачення найак-
тивнішої частини населення. В основі системи 
мотивації праці трудового потенціалу в США 
лежить оплата праці у вигляді модифікованої 
погодинної системи оплати праці, що доповню-
ється нормуванням і всілякими формами пре-
міювання [3, с. 35]. Так, наприклад, в практиці 
американських фірм «Ford», «General Motors» та 
інших використовуються різні методи мотивації 
и гуманізації праці. Багато з них пов’язані з ма-
теріальними заохочуваннями працівників. Часто 
використовують аналітичні системи заробітної 
плати, особливість яких – диференціальна оцін-
ка в балах виходячи зі ступеня складності праці 
з урахуванням кваліфікації працівників, фізич-
них зусиль, умов праці та інше. При цому змінна 
частина заробітної плати, яка виступає у формі 
винагороди за підвищення якості продукції, зріст 
виробництва праці, економію сировини складає 
третину від основної заробітної плати.

Поряд з американською системою зупинимо-
ся на японській практиці. Концептуальна схема 
японської системи управління персоналом визна-
чає напрямки кадрової політики й організації ка-
дрової роботи в японських корпораціях і фірмах, 
для того, щоб досягати якісно нових результатів, 
більшої віддачі від кожного керівника.

Особливість функціонування японської систе-
ми полягає в тому, що дана модель менеджменту 
персоналу створюється в рамках діючої структу-
ри і гнучкої системи групової відповідальності та 
горизонтальних зв'язків.

На відміну від методів, застосовуваних аме-
риканськими фірмами (ефективні системи заро-
бітної плати, аналіз організації праці і робочих 
місць, атестація службовців), японські корпора-
ції в більшому ступені використовують відда-
ність працівників компанії, якій вони служать. 
Досягається це шляхом ототожнення інтересів 
службовців з інтересами корпорацій, що створює 
здорову моральну обстановку в колективах і до-
зволяє підвищити ефективність їхньої роботи.

Японська модель управління персоналом пе-
редбачає забезпечення тісних робочих зв'язків 
між керівниками різного рівня в рамках фірми 
шляхом:

– широкої мережі консультативних і інших 
органів, що дозволяють вести підготовку і при-
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ймати рішення (за деякими оцінками, кожен ке-
руючий у японській компанії бере участь у ро-
боті 60-80 формальних і неформальних робочих 
груп, що тісно співробітничають між собою);

– спеціально розробленої і постійно діючої сис-
теми переміщення керівників на різні посади все-
редині фірми для вироблення в них універсалізму;

– постійного прогресу підвищення кваліфіка-
ції кадрів у рамках різних семінарів, робочих груп 
і т.п., у який включаються представники різних 
функціональних служб і рівнів управління.

Крім того, значне місце приділяється систе-
мі довічного наймання робітників та службовців, 
системі обліку виробничого стажу і пов’язаній 
з нею заробітній платі, активному спілкуванню, 
просуванню і ротації кадрів, упору на навчання 
працівників. Ключовою ідеєю японської системи 
є повага до людей. У Японії і вищі посадові особи, 
і рядові виконавці вважають себе представника-
ми корпорації. І ті й інші організаційні рішення 
(система пільг, премії при одержанні компанією 
великого прибутку, оплата більшої частини лі-
карняних витрат, продаж і здача в оренду жит-
лових будинків працівникам по більш низькій 
ціні, позики на покупку житлових будинків по 
більш низькому відсотку, (близько 4-6%) чим у 

комерційних банків) дозволяють забезпечувати 
унікальний психологічний клімат на всіх рівнях 
великих ієрархічно організованих систем і, голо-
вне, не допустити апатії і безвідповідальності.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, очевидно, що як американській моделі 
управління персоналом, так і японській притаманні 
окремі характерні риси ефективного менеджменту 
персоналу, що в певній мірі є доволі розвиненими в 
порівнянні з вітчизняними методами. Часто вини-
кає запитання стосовно можливості використання 
іноземного досвіду у вітчизняній практиці управ-
ління персоналом. Проте для того, щоб отримати 
окремі бачення стосовно відповіді на вищепостав-
лене запитання, необхідно провести порівняльний 
аналіз основних тенденцій в управлінні персона-
лом вітчизняних та іноземних підприємств. В ціло-
му, можна з впевненістю говорити про те, що укра-
їнські підприємства багато в чому поступаються 
іноземним корпораціям, і в цьому проявляється 
їх	 великий	 "мінус»,	 який	 потребує	 виправлень.	
Отже ми розуміємо, що більшість вітчизняних під-
приємств, на відміну від іноземних корпорацій, в 
повній мірі є фінансово незабезпеченими, а тому 
ефективно реалізувати окремі елементи системи 
управління персоналом не мають змоги.
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У представленій авторами статті проаналізовано демографічну ситуацію в Україні, здійснено дослідження проблем 
демографічного стану в країні та винайдені шляхи їх вирішення. Впровадження запропонованих заходів з удоско-
налення демографічної політики України дозволить покращити демографічний стан держави та вийти з соціально-
економічної кризи, яка здійснює негативний вплив на розвиток України.
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Постановка проблеми. Сьогодні населення 
України потерпає від економічної, екологічної і де-
мографічної криз, які значно впливають одна на 
одну, підсилюючи дію кожної. В результаті такого 
негативну впливу виникають перешкоди на шля-
ху підвищення якості життя і сталого соціально-
економічного розвитку населення України. Отже в 
умовах демографічної кризи, в якій знаходиться 
Україна, державне регулювання демографічних 
процесів набуває особливого значення. Досліджен-
ня демографічних проблем та їх вирішення необ-
хідне в кожній країні, адже демографічний чин-
ник є одним з головних та визначальних факторів 
забезпечення стабільного й безпечного розвитку 
кожної держави. Враховуючи демографічну си-
туацію в Україні та соціально-економічну кризу 
в якій вона знаходиться, проблеми раціонального 
демографічного розвитку слід розглядати як пер-
шочергові інтереси держави та її населення. Демо-
графічна ситуація та її розвиток упродовж усього 
періоду незалежності країни цілком обґрунтовано 
викликають занепокоєння науковців, громадськості 
та політиків, яких непокоять зменшення тривалос-
ті життя українців, різке зниження народжуванос-
ті і зростання смертності наших співвітчизників.

Аналіз досліджень і публікацій. Демографіч-
ну ситуацію в Україні, а також пов'язані з нею 
проблеми аналізували та ґрунтовно досліджу-
вали такі вітчизняні науковці, як: Е. Бойченко, 
О. Залєтов, Е. Лібанова, С. Мельник, А. Цьома. 
Не залишилась проблема і поза увагою дослід-
ників країн СНД. Серед них такі вчені як Бояр-
ський А, Кваша О., Вишневський А., Капиця С., 
Кокошин А, Рубін Я, Фельдман Г. та інші.

В той же час сучасний демографічний стан в 
Україні потребує подальшого глибокого аналізу 
для прийняття зважених рішень щодо коригу-
вання демографічної політики держави та при-
йняття актуальних рішень з метою вдосконален-
ня демографічної ситуації в країні.

Постановкам завдання. Здійснити аналіз де-
мографічної ситуації в Україні, визначити голо-
вні проблеми та шляхи їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Основа могутньої 
держави – це населення, його соціально-економіч-
ний розвиток, самопочуття та благополуччя. Відпо-

відно демографічна ситуація в країні є важливою 
передумовою соціального, економічного, інтелекту-
ального, політичного розвитку держави. Демогра-
фічна ситуація країни поєднує взаємозв’язок тем-
пів і пропорцій суспільного розвитку з кількісними 
та якісними характеристиками населення (його чи-
сельністю, статево-віковою, сімейною структурами, 
а також з динамікою народжуваності, смертності, 
міграцій, станом здоров’я, розселенням тощо). 

Соціально-демографічний стан населення 
України з часів її незалежності формувався в 
умовах глибокої трансформаційної економічної 
кризи, потім – нетривалої посткризової стабілі-
зації, яка була перервана погіршенням економіч-
ної ситуації в країні під впливом світової фінан-
сової кризи. Крім того, в Україні протягом усього 
цього періоду зберігався доволі високий ступінь 
соціально-економічної нерівності, включаючи 
гендерну і територіальну. 

Населення є суб’єктом суспільного розвитку, 
носієм усіх соціальних відносин і відтворюється 
на розширеній чи звуженій основі. Для прийняття 
виважених, своєчасних, ефективних і коректних 
політичних рішень державним органам необхідно 
володіти точною та достовірною інформацією щодо 
розвитку суспільних явищ, мати теоретичне та ме-
тодичне підґрунтя досліджень соціальних та еко-
номічних проблем. В Україні завдання збору, опра-
цювання, аналізу та поширення інформації щодо 
демографічних явищ та процесів, розроблення та 
вдосконалення єдиної методології досліджень кіль-
кісних та якісних характеристик населення покла-
дено на органи державної статистики [3, с. 1]. 

Демографічна ситуація в Україні – це резуль-
тат впливу широкого кола соціальних, економіч-
них, суспільно-політичних, екологічних чинників, 
які формують умови проживання населення, його 
здоров’я, народжуваності, смертності та інше. Де-
мографічна ситуація в країні – це відображення 
її населення та умов його проживання. Демогра-
фічний стан є визначальним для забезпечення ста-
більного та безпечного розвитку країни, проблеми 
демографії і якості життя населення України по-
требують постійної уваги з боку держави та контр-
олю щодо виконання чинних норм соціального за-
конодавства. Наявність достовірної демографічної 
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інформації є необхідним елементом забезпечення 
нормальної життєдіяльності суспільства. Таким 
чином, аналіз демографічної ситуації є необхідним, 
адже показники складу, динаміки населення, якос-
ті та рівня його життя дозволяють оцінити можли-
вості і тенденції соціально-економічного розвитку 
країни, вказують на необхідність впровадження 
певних державних заходів, спрямованих на пози-
тивний розвиток демографічної ситуації.

Серед демографічних показників найінформа-
тивніші – середня тривалість життя, народжу-
ваність, загальна і дитяча смертність, природний 
рух населення. Слід зазначити, що в Україні в 
динаміці цих показників спостерігаються не-
сприятливі тенденції.

Основні демографічні показники в Україні 
у 2010-2014 роках представлені в таблиці 1.

Таблиця 1
Основні демографічні показники 

в Україні у 2010-2014 рр.
Показник 2010 2011 2012 2013 2014

Чисельність 
наявного 

населення, 
млн. осіб 

46 45,8 45,6 45,4 43

Чисельність 
постійного 
населення, 
млн. осіб 

45,6 45,5 45,4 45,2 42,8

Загальні 
коефіцієнти 

(у розрахунку 
на 1000 осіб)

     

смертності 15,2 14,5 14,5 14,6 14,6
народжуваності 10,8 11 11,4 11,1 10,9

Природне 
зменшення -4,4 -3,5 -3,1 -3,5 -3,7

З таблиці 1 видно, що чисельність, як наявно-
го, так і постійного населення України постійно 
зменшувалась. Щорічне падіння чисельності на-
селення призвело до того, що з 2010 року наявне 
населення скоротилось на 3 млн. осіб та склало 
43 млн. осіб у 2014 році. В той же час постійне 
населення у 2014 році склало 42,8 млн. осіб.

Проілюструємо загальні коефіцієнти, що ха-
рактеризують показники смертності та народжу-
ваності в Україні за 2010-2014 рр. на рисунку 1.
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Рис. 1. Загальні коефіцієнти, 
що характеризують показники смертності 

та народжуваності в Україні за 2010-2014 рр.

Динаміка загальних коефіцієнтів смертнос-
ті в Україні останнім часом характеризувалася 

невпинним зростанням з 14,5‰ в 2011 році до 
14,6‰ в 2014 році. Тобто відзначилась негатив-
на динаміка у зміні цього показника. В той же 
час коефіцієнт народжуваності мав позитивну 
тенденцію з 2010 року по 2012 рік, так відбу-
лось зростання зазначеного показника з 10,8‰ 
в 2010 році до 11,4‰ у 2012 році. Але вже з 
2013 року зазначений показник почав зменшу-
ватися та склав 10,9‰ у 2014 році, практично 
досягнувши рівня 2010 року.

Таким чином, в Україні зросла смертність, 
особливо серед чоловіків працездатного віку; зни-
зилась середня тривалість життя як жінок так і 
чоловіків; порушилась демографічна структура в 
бік постаріння населення; помітно знизилась на-
роджуваність, що зумовило виникнення явища 
депопуляції. Демографічна ситуація в Україні 
характеризується значними масштабами соціаль-
ного відторгнення, поляризації та маргіналізації 
населення, погіршенням якості наданої освіти, 
останнім часом особливо загострилися проблеми 
доступу різних верств населення до якісної ме-
дицини, що негативно впливає на рівень здоров’я 
тощо. Значно збільшився рівень міграції населен-
ня та погіршилась якість життя населення.

Враховуючи вищенаведені статистичні дані, 
очевидно, що для сучасної демографічної ситуа-
ції в Україні характерні:

– різке зменшення народжуваності, збільшен-
ня смертності і відсутність природного приросту;

– старіння населення, збільшення «наванта-
ження» на працездатну його частину;

– скорочення тривалості життя як чоловіків 
так і жінок;

– погіршення здоров'я нації;
– інтенсивність міграційних процесів, вплив 

яких на демографічні та соціально-економічні 
показники є негативний [6, с. 24].

Економічно розвинені європейські країни до-
сягли такого рівня відтворення населення, що 
характеризуються низькими показниками наро-
джуваності, проте і низькими рівнями смертнос-
ті. В той же час економічна криза та політична 
нестабільність в Україні відобразилися на змен-
шенні середньої тривалості та погіршенні якості 
життя населення. Така негативна соціально-демо-
графічна ситуація стимулює розвиток внутріш-
ньої і зовнішньої напруженості та конфліктів.

Так Зоря О.П. зазначає, що основні причини 
демографічних змін в Україні: падіння рівня на-
роджуваності, який на сьогодні майже на 40% 
нижчий від зареєстрованого на початку 90-х років; 
інтенсифікація смертності населення; старіння на-
селення: на сьогодні частка осіб похилого віку скла-
дає по Україні близько 30%; депопуляція внаслідок 
перевищення кількості померлих над кількістю на-
роджених населення; нестійкість шлюбів та різке 
зменшення; втрата традицій багатодітності; відсут-
ність середнього класу населення» [2, с. 90-91].

Реформування економіки України у напрямі 
до ринкових відносин, перехід до різноманітних 
форм власності та організації праці вимагають 
відповідного коригування демографічної політи-
ки та вдосконалення соціально-економічних ре-
гулювання в Україні.

Державне регулювання демографічного розви-
тку соціально орієнтованого суспільства досяга-
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ється в процесі поступового перетворення і вдо-
сконалення всіх видів соціальних відносин, видів і 
форм життєдіяльності населення, на яке повинна 
бути спрямована соціально-економічна політика. 

Демографічна криза є наслідком негативного 
стану основних сфер життя населення України, 
нагромадження і загострення суперечностей, по-
глиблення яких вкрай негативно впливає на бла-
гополуччя країни. За певних умов криза може 
перетворитися на демографічну катастрофу, на 
такий перебіг демографічних подій, коли соціаль-
ний механізм відтворення людності буде вщент 
зруйнований, тобто коли структура суспільно-
го життя надто надовго втратить свою особли-
ву системну властивість – властивість зберігати 
міру відтворення конкретно-історичного насе-
лення як єдності досягнутої якості і кількості. 

Сучасний стан населення країни є демографічно 
і соціально небезпечним, бо він призводить до не-
стабільності суспільного розвитку, негативно впли-
ває на економіку і соціальні перетворення. Як зазна-
чає академік С. І. Пирожков, в цілому демографічна 
криза, зумовлюючи фізичний, інтелектуальний і 
духовний занепад суспільства, є однією з найзна-
чніших загроз національній безпеці України [4, с. 4].

Отже, демографічний чинник є одним із голо-
вних факторів забезпечення стабільного й безпеч-
ного розвитку держави, саме його слід розглядати 
як першочерговий фактор розвитку держави. Від 
демографічних характеристик працездатного насе-
лення і показників демографічного розвитку зале-
жить розвиток трудового потенціалу і як резуль-
тат – величина сукупного національного доходу. 

Для досягнення демографічного розвитку 
України головними завданнями демографічної 
політики повинні стати: 

– стабілізація рівня народжуваності та пере-
хід на режим демографічного відтворення; 

– покращення рівня якості життя населення;
– зменшення соціальної напруги у суспільстві;
– поліпшення здоров’я населення та підви-

щення якості медичних послуг;
– скорочення смертності та збільшення се-

редньої тривалості життя; 
– вдосконалення регулювання міграційних 

процесів. 
Виходячи з перерахованих завдань, основни-

ми напрямками реалізації державної демогра-
фічної політики у сфері укріплення здоров’я та 
підвищення народжуваності повинні стати: 

– зменшення дитячої смертності;
– підвищення відповідальності батьків за на-

родження здорової дитини шляхом обов’язкового 
медико-генетичного консультування осіб, які 
вступають у шлюб і виконання батьками всіх ме-
дичних приписів; 

– посилення державної допомоги сім’ям, які 
мають дітей; 

– допомога держави у забезпеченні житлом; 
– пільгове кредитування і субсидування сі-

мей з дітьми, які здійснюють будівництво та при-
дбання житла у власність; 

– розширення кола безкоштовних медичних 
послуг;

– підвищення якості медичного обслуговування;
– підвищення стандартів медичного обслуго-

вування; 

– підвищення державного фінансування за-
кладів охорони здоров’я;

– підвищення кваліфікації медичних робітників; 
– пропаганда здорового способу життя, куль-

ту довгого шлюбного життя, сімейних відносин.
У сфері регулювання міграційних процесів: 
– оптимізація територіальних, міждержавних 

і міжрегіональних переміщень населення з ура-
хуванням масштабів, інтенсивності і напрямів, на 
основі поєднання державних і особистих інтер-
есів громадян; 

– підвищення ефективності діяльності дер-
жавних підприємств та зростання робочих місць; 

– покращення соціально-економічної захище-
ності населення; 

– підвищення заробітної плати працівників;
– стимулювання легального працевлашту-

вання громадян України за кордоном та забез-
печення їх соціальної захищеності.

На думку політолога О. Л. Валевського, най-
важливішим фактором успіху у впровадженні 
політичної програми є якість не тільки розро-
блення її концепції, а й чітко продуманий ме-
ханізм впровадження, який складається з комп-
лексу заходів: організаційно-управлінських, 
нормативно-правових, фінансово-економічних, 
соціально-психологічних [1, с. 34]. На нашу дум-
ку, демографічна політика в Україні виявиться 
ефективною лише за умови, якщо діяльність 
органів адміністративно-правового регулювання 
приведе до розв’язання завдань, що стоять перед 
нею, і бажаного суспільно корисного результату.

Отже, для вирішення демографічних проблем 
необхідно здійснити ряд заходів, які повинні 
включати в себе й досвід зарубіжних країн. Зо-
крема, сюди необхідно включити:

– поступове збільшення дотацій під час наро-
дження дитини та для її подальшого утримання;

– створити належну систему соціального об-
слуговування осіб похилого віку і забезпечити його 
доступність незалежно від місця проживання;

– вирішити проблему міграційного відпливу 
населення України за кордон шляхом створення 
гідних умов роботи в Україні та покращення еко-
номічного становища сфери праці тощо;

– здійснювати цілеспрямовану державну со-
ціальну політику на поліпшення демографічної 
ситуації;

– утвердити високий соціальний статус сім'ї 
[5, с. 116].

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, питання покращення демографічної ситу-
ації в країні та поліпшення умов життя населен-
ня є одними з основних завдань держави. Подо-
лання кризи і досягнення сталого демографічного 
розвитку, нормалізація відтворення населення 
є тривалим і складним процесом. Для успішно-
го подолання демографічних проблем політика 
держави повинна спрямовуватися на: зниження 
рівня смертності за допомогою реформування 
системи охорони здоров’я та підвищення мате-
ріального добробуту людей; скорочення кількості 
розлучень; економічну підтримку молодих родин, 
як природного середовища життєзабезпечення 
дітей; підвищення рівня життя багатодітних сі-
мей; зміцнення правового захисту дітей; створен-
ня нових робочих місць для молоді.
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ*

Розглянута структура фінансової служби, яка забезпечить побудову ефективної системи фінансового планування 
підприємства. Висвітлено проблеми фінансового планування та виявлення заходів із приводу його удосконалення.
Ключові слова: фінансовий план, фінансове планування, підприємство, прибуток, фінансова стабільність, перспектив-
ний фінансовий план, поточний фінансовий план, оперативний фінансовий план.

 *Ця стаття присвячена дослідженню сутності та призначення фінансового планування на підприємствах, визначенню необхідності фінансового пла-
нування на них, яке в ринковому середовищі сприяє правильному та ефективному забезпеченню фінансовими ресурсами підприємства. Розглянуто 
послідовність складання фінансового плану на підприємстві, алгоритм процесу фінансового планування та методи, що застосовуються при цьому.

Постановка проблеми. Україна вступає в 
XXI століття державою, що динамічно розвива-
ється і прагне більш активно включитися у сві-
тові суспільно-економічні процеси, інтегрувати-
ся в європейське співтовариство. Однак світова 
економічна криза не оминула Україну, болісно 
зачепивши майже всі галузі економіки, тисячі 
компаній і мільйони громадян. Чим вищий рівень 
невизначеності, тим більшого значення набуває 
планування, а, отже, фінансова стабільність є 
важливою передумовою успішного ведення гос-
подарської діяльності, яка формує імідж госпо-
дарюючого суб’єкта і є його візитною карткою. 
Тому фінансове планування як важлива складова 
механізму фінансової системи та одна із функцій 
управління підприємством набуває актуальності 
за сучасних умов, коли суттєвим для діяльності 
є вплив глобалізації, поступової інформатизації 
суспільства та його інноваційного розвитку.

В сучасних умовах підприємствам притаманні 
самостійність, власна відповідальність за резуль-
тати фінансово-господарської діяльності, але ра-
зом з цим виникає об'єктивна потреба постійного 
контролю, аналізу, корегування й прогнозуван-
ня змін фінансового стану та оцінки фінансових 
можливостей на майбутнє. Одним із механізмів 
фінансового управління, який дозволяє керів-
ництву своєчасно реагувати на невпинні зміни 
зовнішнього та внутрішнього середовища, аби 
підтримувати ліквідність підприємства на достат-
ньому рівні, є ефективне фінансове планування.

У теоретичному аспекті фінансове плануван-
ня розглядають як невід'ємну частину загального 
планування звичайної діяльності підприємства. 
Разом з тим фінансове планування – це плану-
вання всіх доходів і видатків грошових коштів і 
ресурсів підприємства необхідних для його роз-
витку. Фінансовий план підприємства служить 
основою для економічного прогнозу, бюджетного 
контролю, координує збутову, виробничу та за-
купівельну діяльність підприємства. 

У контексті фінансової стабільності фінансо-
ве планування має відводитись особлива роль, 
оскільки воно пов’язане з ресурсним чинни-

ком – формуванням, розміщенням і використан-
ням грошових коштів та отриманням прибутку 
на вкладені ресурси. Лише у процесі фінансового 
планування економічно обґрунтовується потреба 
підприємства у капіталі для забезпечення вико-
нання прогнозних обсягів господарської діяль-
ності, яка пов’язана з наявними і реальними для 
залучення джерелами фінансування, в результа-
ті чого створюються передумови фінансової ста-
більності підприємства [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-
мі методологічні, методичні й організаційні аспек-
ти фінансового планування досліджуються такими 
українськими та зарубіжними вченими як О. Білою, 
М. Біликом, О. Гузенком, Т. Кірсановою, М. Кизи-
мом, Г. Крамаренком, В. Марцином, М. Мірошни-
ком, І. Мойсеєнко, Р. Теличко, Л. Телишевська, 
Р. Брейлі, І. Брігхемом, Дж. Ван Хорна, Дж. Вахо-
вич, У. Кінг, Дж. Сігела, А. Тейлора, Дж. Фіннерті, 
Дж. Шима та ін. Та єдиної точки зору щодо трак-
тування сутності фінансового планування у робо-
тах цих авторів, на жаль, не виявлено.

Постановка цілей. Метою дослідження є роз-
криття сутності та призначення фінансового пла-
нування на підприємствах, напрямки здійснення 
на підприємствах різних за розміром та формою 
власності, виявлення основних проблем фінансо-
вого планування в сучасних умовах господарю-
вання та шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Фінансова ста-
більність є важливою передумовою успішного 
ведення господарської діяльності. Вона формує 
імідж суб'єкта господарювання, є його візитною 
карткою. Тому підприємствам і організаціям 
необхідно постійно дбати про фінансову стабіль-
ність, вживати заходи для її зміцнення. 

У контексті фінансової стабільності фінансо-
вому плануванню має відводитися особлива роль. 
Фінансове планування як складова бізнес-плану-
вання є одним із найбільш ефективних інстру-
ментів менеджменту. 

У теоретичному аспекті фінансового плануван-
ня розглядають як невід'ємну частину загального 
планування звичайної діяльності підприємства. 

© Фоміних В.І., Грушко Т.І., Селезньова Ю.О., 2015
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Разом із тим сутність фінансове планування 
трактується вченими по-різному. Найдоцільніше 
визначення надають Крамаренко Г. О. та Чор-
на О. Є., які зазначають, що «фінансове плану-
вання представляє собою процес розробки систе-
ми фінансових планів і планових (нормативних) 
показників для забезпечення розвитку підприєм-
ства необхідними фінансовими ресурсами і під-
вищення ефективності його фінансової діяльнос-
ті у перспективі» [7]. 

Об’єктом фінансового планування виступають 
фінансові ресурси, що утворюються в процесі 
розподілу і перерозподілу валового внутрішнього 
продукту.

Слід зазначити, що головна мета фінансово-
го планування на підприємстві полягає у вияв-
ленні невикористаних ресурсів і визначенні суми 
платежів у бюджет, величина якої відповідала 
перевищенню доходів підприємства над його ви-
тратами [8, c. 23].

Фінансове планування є необхідним для фі-
нансового забезпечення розширення кругообороту 
виробничих фондів, досягнення високої резуль-
тативності виробничо-господарської діяльності, 
створення умов, які забезпечили б платоспромож-
ність та фінансову стійкість підприємства. 

Основними завданнями фінансового плануван-
ня на підприємстві є [5, с. 49]: забезпечення вироб-
ничої та інвестиційної діяльності необхідними фі-
нансовими ресурсами; установлення раціональних 
фінансових відносин із суб'єктами господарюван-
ня, банками, страховими компані-
ями; визначення шляхів ефектив-
ного вкладення капіталу, оцінка 
раціонального його використання; 
виявлення та мобілізація резервів 
збільшення прибутку за рахунок 
раціонального використання ма-
теріальних, трудових та грошових 
ресурсів; здійснення контролю за 
утворенням та використанням пла-
тіжних засобів.

Фінансове планування дає змо-
гу дати відповідь на такі конкрет-
ні питання: – які грошові кошти 
може мати підприємство у своє-
му розпорядженні; які джерела їх 
надходження; – чи достатньо фі-
нансових ресурсів для виконання 
накреслених завдань; – яка час-
тина коштів має бути перерахо-
вана до бюджету, у позабюджетні 
фонди, банкам та іншим кредито-
рам; – як повинні здійснюватися 
розподіл та використання прибут-
ку на підприємстві; – як забезпе-
чується реальна збалансованість 
планових витрат і доходів підпри-
ємства на принципах самоокуп-
ності та самофінансування.

Значення фінансового плану-
вання полягає в тому, що воно дає 
можливість визначити життєздат-
ність проекту підприємства за умов 
конкуренції і є інструментом одер-
жання фінансової підтримки від зо-
внішніх інвесторів. 

Оскільки в сучасних умовах кожне підприєм-
ство, незалежно від організаційно-правової форми 
та форми власності, має керуватися у своїй діяль-
ності принципами самоокупності та самофінансу-
вання, обґрунтованість формування фінансових 
планів та ефективність використання фінансових 
ресурсів встає все більш актуальною проблемою. 
Серйозний підхід до планування створює основу 
для стійкої та ефективної роботи підприємства. 
Багаторічний досвід закордонних фірм і вітчизня-
них підприємств свідчить, що недооцінка фінан-
сового планування в умовах ринку, зведення його 
до мінімуму, ігнорування або некомпетентне здій-
снення призводить до великих, нічим не виправ-
даних економічних втрат. За оцінкою економістів, 
через відсутність точного і системного планування 
і контролю своїх фінансів, компанії втрачають до 
п’ятої частини прибутків [2].

За ринкової економіки значно підвищується 
матеріальна відповідальність керівника підпри-
ємства за його фінансовий стан. Саме тому зрос-
ла важливість перспективного, поточного та опе-
ративного фінансового планування, яке залежить 
від поставленої цілі підприємства, для забезпе-
чення стійкого фінансового стану та підвищення 
рентабельності підприємств. 

Перспективний фінансовий план визначає го-
ловні показники, пропорції і темпи виробництва. 
Це головна форма реалізації цілей і задач роз-
витку підприємств, стратегія інвестицій і перед-
бачуваних накопичень, він є комерційною тайною 
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Рис. 1. Послідовність складання фінансового плану  
на підприємстві [11]
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підприємства. Поточне фінансове планування 
включає баланс доходів і видатків, надходжень 
та платежів, розроблюється на основі перспек-
тивних планів шляхом їх деталізації. Оператив-
не фінансове планування полягає в складанні 
платіжного календаря – фінансового документа, 
що відображає оперативний грошовий обіг під-
приємства в якому представлено рух грошових 
коштів за надходженням та використанням, 
оскільки весь обіг відбувається через поточний 
та валютний рахунки [4].

Методи експертних оцінок

Методи екстраполяції

Методи моделювання та економіко-математичні
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Програмно-цільові методиМ
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Рис. 2. Методи фінансового планування 
на підприємстві [10]

Складання кожного фінансового плану це 
складний процес, що передбачає певне кількість 

етапів його розроблення з використанням певних 
методів. Процес фінансового планування включає 
такі етапи:

1. Аналіз фінансової ситуації
2. Розробка загальної фінансової стратегії 

підприємства 
3. Складання поточних фінансових планів
4. Коригування, ув’язка і конкретизація фі-

нансового плану
5. Розробка оперативних фінансових планів 
Процес планування передбачає прийняття 

рішень і здійснення заходів, які на кожній ста-
дії планування впливають на майбутнє підпри-
ємства. Тобто необхідно постійно на кожному 
етапі фінансового планування враховувати нову 
інформацію.

Послідовність складання фінансового плану 
може бути подана наступним чином (рис. 1).

Методи фінансового планування мають відпо-
відати зовнішнім умовам господарювання, особли-
востям різних станів процесу становлення та роз-
витку ринкових відносин, враховувати специфіку 
діяльності об’єктів планування та різноманітність 
засобів і шляхів досягнення основної підприєм-
ницької мети – збільшення прибутку (рис. 2).

Виконання фінансового плану, що здійснюєть-
ся у процесі фінансово-господарської діяльності, 
забезпечує стабільну платоспроможність підпри-
ємства через оперативне фінансове планування. 
З цією метою складають баланс грошових над-

ходжень. Він показує, коли в під-
приємства виникають тимчасово 
вільні кошти, а коли воно має до-
даткову потребу в них. 

Оскільки фінансове плануван-
ня на підприємстві становить со-
бою сукупність взаємопов’язаних 
процесів, то одним із головних є 
визначення майбутньої потреби у 
фінансових ресурсах, необхідних 
для реалізації обраної ринкової 
стратегії, а також обґрунтуван-
ня оптимальних напрямків їх за-
лучення. Ефективна реалізація 
таких процесів базується на по-
казниках виробничо-комерційної 
діяльності підприємства (обсяг 
виробництва, прибуток, асорти-
мент товару і послуг, собівартість 
продукції). Тому з метою конкре-
тизації складових фінансового 
планування слід користуватись 
приведеним алгоритмом розроб-
ки фінансових планів на підпри-
ємстві з деталізацією головних 
завдань та розробкою ефективної 
фінансової стратегії на довго-, се-
редньо- та короткострокову пер-
спективи (рис. 3) [12]. 

Приведений алгоритм показує, 
що позитивна динаміка визна-
чених для контролю показників 
стратегічного фінансового плану-
вання передбачає проведення по-
стійного, систематичного, повного, 
інтегрованого моніторингу, а не-
гативна – потребує визначення 

Розробка концепції розвитку підприємства з конкретизацією цілей та місії, 
визначення загальної інвестиційної стратегії підприємства

Активізація фінансових ресурсів підприємства, у том числі резервного капіталу 
та амортизаційних накопичень (в межах чинного законодавства)

Забезпечення ефективності комерційно-виробничої діяльності підприємства
з метою максимізації прибутку

Дотримання інтересів власника, акціонерів та інших інвесторів

Виконання бюджетних, позабюджетних та банківських зобов’язань 

Моніторинг ліквідності підприємства, в тому числі його кредитоспроможності
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2 етап ПРОВЕДЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

2.1. Фінансове прогнозування

Обсяг продажів

Фінансові результати діяльності

Грошові потоки

Баланс
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3 етап КОНКРЕТИЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

3.1. Показники фінансових результатів 3.3. Плановий бюджет доходів та видатків

3.2. Плановий баланс 3.4. Капітальний бюджет

4 етап ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯИ 

Розробка: платіжного календаря, 
касового плану

Розрахунок: потреби в 
короткострокових кредитах

5 етап КОНТРОЛЬ

Негативна динаміка: повернення
до кроку 1 

Позитивна динаміка: моніторинг

Рис. 3. Алгоритм процесу фінансового планування [9]
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кількісного і якісного характеру відхилень та при-
чин і тенденцій цих відхилень.

Побудова ефективної системи фінансового 
планування підприємства неможлива без ство-
рення відповідної фінансової служби, що займа-
ється розробленням та контролем за виконанням 
фінансових планів. Ураховуючи обсяги і склад-
ність завдань, що вирішуються на підприємстві, 
його фінансова служба може бути представлена 
(рис. 4) [5, с. 53]: 

– фінансовим управлінням – на великих під-
приємствах; 

– фінансовим відділом – на середніх підпри-
ємствах; 

– фінансовим директором або головним бух-
галтером, який займається не тільки питаннями 
бухгалтерського обліку, але й питаннями фінан-
сової стратегії – на малих підприємствах.

На бухгалтерію покладаються обов'язки вести 
бухгалтерський облік підприємства та формува-
ти його відкриту фінансову звітність відповідно 
до встановлених вимог та положень. 

Аналітичний відділ зобов'язаний аналізувати 
й оцінювати фінансовий стан підприємства, ви-
конання планових завдань з прибутку, обсягів 
виробництва та реалізації, підтримувати ліквід-
ність і рентабельність підприємства. 

Відділ фінансового планування розробляє 
плани та бюджети підприємства (баланс доходів і 
видатків, бюджет руху грошових коштів, баланс 
активів і пасивів тощо). 

Оперативний відділ виконує збір рахунків, на-
кладних, простежує їх оплату, забезпечує ефек-
тивні взаємовідносини з банками з приводу без-
готівкових розрахунків та отримання готівкових 
коштів, контрагентами – з приводу оплати това-
рів, послуг, вирішення спірних питань, держа-
вою – з приводу сплати податків, обов'язкових 
платежів, штрафів, пені та інших заходів еконо-
мічного впливу на підприємство. 

Відділ з роботи з цінними паперами займа-
ється формуванням й управлінням портфелем 
цінних паперів, забезпечує його ефективність із 
позиції дохідності й ризику. 

У сучасних умовах існує низка проблем, 
пов’язаних з організацією фінансового плануван-
ня на підприємствах. 

Кожне підприємство бажає використовувати 
досконале фінансове планування, проте в сучас-
них умовах присутні стримуючі фактори, що об-
межують його використання на підприємствах. 
Основні з них: високий ступінь невизначеності 
на ринку, пов'язана з триваючими глобальними 
змінами у всіх сферах суспільного життя (їх не-
передбачуваність ускладнює планування); не-
значна частка підприємств, що має фінансові 
можливості для здійснення серйозних 
фінансових розробок; відсутність нор-
мативно-правової бази вітчизняного 
бізнесу [6, c. 56].

Практика країн з ринковою еконо-
мікою свідчить, що чим вищий рівень 
фінансового планування, тим ефек-
тивнішим є управління діяльністю 
підприємств. 

Проблемами фінансового плануван-
ня на вітчизняних підприємствах є: 

непристосованість більшості облікових і звіт-
них документів для фінансового аналізу; пере-
важання витратного методу ціноутворення – не 
завжди проводиться аналіз беззбитковості про-
дажів; відсутність можливості визначення по-
треби у фінансуванні діяльності підприємства 
через недоведення загальноекономічного плану-
вання до фінансового.

Найважливішою проблемою у сфері фінансо-
вого планування є забезпечення обґрунтованості 
розробки фінансового плану, його реальності. Це 
залежить значною мірою від достовірності даних 
щодо збуту, дебіторської заборгованості та строків 
її погашення, потреб у фінансуванні, налагодже-
ної роботи підрозділів, задіяних у складанні фі-
нансового плану, та оперативності його розробки. 
З огляду на вищезазначені проблеми доцільно ви-
користовувати інструменти факторного аналізу, 
щоб оцінити можливі варіанти розвитку подій при 
зміні ключових планових показників (виручка, со-
бівартість і прибуток). Водночас не аналізуються 
такі показники, як рентабельність власного капі-
талу, рентабельність активів, оборотність активів, 
запас фінансової міцності, темпи економічного 
зростання компанії. Дуже часто на підприємствах 
не формується плановий баланс і не аналізується 
його структура, не прогнозується динаміка зміни 
фінансової стійкості й ліквідності. Відсутність та-
кого аналізу на етапі довгострокового планування 
істотно знижує його ефективність як інструменту 
управління підприємством. 

Слід зазначити, що в сучасних ринкових умо-
вах діють фактори, що об межують використання 
фінансового планування на підприємствах, а саме: 

1) високий ступінь невизначеності на україн-
ському ринку, пов’язаний з триваючими глобаль-
ними змінами у всіх сферах громадського життя; 

2) відсутність ефективної діючої нормативно-
правової бази в сфері внутрішньофірмового фі-
нансового планування; 

3) обмеженість фінансових можливостей для 
здійснення фінансових розробок в галузі плану-
вання на підприємствах; 

4) недовіра керівників підприємств до методів 
та прийомів фінансового планування [3, с. 74].

Отже, для забезпечення обґрунтованого фі-
нансового планування та виконання фінансового 
плану необхідною є підготовка регламенту його 
складання залежно від розміру підприємства 
(велике, середнє, мале) та специфіки діяльності, 
організаційно-правової форми, належним чином 
опрацьованої та достовірної інформації. А при-
діляючи більше уваги фінансовому плануванню 
можна досягти зміцнення фінансової стабільності 
підприємства за умови виконання прогнозованих 
бізнес-планом обсягів операційної та інвести-
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Рис. 4. Структура фінансової служби
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ційної діяльності на засадах фінансової стійкос-
ті, створення передумов для отримання чистого 
прибутку, достатнього для самоокупності та са-
мофінансування підприємства.

Висновок. Необхідним та досить важливим 
елементом забезпечення фінансової стійкості та 
платоспроможності підприємства, а також його 
економічного зростання є фінансове планування. 
Практика країн з ринковою економікою свідчить, 
що чим вищий рівень фінансового планування, тим 
ефективнішим є управління діяльністю підпри-
ємства. Саме тому доцільно визначити сутність та 
завдання фінансового планування на підприємстві. 

Фінансове планування повинне відображати 
мету операційної та маркетингової діяльності 
підприємства, представляти собою розроблення 
системи різних за змістом і термінами дії фінан-
сових планів, визначати обсяг фінансових ресур-
сів за джерелами формування і напрямами їх 
цільового використання залежно від розміру під-
приємства, форми господарювання, форми влас-
ності та поставлених завдань.

Дослідження проблем фінансового плануван-
ня свідчить про те, що лише створення надійної і 
гнучкої системи управління фінансами, спрямова-
ної на вирішення питань бюджетної, кредитної та 
інвестиційної політики дасть змогу підприємствам 
суттєво підвищити ефективність своє діяльності.

Процес фінансового планування є важливим 
для кожного підприємства і вимагає тривалого 
часу та координації всіх структурних підрозділів 
підприємства та їх керівників. Приділяючи більшу 
увагу фінансовому плануванню з застосування су-
часних ефективних методів, підприємство досягає 
зміцнення своєї фінансової стабільності, створює 
передумови для отримання чистого прибутку від 
операційних та інших видів діяльності, якого буде 
достатньо для самоокупності та самофінансування.

Виходячи з цих міркувань, фінансове плану-
вання має орієнтуватися на ринкову кон’юктуру, 
ураховувати ймовірність настання певних подій 
і одночасно розробляти моделі поведінки підпри-
ємства за зміни ситуації з матеріальними, трудо-
вими та фінансовими ресурсами.
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СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗРОСТАННЯ 
ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Залучення заощаджень населення є одним з інвестиційних джерел для створення сприятливих умов відродження реаль-
ного сектору економіки й розвитку промисловості. А найбільш важливими факторами росту заощаджень являється ство-
рення високопродуктивних робочих місць і підвищення конкурентоспроможності вироблених товарів, розвиток IT- направ-
лення, впровадження ефективного механізму державного регулювання доходів соціально незахищених верств населення, 
реформування системи оплати праці, розроблення державної політики з підготовки й перепідготовки кадрів, підтримка 
підприємництва, малого й середнього бізнесу, створення сприятливих умов для стартапів, розвиток сектору фінансових 
послуг і розширення спектра привабливих фінансових інструментів, підвищення інвестиційної привабливості економіки. 
У зв’язку з цим мною було більш детально проаналізовано механізми стимулювання залучення заощаджень населення.
Ключові слова: заощадження, механізми стимулювання залучення заощаджень населення, інвестиції, інвестиційне 
зростання.

Постановка проблеми. Оскільки заощаджен-
ня знаходяться у тісному взаємозв’язку з інвес-
тиціями, тобто заощадження є основою інвести-
цій, а на взаємозв’язок процесів інвестицій та 
заощаджень впливають багато чинників, осо-
бливо такі як тип ринкової конкуренції, сприят-

ливість ринкової кон’юнктури, курс національ-
ної валюти тощо.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в більш детальному вивченні ме-
ханізмів стимулювання росту заощаджень на-
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селення з наступною їхньою трансформацією в 
інвестиційні джерела.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Заощадження – це та частина доходу, яка не 
споживається в даний момент часу, відповідно 
означає скорочення споживання. Якщо сукуп-
ний дохід розподіляється на споживання та за-
ощадження, то за умови росту доходу певна його 
частина використовується на збільшення спо-
живання, а друга – на збільшення заощаджень. 
Величина, на яку збільшуються споживання та 
заощадження повинна дорівнювати величині, на 
яку збільшився дохід.

Залучення заощаджень населення як інвес-
тиційних джерел створить сприятливі умови 
для відродження реального сектору вітчизняної 
економіки й розвитку промисловості. У зв’язку 
із цим, розробка механізмів стимулювання рос-
ту заощаджень населення з наступною їхньою 
трансформацією в інвестиційні джерела, висту-
пає однієї з найголовніших проблем і вимагає ви-
вчення цього питання з наукового погляду.

Обґрунтовуючи необхідність стимулювання 
заощаджень населення; насамперед, необхідно 
з’ясувати, чи дійсно стимулювання активнос-
ті заощаджувати приведе до збільшення темпів 
економічного росту? Як відомо, у свій час Дж. 
Кейнс, пояснюючи необхідність визначення ін-
дивідуальної норми заощадження для окремої 
економіки, говорив про так званий «парадокс за-
ощадливості», в якому збільшення норми заоща-
джень може призвести до діаметрально проти-
лежного результату [1. с. 220-230].

Разом з тим, необхідно відзначити, що «кейн-
сіанска версія» норми заощаджень, що розрахо-
вується як відношення валових заощаджень до 
загального прибутку в умовах трансформаційної 
економіки не завжди об’єктивно відображає потен-
ціал заощаджень населення і його роль в економіці. 
Це пояснюється тим, що недосконалість статистич-
них методів оцінки заощаджень на рівні домогос-
подарств приводять до неточностей в розрахунках 
валових заощаджень і суттєво знижують економіч-
ну значимість активності заощаджень населення.

Ми пропонуємо розглянути норму заощаджень 
як відношення рівня депозитних вкладів населен-
ня до загального прибутку. На наш погляд, це до-
зволить розкрити вплив активності накопичень 
населення на розвиток економіки й оцінити вну-
трішній резервний потенціал національного госпо-
дарства. Безумовно, кошти підприємств є також 
джерелом надходжень інвестицій, однак, ці кошти 
більшою мірою фінансують уже існуюче виробни-
цтво, розширення ж виробничих можливостей, ба-
гато в чому визначається наявністю джерела фор-
мованого за рахунок вільних коштів населення.

Це викликало необхідність проведення дослі-
дження на предмет впливу заощаджень населен-
ня на розвиток економіки в умовах вітчизняної 
практики.

Нами було проаналізовано динаміку заоща-
дження населення за період з 2001 по 2014 рр. 
включно. На рис. 1 показано ріст заощаджень в 
цей період. Дана тенденція з погляду нагрома-
дження коштів, потенційно придатних для інвес-
тування, є позитивною. А вже з 2010 року спо-
стерігається тенденція спаду заощаджень.

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Роки

Доходи

Витрати

Заощадження

Рис. 1. Тенденції зростання доходів, витрат 
та заощаджень населення України у 2001-2014 рр.

На сьогоднішній день ключовим завданням 
реформування української економіки залиша-
ється удосконалення механізму трансформації 
заощаджень в інвестиції. Для формування інвес-
тиційної моделі розвитку національна економіка 
потребує довгострокових стабільних темпів при-
росту інвестицій в основний капітал, вищих за 
темпи зростання ВВП.

Аналізуючи капітальні інвестиції упродовж 
2010–2014 років (див. рис. 2), можна виявити 
причини активізації інвестиційної діяльності. 
Основними елементами заростання інвестицій у 
2010–2013 роках стали підвищення доходів на-
селення і відповідного рівня платоспроможного 
попиту. Важливу роль в активності інвестицій-
них процесів відіграла політика уряду, яка дала 
можливість стабілізувати тенденції спаду еконо-
міки, а також врегулювання фінансової сфери, 
що є середовищем функціонування інвестицій-
них потоків. Проте, в 2014 році ми бачимо спад 
капітальних інвестицій.

Підвищення ефективності інвестиційної полі-
тики можливе за реалізації таких принципів як 
децентралізації інвестиційного процесу, підви-
щення внутрішніх джерел нагромадження під-
приємств і заощаджень населення, стимулюванні 
залучення інвестицій. Основні тенденції зростан-
ня капітальних інвестицій ілюструє наступний 
малюнок (див. рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка капітальних вкладень 
протягом 2010-2014 рр.

Одним із факторів збільшення інвестицій в 
економіці в наступних роках буде залучення іно-
земних інвестицій. У наступні роки передбачаєть-
ся збільшення внутрішніх та зовнішніх інвестицій 
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в машинобудування, будівництво, переробну про-
мисловість. Розвиток зазначених галузей в біль-
шості забезпечується за рахунок розширення 
внутрішнього ринку та підвищення доходів насе-
лення. Зростання у машинобудуванні відбуваєть-
ся завдяки оновленню основних фондів та впрова-
дженню енергозберігаючих технологій. 

Також, ми можемо стверджувати, що наукові 
основи теорії заощаджень емпірично підтверджу-
ються в умовах вітчизняної практики. В умовах 
економічної трансформації одночасне підтвер-
дження одержують принципи як класичної, так 
і кейнсіанської економічної теорії. Крім того, нор-
му заощаджень населення можна розглядати по-
ряд з такими макроекономічними показниками як 
інфляція, безробіття, тому що вона виступає сво-
єрідним індикатором економічного стану, і дозво-
ляє визначити, на якій фазі економічного циклу 
перебуває економіка тієї або іншої країни. Якщо 
між нормою заощаджень і ВВП на душу населен-
ня з’являється негативна залежність, економіка 
перебуває на фазі спаду, якщо між нормою за-
ощаджень і ВВП на душу населення виникає по-
зитивна залежність, то економіка на фазі підйому.

Ми можемо стверджувати, що в умовах ви-
ходу економіки із кризи, збільшення норми за-
ощаджень дійсно приведе до зниження темпів 
росту ВВП, і в цьому випадку державі необхідно 
стимулювати споживання. При досягненні еконо-
мікою стабільного стану, збільшення норми за-
ощаджень буде сприяти росту темпів ВВП. 

Таким чином, стимулювання активності за-
ощаджень населення і збільшення організованих 
заощаджень дозволить вітчизняній економіці ви-
йти на якісно новий рівень.

Тому, у ході дослідження було проаналізована 
залежність заощаджень від умов макроекономіч-
ного середовища, зокрема, від таких макроеконо-
мічних показників як, ВВП на душу населення, 
реальна відсоткова ставка, стан державного бю-
джету тощо.

Позитивна динаміка ВВП на душу населення 
виявила неоднозначний вплив на заощадження 
населення. Згідно кейнсіанського підходу, заоща-
дження є зростаючою функцією від отриманого 
доходу, однак наявна залежність свідчить про те, 
що в першу чергу збільшення ВВП на душу на-
селення вплинуло на заощадження, а потім ха-
рактер взаємозв’язків змінився. 

Позитивні тенденції у 2013 році у банківсько-
му секторі сприяли збільшенню організованих 
заощаджень населення та внесків в установи ко-
мерційних банків.

Дослідження на предмет впливу стану дер-
жавного бюджету на активність заощаджень 
свідчить про відсутність залежності між цими 
явищами. Це може бути пояснюватися тим, що, 
по-перше, соціальні трансферти, у структурі 
доходів займають незначну частку, а в-других, 
реалізація податкової політики, що стимулює, 
виявить позитивний вплив на споживання, 
тому що ми визначили вище, що у вітчизняній 
практиці споживання первинне, а заощаджен-
ня вторинні.

Таким чином, основним джерелом росту за-
ощаджень в умовах національної економіки ви-
ступає ріст заробітної плати, який у свою чергу, 

відображає ситуацію на ринку праці, яка сталася 
на сьогодення.

За даними аналітичного звіту Національного 
інституту стратегічних досліджень в цілому низь-
кий рівень заробітної плати, неповна зайнятість 
і безробіття є важливими показниками низько-
го рівня доходів населення в Україні. Дохід від 
праці становить найважливішу частку доходів 
бідних домашніх господарств. Із цього випливає, 
що загальні умови на ринку праці впливають на 
рівень доходів домашніх господарств. Згідно до-
слідження, проведеному з боку Національного ін-
ституту, серед джерел доходів населення, частка 
трудових доходів займає істотну частку для всіх 
груп населення [2].

Аналізуючи 2013 рік можна зазначити при-
скорене зростання індексу споживчих цін – до 
24,9% у річному вимірі. При цьому основним чин-
ником інфляції стала негативна корекція обмін-
ного курсу гривні, адже у структурі споживання 
в Україні питому вагу становить імпорт, нато-
мість вітчизняні товари у структурі собівартості 
мають значний імпортний складник, що критич-
но залежить від курсової стабільності. Таким чи-
ном, упродовж 2014 р. значною мірою відбулося 
формування інфляційно-девальваційної спіралі. 
Водночас низка чинників уповільнювала цінове 
зростання: зниження ділової активності, змен-
шення реальної заробітної плати [2]. 

В умовах напруженого графіку повернення 
державного та гарантованого державою зовніш-
нього боргу, необхідності проведення валютних 
аукціонів і цільових інтервенцій на валютному 
ринку з метою підкріплення кас банків, адресних 
валютних інтервенцій на користь НАК «Нафто-
газ України» протягом 2014 р. тривало скорочен-
ня міжнародних резервів (до 7,5 млрд. дол. США 
станом на 1 січня 2015 р. та 5,6 млрд. дол. США 
станом на 1 березня 2015 р.). Скорочення резер-
вів відбувалося передусім унаслідок збереження 
значного дефіциту зведеного платіжного балансу, 
зменшення товарного експорту, відпливу капіта-
лу за фінансовим рахунком (насамперед за кре-
дитами та зобов’язаннями приватного сектору). 
На початку 2014 року на тлі поновлення процесу 
зовнішнього кредитування проблема скорочення 
резервів дещо втратила свою гостроту, проте не 
вирішена принципово.

В умовах воєнних дій, політичної невизначе-
ності, погіршення ділової активності потенційних 
позичальників протягом минулого року відбува-
лося зниження кредитної активності банків та 
скорочення їх кредитного портфеля. На ці тен-
денції вплинуло також звуження ресурсної бази 
й вимушене посилення жорсткості стандартів 
кредитування за всіма видами кредитів. Унаслі-
док зниження платіжної дисципліни позичаль-
ників, скорочення доходів населення та падін-
ня ділової активності суб’єктів господарювання 
закономірно погіршувалася якість кредитного 
портфеля банків. Через сукупну дію цих чинни-
ків негативно класифікована заборгованість за 
2014 р. зросла на 97 млрд. грн, або на 63%, до 
251 млрд. грн., досягнувши рівня 19,0% кредит-
ного портфеля (рік тому – 12,9%) [3].

На тлі погіршення якості кредитів банки були 
змушені збільшувати витрати на формування 
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страхових резервів, які зросли у понад 4 рази 
порівняно з 2013 р., насамперед резерви під про-
блемні кредити, що закономірно призвело до 
збитковості кожного третього українського бан-
ку та падіння капіталізації банківської системи. 
Фінансовий результат банківської системи за 
минулий рік є від’ємною величиною і становить 
-53 млрд. грн., що є найгіршим показником за всі 
роки незалежності. Натомість регулятивний капі-
тал банків за 2014 р. скоротився на 16 млрд. грн., 
або на 8%, до рівня 189 млрд. грн. 

У межах протидії інфляційному і девальва-
ційному тиску послідовно підвищується облікова 
ставка НБУ: з 15 квітня 2014 р. – з 6,5% до 9,5%, 
із 17 липня 2014 р. – до 12,5%, з 13 листопада 
2014 р. – до 14%, з 6 лютого 2015р. – до 19,5%, 
з 4 березня 2015 р. – до 30%. Основною метою 
такого підвищення стало досягнення позитивного 
значення облікової ставки відносно очікуваного 
рівня інфляції [3].

Для стимулювання пропозиції валюти на між-
банківському валютному ринку було збільшено 
з 50% до 75% розмір обов’язкового продажу ва-
лютної виручки підприємствами-експортерами, 
що має сприяти задоволенню попиту на валюту 
з боку імпортерів.

Держава продовжує процес очищення та 
оздоровлення банківської системи у спосіб ви-
ведення з ринку проблемних банків та установ, 
що займалися відмиванням грошей або іншими 
сумнівними транзакціями. 

Протягом 2014 р. було проведено стрес-
тестування 35 найбільших банків, за результатами 
якого визначено за необхідне здійснити докапіталі-
зацію 18 установ на загальну суму 66 млрд. грн [4].

Було підвищено вимоги до капіталу нових 
банків до 500 млн. грн. та затверджено план під-
вищення власного капіталу банків до цієї позна-
чки з мінімального на сьогодні рівня 120 млн. грн.

У бідного населення, крім доходів від трудової 
діяльності, певна частка припадає на таке дже-
рело як пенсії, соціальні й частки трансферти, 
які, крім останніх, мають дуже низьке кількіс-
не значення. Більш заможні родини мають аль-
тернативні джерела доходів, такі як, дивіденди, 
процентні ставки, дохід від оренди або продажу 
нерухомого майна

Враховуючи те, що проблема бідності най-
більш гостро відчувається в сільській місцевості, 
це пояснюється тим, що більша частина бідно-
го населення зайнята в сільському господарстві, 
праця в якому часто низко оплачується.

Однією із суттєвих проблем оцінки й стиму-
лювання заощаджень є висока частка неформаль-
ного сектору економіки, яка за деякими оцінками 
становить порядку 58% від ВВП. Тут використо-
вується визначення неформального сектору, як 
частини економіки, яка уникає офіційне право-
ве середовище, і тому перебуває поза контролем 
оподатковування, трудового законодавства й ін-
ших норм, що регулюють ділову активність. Як 
і слід було сподіватися, неформальна праця більш 
розповсюджена в сільських районах, ніж в містах 
(54% проти 39%); жінки також проявляють більшу 
схильність до роботи в неформальному секторі. 

Крім того, більша частина населення в гру-
пах з більш низькими рівнями доходів перебуває 

в умовах неповної зайнятості, що обмежує їхню 
здатність у підвищенні доходу. І відповідно, не 
дивно, що багато працездатних громадян залиша-
ють Україну та їдуть за її межі в пошуках роботи.

Так як ситуація на ринку праці за роки еконо-
мічних реформ суттєво не змінилася: не виріше-
на проблема з безробіттям, не змінилася струк-
тура зайнятості по галузях і секторам економіки.

Таким чином, неформальний характер праці, 
неповна зайнятість і перевага секторів з низь-
кою продуктивністю являється самими гострими 
проблемами при вирішенні проблеми підвищення 
рівня доходів населення.

Складне становище зберігається стосовно пи-
тання щодо зайнятості молоді й жінок. Хоча жін-
ки мають тенденцію до більш обмеженої участі 
на ринку праці, рівень безробіття серед них тро-
хи вище, чим серед чоловіків. Молодь, особливо 
в міських областях, стикається із труднощами на 
ринку праці в порівнянні з іншими групами. Міська 
молодь у віці до 30 років становить 13% від загаль-
ної чисельності трудових ресурсів України, але 
одну четверту частина всіх безробітних [5, с. 3-19].

Для подолання негативних явищ у сфері за-
йнятості необхідне проведення збалансованої 
інвестиційної й податкової політики, більш по-
вне використання робочих місць. Розробка спе-
ціальних програм для стабілізації зайнятості в 
регіонах і галузях; розвиток нових гнучких форм 
зайнятості, повний перегляд системи виплати до-
помоги; нові шляхи пошуку роботи безробітним; 
створення соціальних програм, спрямованих на 
розширення зайнятості окремих соціальних груп 
(молоді, інвалідів тощо) є шляхами вирішення 
позначених проблем.

Розвиток малого і середнього бізнесу спри-
ятиме утворенню середньосоціальної верстви 
населення.

Актуальність розгляду цього питання в рам-
ках теми даного дослідження є однозначною, 
тому що згідно з теорією споживання Дьюзен-
берра рівень споживання індивіда залежить від 
рівня споживання тієї соціальної верстви, до якої 
належить індивід. Тим самим, якщо, у країні 
створиться істотна верства середнього класу, то 
це сприятиме, не тільки збільшенню споживан-
ня, але й збільшенню заощаджень [6, с. 58-60].

Реформування системи оплати праці в бю-
джетних організаціях відповідає вимогам часу, 
і дозволить реально збільшити рівень доходів се-
реднього класу.

Проведення державної політики в облас-
ті регулювання доходів населення одночасно з 
розв’язками проблеми зайнятості заслуговує на 
особливу увагу. Згідно зі звітною інформацією 
Всесвітнього Банку, темпи росту сукупного дохо-
ду в Україні поки недостатні для того, щоб ско-
ротити розрив з доходами сусідніх країн.

Згідно із цим, для стимулювання росту за-
ощаджень населення, необхідний ефективний 
механізм державного регулювання доходів на-
селення. Він повинен бути досить гнучкими, що 
реагує на стан справ всіх категорій населення 
(працездатного, пенсіонерів, студентів, дітей), що 
сприяють попередженню негативних тенденцій, 
що ведуть до виникнення соціальної напруже-
ності в суспільстві.
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В економічно розвинених країнах установлен-
ня тарифних ставок відбувається як мінімум на 
галузевому й територіальному рівнях, а інтереси 
працівників перебувають під захистом профспі-
лок. За висновком Міжнародної комісії, створеної 
з ініціативи ЄС в 1989 р., слушною вважається 
мінімальна заробітна плата, яка досягає 68% на-
ціональної середньої заробітної плати [6, с. 60-64].

Хотілося б відзначити, що реформування 
оплати праці повинне здійснюватися, насампе-
ред, економічними методами, через податкову 
систему, а також за допомогою використання ме-
ханізмів соціального партнерства між підприєм-
цем і найманим робітником. Реформування сис-
теми охорони праці повинне бути засноване на 
підвищенні відповідальності роботодавців у цій 
області й згідно пільг за шкідливі умови праці 
до системи, яка стимулювала б роботодавців до 
підвищення безпеки праці працівників. У зв’язку 
цим, необхідно створення системи заохочення 
роботодавців, для систематичного поліпшення 
умов праці на підприємстві.

З метою скорочення сильної диференціації 
рівнів доходів, як, по окремих групах, так і в ре-
гіональнім відношенні, необхідне використання ін-
струментів податкової політики й диференційова-
ного підходу в системі оплати праці. Підвищення 
рівня доходів населення сільської місцевості, пря-
мо залежить від розвитку аграрних господарств. 
Як показує практика, це вимагає доступності на-
дання кредитів і державної підтримки [7, c. 51-53].

Як відомо, прибутковість у цьому виді діяльнос-
ті прямо пов'язана з погодними умовами й склад-
но прогнозована, тому необхідно пряме втручання 
держави у встановлення цін у випадку високої 
врожайності, або підтримка й надання субсидій, 
у випадку несприятливих природніх умов. 

Необхідно відзначити, що при розгляді ме-
ханізмів стимулювання заощаджень не мож-
на акцентувати всю увагу тільки на економічно 
активному населенні без зазначення населення 
пенсійного віку. Згідно з теорією життєвого ци-
клу Модільяні молоде покоління намагається 
зберегти більше, щоб у старості витратити, од-
нак, як показує світова практика, доросле насе-
лення не поспішає розставатися зі своїми заоща-
дженнями, а десь навіть і збільшує їх. 

У цей час в Україні проводиться реформу-
вання пенсійної системи й впровадження її нако-
пичувальної складової. Це створить можливість 
одержання більш високих пенсій, і буде сприя-
ти приросту заощаджень дорослого покоління, 
а отже, сприятиме підвищенню частки заоща-
джень населення в загальному числі національ-
них заощаджень.

Звертаючи увагу на те, що фахівці в області 
розвитку накопичувальної системи пенсійних ви-
плат вважають, що пенсійні фонди створюються 
для надійного нагромадження резервів для за-
безпечення надійного доходу (пенсій) у старості 
й інших певних обставинах. Але вони ще мають 
такий позитивний ефект як сприяння розвитку 
ринку капіталів.

Таким чином, стимулювання росту існуючих 
джерел доходів населення, а саме заробітної 
плати, соціальних трансфертів, доходів від під-
приємницької діяльності виступають найбільш 
важливими механізмами стимулювання росту 
заощаджень населення.

Статистична інформація щодо зайнятості, на 
жаль, не дає об’єктивної інформації, щодо на-
селення, яке перебуває в пошуках роботи та не 
звертається до служби зайнятості й не реєстру-
ється в якості безробітних. Це пояснює те, що 
офіційні дані за рівнем безробіття сильно різ-
няться від реальної ситуації.

Таким чином, розв’язання проблеми підви-
щення інвестиційної привабливості буде сприяти 
зниженню безробіттю, що позитивно відобража-
ється на рівні доходів населення, призведе до 
підвищення рівня заощаджень, а при наявності 
ефективних механізмів їх трансформації, збіль-
шить обсяги внутрішніх інвестицій, що однознач-
но активізує виробничий процес і позитивно ві-
добразиться на економічній ситуації України.

Висновки з проведеного дослідження. Уза-
гальнюючи вищевикладене, хочеться відзначи-
ти, що в сучасних умовах розвитку вітчизняної 
практики, до найбільш важливих факторів росту 
заощаджень можна віднести:

– створення високопродуктивних робочих 
місць і підвищення конкурентоспроможності ви-
роблених товарів, що буде сприяти підвищенню 
попиту на вітчизняну продукцію і як слідство 
росту попиту на працю; 

– розвиток IT-направлення та створення 
сприятливих умов для фрілансерів, стартапів; 

– впровадження ефективного механізму дер-
жавного регулювання доходів соціально незахи-
щених верств населення; 

– реформування системи оплати праці, не 
тільки в бюджетних організаціях, але й у при-
ватному секторі, шляхом підвищення мотивацій-
ного потенціалу заробітної плати; 

– розроблення державної політики з підготов-
ки й перепідготовки кадрів, з урахуванням вимог 
ринку; 

– підтримка підприємництва, малого й серед-
нього бізнесу, які у свою чергу прямо впливають 
на формування й ріст такого соціального про-
шарку, як середній клас; 

– розвиток сектору фінансових послуг і роз-
ширення спектра привабливих фінансових ін-
струментів; 

– підвищення інвестиційної привабливості 
економіки. 

Таким чином, вирішення позначених про-
блем буде сприяти підвищенню розташовуваних 
доходів населення, що у свою чергу позитивно 
відобразиться на обсягах організованих заоща-
джень і, як наслідок, обсягах інвестиційних ре-
сурсів економіки, які будуть сприяти розвитку 
проведення, розширенню діяльності підприєм-
ницького сектору, зміцненню діяльності фінан-
сових інститутів і підвищенню якісного рівня 
економіки в цілому.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА 
СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация
Привлечение сбережений населения является одним из инвестиционных источников для создания благоприятных 
условий возрождения реального сектора экономики и развития промышленности. А наиболее важными факторами 
роста сбережений является создание высокопроизводительных рабочих мест и повышение конкурентоспособности 
производимых товаров, развитие IT- направления, внедрение эффективного механизма государственного регулиро-
вания доходов социально незащищенных слоев населения, реформирование системы оплаты труда, разработка госу-
дарственной политики по подготовке и переподготовке кадров, поддержка предпринимательства, малого и среднего 
бизнеса, создание благоприятных условий для стартапов, развитие сектора финансовых услуг и расширение спектра 
привлекательных финансовых инструментов, повышения инвестиционной привлекательности экономики. В связи с 
этим мной было более детально проанализированы механизмы стимулирования привлечения сбережений населения.
Ключевые слова: сбережения, механизмы стимулирования привлечения сбережений населения, инвестиции, инве-
стиционный рост
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MODERN MECHANISMS STIMULATING THE GROWTH 
OF HOUSEHOLD SAVINGS IN THE NATIONAL ECONOMY

Summary
The savings’ attracting is one of the investment sources to create favorable conditions for the revival of the real economy 
and industrial development. The most important factors in the growth of savings is the creating high-performance jobs, 
improving the competitiveness of manufactured goods, development of IT-referral, introduction of an effective mechanism 
of state regulation of income socially disadvantaged groups, reform of the wage system, development of public policy 
on training and retraining, support for entrepreneurship, small and medium enterprises, creating favorable conditions 
for start-ups, development of the financial services sector and expand the range of attractive financial instruments 
increase the investment attractiveness of the economy. Taking into account the above information, I was more detailed 
analysis of the mechanisms of incentives for savings.
Keywords: savings, the mechanisms of incentives for savings, investment, investment growth.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ

В статті розглянуто процес бенчмаркінга, надано пропозиції щодо використання досвіду банків-конкурентів для 
підвищення ефективності банківської діяльності в сучасній економіці. Сформульовано напрямки перебудови системи 
взаємодії та взаємовідносин банку з клієнтами для їх залучення, підвищення їхнього добробуту та довіри до банку.
Ключові слова: бенчмаркінг, банківський продукт, банківська послуга, інновація.

Постановка проблеми. Найважливішою скла-
довою економічного процесу в Україні є націо-
нальна банківська система. Від стійкості її роз-
витку, конкурентоспроможності та ефективної 
роботи банків багато в чому залежить загальное-
кономічна ситуація не тільки в країні та регіонах, 
а й на світовому фінансовому ринку. Розвиток і 
розширення конкурентних позицій в банківській 
сфері вимагає від банків вдосконалення механіз-
му їх взаємовідносин та взаємодії з клієнтами, 
підвищення ефективності банківського менедж-
менту з використанням нових технологій і адек-
ватних стратегій розвитку. 

В останні роки, що характеризуються кри-
зою ліквідності, більшість банків приймали певні 
заходи щодо вдосконалення систем стратегіч-
ного менеджменту, переглядалися й корегува-
лися стратегії розвитку залежно від змін влас-
ного фінансового стану, зростаючих вимог, що 
пред'являються до розвитку ринку банківських 
послуг/продуктів. Необхідність підвищення 
ефективності управління банком передбачає чіт-
ку постановку цільових орієнтирів і вибір спосо-
бів їх досягнення, визначення напрямків ефек-
тивної діяльності кожної підсистеми банківського 
менеджменту, використання внутрішнього по-
тенціалу і прогнозування змін у діяльності банку 
для збереження його конкурентних переваг.

Сучасний етап розвитку банківської сфери 
на ринку банківських продуктів і послуг потре-
бує подальшого вдосконалення і розвитку мето-
дів управління банками, систематизації знань і 
нових підходів до вироблення стратегічних на-
прямків та підвищення ефективності банківської 
діяльності при зміні зовнішніх і внутрішніх умов.

У процесі роботи над статтею і дослідження 
проблем забезпечення функціонування банків-
ської системи та банків, управління ними, були 
проаналізовані праці Бабичевой Ю.А., Жуко-
ва А.І., Лаврушина О.І., Маневича В.А., Моїсе-
єва С.Р., Улюкаєва А.В. та ін. Також в ході до-
слідження були використані роботи, присвячені 
питанням стратегічного менеджменту, таких ав-
торів, як: Андрєєва О.В., Ахметов Л.А., Балаба-
нов В.С., Бор М.З., Виханский О.С., Грязнова А.Г., 
Жованніков В.М., Зайцев Л.Г., Кисельов В.В., Куз-
нєцова Е.І., Маленков Ю.А. та ін. Серед зарубіж-
них авторів, чиї праці, присвячені дослідженню 
ефективності управління банківською системою, 
використовувалися в роботі над статтею: Абрам-
сон Ф., Бейкер М., Дерига Х., Кроксфорд Х., 
Роуз П. С., Синки Дж., Скінер К., Хіггінс М. та ін. 

Однак питання підвищення ефективності бан-
ківської діяльності на основі розробки і реалізації 
стратегічного менеджменту в сучасній економіці 
вивчені недостатньо. Необхідні наукові досліджен-
ня, розробка та реалізація практичних рекоменда-
цій та пропозицій щодо стратегічного управління 
банківською сферою для підвищення конкуренто-
спроможності комерційних банків, розвитку систе-
ми їх взаємодії і взаємовідносин з клієнтами.

Постановка завдання. Визначити основні на-
прямки та шляхи підвищення ефективності діяль-
ності комерційного банку в умовах конкурентного 
середовища. Сформулювати напрямки перебудови 
системи взаємодії та взаємовідносин банку з клі-
єнтами для їх залучення, підвищення їхнього до-
бробуту та довіри до банку. Розробити практичні 
рекомендації та пропозиції щодо проведення бенч-
маркінгу та використання досвіду банків-конку-

Таблиця 1
Деякі визначення поняття «Бенчмаркінг»

№ Автор Визначення

1 Роберт Кемп [2] Бенчмаркінг – пошук найкращих практик, що ведуть до найкращого функціонування

2 Х.Дж. Харрінг-
тон [7]

Бенчмаркінг – це безперервний процес, який відкриває, вивчає і оцінює все краще в 
інших організаціях з метою використання отриманих знань у роботі своєї організації

3 Г.В. Клейменова, 
З.Г. Сіплівая [3]

Бенчмаркінг дозволяє підприємствам вдосконалюватися, взаємодіючи з іншими грав-
цями ринку, виявляючи інструменти переваги, цілеспрямовано впроваджуючи їх у 
свою діяльність і краще використовуючи потенціал для зростання

4 В.В. Стариков [6]

Бенчмаркінг – як потужний інструмент, за допомогою якого організація може прово-
дити порівняльний аналіз продуктів, обладнання, персоналу і процесів. Він дозволяє 
організації усвідомити необхідність відриву від старого способу дії і дає можливість 
зрозуміти, що тільки шляхом постійних змін на краще компанія здатна вижити.
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рентів для підвищення прибутковості та ефектив-
ності банківської діяльності в сучасній економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах посилення міжбанківської конкуренції 
для банків виникає необхідність постійного поліп-
шення пропонованих клієнтам продуктів і послуг. 
При цьому важливу роль в забезпеченні конку-
рентоспроможності банку відіграє досконалість 
його бізнес-процесів, а ніші на ринку банківських 
послуг завжди перерозподіляються на користь 
найбільш прогресивних з точки зору технологій 
управління та збуту банків. У таких умовах бан-
ківський ринок можна розділити на лідерів і аут-
сайдерів. Останні прагнуть поліпшити своє стано-
вище, використовуючи бенчмаркінг, що дозволяє 
переймати кращий досвід конкурентів, досягаючи 
більш високих результатів діяльності.

Незважаючи на загальне уявлення про бенч-
маркінг, як про процес запозичення чужих ідей для 
впровадження на своєму підприємстві, серед авто-
рів немає єдиного підходу до визначення сутності.

Роберт С. Кемп запропонував і обґрунтував 
десять кроків процесу проведення бенчмаркінгу:

– виявлення об'єктів; 
– підбір партнерів по проведенню бенчмаркінгу; 
– визначення найбільш підходящого методу 

збору інформації; 
– встановлення наявних відставань компанії 

від партнерів по обраними показниками ефек-
тивності;

– встановлення бажаних рівнів ефективності 
роботи компанії; 

– доведення результатів бенчмаркінгу до всіх 
зацікавлених сторін і отримання допомоги в їх 
застосуванні на практиці;

– встановлення конкретних цілей і завдань в 
галузі підвищення ефективності функціонування 
компанії; 

– розробка планів заходів з їх досягнення та 
вирішення;

– проведення запланованих заходів і відсте-
ження їх результатів; 

– перегляд раніше обраних орієнтирів для 
бенчмаркінгу. 

На нашу думку, банківський бенчмаркінг – це 
з одного боку, невід'ємний елемент реінжинірин-
гу бізнес-процесів в банках, оскільки він дозволяє 
позначити горизонти і напрямки для перепроек-
тування процесів; з іншого боку, самостійний про-
цес безперервного поліпшення діяльності банку на 
основі вивчення та перейняття кращого внутріш-
ньобанківського і позабанківського бізнес-досвіду, 
який виступає базою для розробки конкурентної 
політики і формування нової інформаційної осно-
ви для прийняття управлінських рішень.

Отже, для проведення бенчмаркінгу комерцій-
ним банком на першому етапі необхідно забезпе-
чити оптимальний вибір об'єкта для порівняння, 
з тим щоб виявити найбільш проблемні, важливі 
і пріоритетні сфери діяльності банку, що потре-
бують покращення та підвищення ефективності. 

Об'єктами для порівняння можуть бути: біз-
нес-процес, структурний підрозділ, методика 
або технологія, технічні засоби і системи, різний 
набір інформації, особливості організації робо-
ти менеджменту, розроблені і використовувані 
стратегії розвитку і т.д. 

Цілком зрозуміло, що оптимальний вибір 
об'єкта для порівняння має велике, якщо не вирі-
шальне значення для отримання обґрунтованих 
і достовірних результатів, тому необхідно залу-
чення найбільш кваліфікованих, компетентних 
кадрів для оптимального вибору об'єктів. 

Далі, на наступному етапі, необхідно визна-
чити критерії (показники, параметри) для по-
рівняння обраних об'єктів, за якими буде про-
водитися збір, обробка та аналіз інформації. Для 
використання при проведенні бенчмаркінгу в 
банках можна рекомендувати наступні критерії, 
показники та параметри: фінансові показники, 
задоволеність клієнтів, довіра клієнтів, якість 
продуктів, якість послуг, інновації, використання 
сучасних технологій, рівень і засоби безпеки при 
реалізації товарів, наданні послуг, інформаційна 
та комунікаційна забезпеченість і т.д. 

Цілком зрозуміло, що критерії, показники та па-
раметри для порівняння повинні бути максимально 
формалізованими, обґрунтованими і конкретними, 
та такими, що піддаються аналізу та обробці. 

На наступному етапі необхідно, керуючись 
попередніми міркуваннями, здійснити вибір (під-
бір) успішно працюючих банків (Банку) для по-
рівняння. Цей найважливіший етап повинен бути 
добре оцінений: так як необхідно підібрати банк 
(банки), який має не тільки хороші фінансові та 
економічні показники, а й хороший імідж, рей-
тинг, а також одне з найважливіших якостей – 
довіру і високий авторитет у клієнтів та держав-
них регулюючих і контролюючих органів. 

Наступним етапом є безпосередній збір, об-
робка та аналіз отриманої інформації. Вивчення 
діяльності та роботи конкурентів в рамках бенч-
маркінгу є досить складним і проблемним за-
вданням. Навіть володіючи інформацією за кри-
теріями, показниками і параметрами, за якими 
порівнюваний банк (банк-конкурент) домагається 
хороших результатів у своїй роботі (діяльності), 
досить важко визначити всі тонкощі і особли-
вості його успішної роботи. У більшості випадків 
специфічні тонкощі і особливості роботи банку в 
цілому і його менеджменту складаються і фор-
муються протягом тривалого періоду і стають 
традиційними для нього, тому потрібен певний 
час для їх запозичення і практичної реалізації. 

Заслуговує на увагу збір інформації за техно-
логією Mystery Shopper. Ця технологія заснова-
на на імітуванні звернення потенційного клієнта 
в банк. При цьому в якості клієнта виступають 
маркетологи, які збирають необхідну інформацію 
в процесі отримання необхідного продукту/по-
слуги і спілкування зі співробітниками банку.
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Партнери, клієнти, Mystery Shopper

ЗМІ, виставки, конференції

Особисті контакти, опитування

Інтернет та інші засоби

Рис. 1. Основні методи збору інформації 
для проведення бенчмаркінгу
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По завершенні збору інформації її необхідно 
ретельно обробити, проаналізувати, відібрати та 
обґрунтувати найбільш підходящі і цінні пропо-
зиції, зробити висновки і розробити рекомендації 
з ліквідації виявлених недоліків і розривів між 
банком і порівнюваним банком-еталоном.

Заключний етап: за результатами аналізу 
проводиться розробка і впровадження запозиче-
них і власних пропозицій і рекомендацій щодо 
підвищення ефективності роботи (діяльності) 
банку. При цьому необхідно звернути увагу на 
дотримання балансу між вартістю реалізації 
впроваджуваних пропозицій і рекомендацій та 
потенційною вигодою від них.

Слід також мати на увазі, що в основі конку-
рентного бенчмаркінгу лежить моніторинг діяль-
ності та організації роботи банків-конкурентів. 

Наявний досвід з проведення бенчмаркінгу 
свідчить про те, що багато комерційних банків 
помилково вважають своїми безпосередніми кон-
курентами найбільші банки-лідери. Насправді їх 
основними конкурентами є ті банки, з якими є 
істотний перетин клієнтських баз. Для уточнення 
ступеня важливості банків-конкурентів необхід-
но співвіднести їх положення в рейтингу конку-
рентів і в банківському рейтингу.

Таблиця 2
Компанії Сфера діяльності

1 Bank of America Найбільший банк США

2 American Express
Одна з найбільших 

компаній, що займається 
кредитними картками

3 Wal-Mart Stores Роздрібна торгівля
4 General Motors Автомобільний концерн

TRW Залізнична компанія
Ford Автомобільна компанія

7 General Electric Багатогалузева компанія
8 Citigroup Inc. Фінансовий конгломерат

Моніторинг діяльності банків-конкурентів пе-
редбачає багатосторонній погляд на їх діяльність: 
застосовувані базові тарифи, повнота лінійки 
банківських продуктів і послуг, оперативність, 
дієвість, доступність і простота традиційних і 
нетрадиційних матеріалів і про-
цедур, довідкових ресурсів, ква-
ліфікація клієнтських менедже-
рів, спеціальні пропозиції та 
комплексні послуги, організацію 
роботи. При аналізі діяльності та 
роботи банків-конкурентів за ви-
щенаведеними і деякими іншими 
показниками складається загаль-
ний рейтинг банків-конкурентів і 
визначаються сильні і слабкі сто-
рони банку. 

При практичному застосуванні 
бенчмаркінгу для виявлення слаб-
ких і сильних сторін порівнюваних 
банків можуть бути підібрані і інші 
порівнювані критерії, показники 
та параметри, обумовлені постав-
леними конкретними цілями і за-
вданнями, в тому числі для ви-

явлення і використання конкурентних переваг і 
достоїнств конкретних банків. 

Необхідно зазначити, що процес бенчмаркін-
гу може не принести очікуваних результатів при 
невиконанні деяких наступних умов його прове-
дення: незабезпечення виконання та дотримання 
методики реалізації і принципів бенчмаркінгу; не-
правильний підбір критеріїв, показників, параме-
трів та банків для порівняння; складності зі збором, 
кваліфікованою обробкою і аналізом інформації 
для бенчмаркінгу; значні невиправдані моральні, 
матеріальні та часові витрати; неправильне визна-
чення банків-еталонів для порівняння і т.д. 

У той же час успішне та ефективне проведен-
ня бенчмаркінгу дозволить банку проаналізувати і 
виявити ті сфери стратегічного менеджменту, які 
найкращим чином реалізуються на практиці його 
конкурентами, що дозволить банку запозичити, 
удосконалити і застосовувати їх у своїй роботі і ді-
яльності, з подальшим поширенням прогресивного 
досвіду та підходів до ведення бізнесу і прогресив-
ному стратегічного розвитку діяльності в цілому.

Якщо звернути увагу на діяльність сучасних 
іноземних банків, то в більшості з них створе-
но спеціалізовані підрозділи, що займаються 
бенчмаркингом. Створено спеціальні сайти, на-
приклад, benchnet.com, globalbenchmarking.com. 
Звичайними стали так звані індустріальні бюро 
знайомств, де будь-яка компанія може знайти 
партнера по обміну нововведеннями.

США в даний час є незаперечним лідером у 
інституційних схемах бенчмаркінгу. Так, у Спо-
лучених Штатах створена Міжнародна асоціа-
ція бенчмаркінгу, що налічує десятки тисяч ком-
паній, що займаються обміном досвіду. При ній 
працює Біржа бенчмаркінгу (The Benchmarking 
Exchange – TBE), яка, повідомляє про компанії, що 
найбільш активно працюють в системі бенчмаркін-
гу як постачальники досягнень. Список цих ком-
паній (табл. 2) не менше престижний, ніж список 
процвітаючих компаній або компаній з максималь-
ними темпами зростання. Інформація збирається 
за опитуваннями тисяч членів ТВЕ. Не дивно, що 
на першому місці знаходиться банківська установа.

Також ТВЕ повідомляє про бізнес-процеси, 
що найбільш активно вивчаються в бенчмаркінгі. 
Згідно даних Біржі бенчмаркінгу перша десятка 

Конкурентні
переваги

Банк 
Банк-

конкурент 1

Банк-
конкурент 2

Сильні 
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Слабкі 
сторони

Базові тарифи

Повнота лінійки банківських продуктів

Оперативність та простота процедур

Довідкові ресурси

Кваліфікація клієнтських менеджерів

Презентаційні матеріали

Організація офісу

Спеціальні пропозиції та послуги

Рис. 2. Приклад визначення слабких та сильних сторін банку
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бізнес-процесів, що вивчаються виглядає наступ-
ним чином (табл. 3).

Таблиця 3

Бізнес-процес
Сторона 

бізнес-процесу, 
що переймається

1 Робота з клієнтами Задоволеність 
2 Інформаційні системи Технології
3 Робота з кадрами Тренінги

4 Поліпшення всіх 
бізнес-процесів Менеджмент 

5 Центри обслуговування Системи утримання 
клієнтів

6 Вимір продуктивності Модернізація
7 Кадрова політика Кадри 
8 Виробництво Збірка 
9 Людські ресурси Управління
10 Управління проектами Якість проведення

І з даної таблиці видно, що найбільш частіше 
компанії цікавляться питаннями, що стосуються 
роботи з клієнтами. Тому ми не випадково ви-
брали такий фактор підвищення ефективності 
діяльності комерційного банку на ринку банків-
ських послуг в умовах конкуренції, як ефектив-
на система взаємодії банку з клієнтами.

Одним з важливих аспектів діяльності банку 
в цьому зв'язку буде успішна робота з клієнта-
ми, націлена на максимізацію прибутку і поліп-
шення їх обслуговування. Необхідно відзначити, 
що масове залучення і утримання клієнтів є най-
важливішою проблемою, яка потребує позитив-
ного рішення для успішної організації роботи 
комерційних банків. У зв'язку з цим необхідне 
прийняття ефективних і дієвих заходів до по-
будови алгоритмів організації клієнтських відно-
син та взаємодії. Вартим уваги прикладом може 
служити впровадження CRM-систем і створен-
ня спеціалізованих підрозділів у банках, які бу-
дуть проводити роботу з клієнтами, виділення 
в структурі органів банку профільних комітетів, 
таких як комітет з клієнтської політики або комі-
тет з клієнтських відносин, визначення показни-
ків і критеріїв оцінки якості роботи з клієнтами 
і ряд інших професійних новацій. 

У період нестабільності на фінансовому рин-
ку проблеми взаємовідносин та взаємодії з клі-
єнтами стоять перед банками набагато гостріше, 
ніж в спокійний час. Потрібне вирішення двох 
глобальних завдань – залучення нових клієнтів 
та покращення якості вже наявних з неодмін-
ним поліпшенням якості обслуговування клієн-
тів. Більшість банків в своєму прагненні до роз-
ширення клієнтської бази забувають про те, що 
насправді критерієм успіху є належна їм частка 
на ринку і отриманий прибуток, а не кількість 
обслуговуваних клієнтів. У банківській практи-
ці нерідкими бувають ситуації, коли при без-
перервному зростанні обсягу продажів і розши-
рення клієнтської бази планомірно знижується 
рівень рентабельності. Причини можуть бути 
різноманітними: зростання накладних витрат 
через обслуговування дрібних клієнтів, робота 
з великими клієнтами без урахування їх актив-
ності та багато іншого. 

Клієнтська база, що має велике значення для 
розвитку діяльності комерційного банку, може 
визначатися деякими наступними показниками: 
довірою і задоволеністю клієнтів; розширенням і 
збереженням клієнтської бази; отриманням мак-
симально можливого прибутку клієнтами; збіль-
шенням часток в капіталах клієнтів. 

Формування ефективної системи взаємо-
дії банку з клієнтами сприяє організації ефек-
тивного управління шляхом розширення і по-
глиблення партнерських відносин з цільовими 
групами клієнтів та складається з послідовних і 
взаємопов'язаних процесів.

Визначення та підбір цільового клієнта Для 
визначення та підбору цільового клієнта, перш 
за все, необхідно провести аналіз і виділити най-
більш привабливі ніші ринку з кращими і ви-
гідними характеристиками і показниками, тобто 
зробити сегментацію ринку (клієнтів). Сегмента-
ція дозволяє виділяти групи клієнтів, об'єднаних 
певними параметрами і якостями, із загальної 
бази клієнтів і створювати технології, що дозво-
ляють успішно працювати з кожним із таких сег-
ментів клієнтської бази.

Проведення сегментації клієнтів дозволить 
комерційному банку: визначити найбільш при-
вабливі та прийнятні переваги, потреби і запити 
клієнтів, виявити реальні можливості діяльності 
банку на конкретному ринку, більш кваліфікова-
но і обгрунтовано прогнозувати розвиток клієнт-
ської бази, розробити пропозиції по нових видах 
послуг і продуктів, вжити заходів щодо оптимі-
зації структури управління комерційним банком, 
оптимізувати вартість і встановлювані ціни на 
послуги і продукти, перерозподіляти клієнтів за 
їх запитами і можливостям банку.

Необхідно відзначити, що для визначення од-
норідних сегментів ринку може бути успішно ви-
користаний кластерний аналіз, аналіз поєднання 
для виявлення переваг і запитів клієнтів, дис-
кримінаційний аналіз класифікації клієнтів і осо-
бливо ефективна галузева сегментація клієнтів 
за основним видом діяльності. 

В цілому сегментація і різнобічний аналіз клі-
єнтів банку є основою для прийняття ряду управ-
лінських рішень: по стратегії, рекламі, ціноутво-
ренню, проведенню прогресивної політики щодо 
послуг і продуктів, обслуговування та задоволен-
ня потреб, запитів і бажань клієнтів, стимулюван-
ня персоналу банку для забезпечення виконання 
роботи на високому професійному рівні.

Початковим етапом побудови ефективної клі-
єнтської бази є аналіз та оцінка вихідного стану 
своєї клієнтської бази, аналіз сильних і слабких 
сторін, які дії і в якій послідовності треба зроби-
ти для поліпшення ситуації.

Аналіз клієнтської бази включає в себе кілька 
основних етапів: 
•	 якісна	 характеристика	 клієнтської	 бази:	

уніфікація та ідентифікація клієнтів банку, сег-
ментація клієнтів; 
•	кількісна	характеристика	клієнтської	бази:	

кількість клієнтів, обсяг залишків на рахунках 
клієнтів, структура оборотів по клієнтських ра-
хунках, частка клієнтів, що закривають рахунки 
протягом певного періоду часу, кількість продук-
тів, якими користуються клієнти та ін. 
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Уніфікація та ідентифікація клієнтської бази 
дуже важлива для цілей аналізу діяльності клі-
єнтів, оскільки передбачає уніфікацію записів по 
клієнтам в автоматизованих банківських систе-
мах (далі – АБС), наявність та відповідність по 
клієнтам їх реквізитів (ІПН, ОКПО). Уніфікація 
та ідентифікація клієнтів дозволяє проводити 
аналіз економічних показників у розрізі клієнтів. 

Далі варто переходити до визначення стратегії 
банківської політики з метою розвитку бізнесу з 
клієнтами. Визначення основних напрямків розви-
тку відносин з клієнтами є складною і проблемною 
задачею клієнтського підрозділу банку, тому вима-
гає координації діяльності підрозділів комерційно-
го банку, узагальнення та узгодження позицій ке-
рівників комерційного банку і самих клієнтів банку. 

При формуванні системи управління клієнт-
ською базою і клієнтськими відносинами комер-
ційного банку слід зосередити увагу на:

– формуванні органів координації всієї клі-
єнтської діяльності в банку; 

– створенні і роботі професійних клієнтських 
підрозділів; 

– визначенні основних напрямів розвитку 
взаємовідносин з клієнтами банку – центральна 
ланка успішної клієнтської роботи; 

– єдиному інформаційному просторі роботи з 
клієнтами, своєчасному, якісному і достовірно-
му проведенні опитувань (анкетуванні) клієнтів, 
проведенні успішної маркетингової діяльності 
банком і т. д. 

Залучення цільових клієнтів. Залучення нових 
клієнтів – один з найбільш важливих і складних 
процесів, що вимагають значних матеріальних і 
моральних витрат та витрат у порівнянні з утри-
манням клієнтів, що вже працюють з комерційним 
банком. Тому залучення нового клієнта не випадко-
во стоїть першим у ланцюжку роботи з клієнтами.

Для залучення нових клієнтів необхідно про-
ведення вдумливої і кропіткої роботи з підбору 
кваліфікованих фахівців у банку для успішного 
ведення переговорів з потенційними клієнтами, 
для проведення заходів по залученню клієнтів.

Залучення клієнтів включає в себе три види 
підготовки: інформаційну, організаційну та пси-
хологічну. Інформаційна підготовка включає в 
себе наявність у співробітника, що займається 
залученням клієнтів, двох видів інформації: 
•	 тактичної	 –	 інформація	 про	 ринок	 потен-

ційних клієнтів певного регіону, яка інформація 
доступна, які джерела інформації знаходяться в 
розпорядженні;
•	 стратегічної	 –	 інформація	 про	 клієнтів	 з	

точки зору їх переваг. До стратегічної інформа-
ції в роботі з пошуку та залучення клієнтів від-
носиться і досьє потенційного клієнта. 

У банку повинна бути вибудувана якісна сис-
тема інформаційного забезпечення співробітників 
клієнтських підрозділів. Організаційна підготов-
ка при залученні клієнтів передбачає наявнос-
ті чіткого організаційного плану дій клієнтських 
менеджерів. Такий план включає в себе варіанти 
пошуку потенційних клієнтів, формат їх оцінки, 
тактику і стратегію переговорів, технічні можли-
вості співробітника при його роботі по залученню 
клієнтів, включаючи транспорт, зв'язок, реклам-
ні матеріали, візитні картки та інше. 

Розрізняють прямий і непрямий пошук клієн-
тів. Під прямим пошуком мається на увазі без-
посередня робота співробітників банку з потен-
ційними клієнтами. Під непрямим – пошук через 
засоби масової інформації, за допомогою PR-акцій 
та інших форм впливу на потенційних клієнтів. 

Непрямий (непрямий) пошук клієнтів – це 
вплив на господарюючі суб'єкти рекламних ком-
паній банку, а також іміджевий вплив з метою 
зацікавити потенційного клієнта для подальшої 
взаємодії як з продажу послуг, так і для залу-
чення на повне комплексне обслуговування. 

Таким чином, можна констатувати, що успіш-
ність роботи по залученню нових (потенційних) 
клієнтів в комерційний банк визначається у ви-
рішальній мірі вмілою, кваліфікованою організа-
цією даного процесу.

Збереження клієнтської бази. При всій важ-
ливості та актуальності в діяльності комерційно-
го банку залучення нових (потенційних) клієнтів, 
велике значення має і збереження (утримання) 
клієнтів. Це тим більше важливо, що конкуренція 
серед банків, комерційних і фінансових структур 
весь час йде по висхідній лінії, вживаються дієві 
заходи з формування та практичної реалізації 
більш досконалих, вигідних і привабливих для 
клієнтів послуг / продуктів, підвищенню рівня 
інформованості клієнтів через різні джерела, 
з розробки нових більш досконалих дієвих форм 
і методів обслуговування клієнтів і т.д. 

Для того щоб створити комфортні умови об-
слуговування клієнтів у банку, слід реалізувати 
низку необхідних і цілком достатніх умов, пред-
ставлених на рис. 3.

Адаптація нового 
клієнта в банку

Створення 
«позитивного 

клієнтського поля»
Оцінка якості 

обслуговування 
клієнтів Нефінансова 

підтримка клієнтів

Рис. 3. Необхідні умови 
для обслуговування клієнтів

Значення адаптації все більше зростає у 
зв'язку з проблемами, з якими стикаються банки 
при спробах залучити і зберегти нових клієнтів. 
Всі вищевказані фактори призводять зрештою 
до вельми несприятливих результатів – тиску на 
ціни і сумнівах у клієнтів про правильність вибо-
ру комерційного банку. Цю негативну тенденцію 
можна подолати, перш за все, за рахунок ство-
рення умов для формування позитивного досвіду 
спілкування клієнта і банку (банку і клієнта).

Якщо не провести серйозну роботу з інфор-
мування клієнта про умови роботи з банком, 
з підготовки відповідних банківських фахівців 
і документів до зустрічі з новим клієнтом, то ви-
конана робота по залученню клієнта в банк може 
завершитися невдачею. 

Фінансові експерти вирахували, що період 
адаптації клієнта завершується через 90 днів 
після того, як він придбав у банку перший про-
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дукт. Саме за цей час визначаються: тривалість 
майбутніх взаємин, обсяг операцій та їх при-
бутковість. Через три місяці після того, як клі-
єнт звернувся в банк, формування його взаємин 
з банком повністю завершується, і згодом зміни-
ти їх характер практично неможливо. 

Координація процесів по всім клієнтам, про-
дуктам і каналах в рамках існуючих культур та 
інфраструктур є складним завданням для ба-
гатьох банків. Основні труднощі, які виникають 
при впровадженні процесу адаптації, полягають 
в наступному: технологічна відсталість, несуміс-
ність традиційних систем для кожного продук-
ту і каналу; обмежене розуміння клієнта, від-
сутність єдиної точки зору, яка формується при 
взаємодії з клієнтом; невідповідні ініціативи, час-
то пов'язані зі специфікою продуктів або каналів; 
прогресуюча складність, спроби охопити велику 
кількість клієнтів і продуктів.

Без впровадження нових систем і процесів 
більшість банків обмежене в можливостях контр-
олювати процес адаптації своїх клієнтів. 

Отже, основними принципами, використання 
яких може поліпшити управління адаптацією в 
будь-якому банку є:
•	Адаптацію	необхідно	розглядати	стратегіч-

но, активно керуючи досвідом клієнта в перші 90 
днів, і володіти заходами для оцінки успіху. 
•	Необхідно	вивчати	кожного	клієнта,	почи-

наючи з першого дня, використовуючи структу-
ровану, вимірювану інформацію, щоб розуміти 
потреби і переваги клієнта. 
•	Необхідно	об'єднувати	всі	канали,	формую-

чи розуміння всієї діяльності клієнта, використо-
вувати дослідницькі стратегії послідовно по всіх 
клієнтах. 

Важливим фактором для створення сприят-
ливої корпоративної культури є наявність кон-
курентних клієнтських бізнес-технологій. Ви-
рішальними умовами ефективності клієнтських 
бізнес-технологій є наступне: 

– вони повинні сконцентрувати в собі по мож-
ливості найсучасніші і найбільш успішні підходи, 
методи і прийоми по обслуговуванні клієнтів; 

– ретельний відбір і практичне впровадження 
конкурентоспроможних технологій в порівнянні 
з іншими банками. При цьому необхідно зазначи-
ти, що на сучасному етапі практичної діяльності 
банків у їхніх клієнтів в значній мірі превалює 
якість обслуговування над тарифами або про-
центними ставками. 

На сьогоднішній день в більшості банків про-
цес обробки запитів і вимог клієнтів передбачає 
створення особливої програмної архітектури 
для системної організації даних та їх розподі-
лу між відповідальними співробітниками. З роз-
витком інтернет-технологій даний вид роботи з 
документами пройшов неминучу автоматизацію, 
хоча персональний контакт представників банку 
з клієнтами і раніше залишається одним з най-
важливіших способів взаємодії. 

Основними завданнями ефективного управ-
ління клієнтськими запитами і вимогами є пошук 
нових джерел доходів, підвищення прозорості 
обробки відомостей і вдосконалення клієнтського 
досвіду, що в підсумку призведе до підвищення 
їх лояльності. При використанні будь-якого ка-

налу зв'язку з банком клієнти очікують точних, 
оперативних і змістовних відповідей на їхні запи-
тання. Відсутність відповіді, занадто ранньої або 
пізньої, або неналежної якості стають причинами 
формування негативного досвіду, що обов'язково 
позначиться на подальшій поведінці клієнтів і на 
їх відношенні до банку.

Високий рівень ступеня задоволення очі-
кувань клієнтів, зниження витрат і зростан-
ня прибутку в довгостроковому періоді може 
забезпечити інтеграцію операційної діяльнос-
ті фронт- і бек-офісу за допомогою послідов-
ного багатоканального рішення, що автомати-
зує ті стадії обробки запитів, які традиційно 
проводяться вручну. Завдяки спрощенню про-
цесу збору, обробки та винесення рішення за 
запитами, банки здатні надавати затребувані 
послуги клієнтам і незалежно від того, який 
канал зв'язку вони оберуть, забезпечувати їх 
точною і повною інформацією. 

Успішне функціонування клієнтоорієнтова-
ного банку та процесу утримання клієнта в ко-
мерційному банку – це створення і реалізація 
цивілізованих умов обслуговування, які передба-
чають впровадження чіткої та коректної системи 
оцінки якості обслуговування клієнтів і забезпе-
чення зворотного зв'язку – отримання від клієн-
тів об'єктивної та обґрунтованої інформації про 
якість їх обслуговування підрозділами та служ-
бами комерційного банку. Така інформація може 
бути отримана безпосередньо від клієнтів, при 
проведенні анкетування (опитувань), досліджен-
нях, аналізах отриманих зауважень, пропозицій, 
рекомендацій, тобто шляхом налагодження зво-
ротного контакту з клієнтами. 

Отже, впровадження запропонованих на-
прямків підвищення ефективності управління 
клієнтською базою банку, розвиток бенчмар-
кінгу дозволяє сформувати сучасну систему 
управління розвитком банку, спрямовану на ре-
алізацію стратегічних підходів до конкурентної 
політики банку та задоволенню потреб банку і 
його клієнтів.

Висновки з проведеного дослідження. Роз-
виток економіки нашої країни в певній мірі за-
лежить від стійкої та ефективної роботи банків-
ської системи, конкурентоспроможності банків, 
покликаних адекватно реагувати на зовнішні та 
внутрішні зміни.

Для ефективного управління діяльністю ко-
мерційного банку нами запропоновано наступні 
напрямки:

– проведення ефективного бенчмаркінгу, що 
дозволить банку виявити ті сфери діяльності, які 
конкуренти виконують більш успішно (краще), 
запозичувати і вдосконалити їх для практичного 
використання (застосування) у своїй роботі. 

– ефективне управління банком взаємовідно-
синами з клієнтами. Ефективна система взаємодії 
банку з клієнтами складається з взаємозв'язаних 
і послідовних процесів: визначення цільового клі-
єнта; залучення цільових клієнтів; збереження 
клієнтської бази; розвиток і розширення бізнесу 
банку з клієнтами; прийняття дієвих заходів по 
підвищенню довіри клієнтів до банку. У процесі 
дослідження виявлено фактори, що впливають 
на ставлення клієнтів до банку, їх очікування по 
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взаємодії з банками, на основі чого були запропо-
новані і побудовані ефективні системи взаємодії 
банку з клієнтами.

Отже, розроблені напрямки розвитку дозво-
лять банкам підвищити свою конкурентоспро-
можність, ефективність роботи і капіталізацію, 

оцінювати якість діяльності, розширювати і при-
множувати клієнтську базу, вивчати і викорис-
товувати передовий досвід банків-конкурентів, 
розвивати систему взаємодії клієнтів з банком, 
задовольняти потреби клієнтів і самого комер-
ційного банку.
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ОПОДАТКУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: 
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ВЕКТОРИ ОПТИМІЗАЦІЇ

Отримання дивідендів є одним із найсуттєвіших прав акціонера чи учасника товариства поряд з правом управління або 
отримання своєї частки у разі його ліквідації. Сам факт виплати дивідендів свідчить про ступінь захищеності акціонерів, 
про прибутковість вкладених коштів. Однак, недосконалість системи оподаткування дивідендів може значно впливати на 
дивідендну політику підприємства. В статті проаналізовано проблемні аспекти оподаткування дивідендів податком на до-
ходи фізичних осіб у відповідності до чинного законодавства та запропоновано вектори врегулювання проблемних питань.
Ключові слова: дивіденди, заробітна плата, фізична особа, емітент, оподаткування, податок на доходи фізичних осіб, 
єдиний соціальний внесок, пасивні доходи. 

Постановка проблеми. З прийняттям Податко-
вого кодексу України відбулась реформа вітчиз-
няної системи оподаткування. Суттєві зміни від-
булись у механізмі справляння податку на доходи 
фізичних осіб, безперечно новації призвели до 
більш ефективного функціонування даного подат-
ку, однак і на сьогодні існують проблемні аспекти, 
вирішення яких можливе за умови проведення 
моніторингу законодавчих норм оподаткування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питаннями оптимізації податкового впливу на 
виплату дивідендів займались такі українські 
науковці як В.Л. Андрущенко, О.М. Десятнюк, 
І.І. Каліна та інші, однак на сьогодні дивіденди 
не являються постійним джерелом пасивних до-
ходів фізичних осіб.

Мета дослідження. Метою статті є аналіз за-
конодавчих норм щодо оподаткування дивіден-
дів податком на доходи фізичних осіб, виявлення 
проблемних аспектів та окреслення векторів їх 
оптимізації.

Виклад основного матеріалу. Згідно з 
пп. 14.1.49 Податкового кодексу України (далі – 
ПКУ) дивіденди – платіж, що здійснюється юри-
дичною особою – емітентом корпоративних прав 
чи інвестиційних сертифікатів на користь влас-
ника таких корпоративних прав, інвестиційних 
сертифікатів та інших цінних паперів, які засвід-
чують право власності інвестора на частку (пай) 
у майні (активах) емітента, у зв'язку з розпо-
ділом частини його прибутку, розрахованого за 
правилами бухгалтерського обліку [1].

У відповідності до положення (стандарту) бух-
галтерського обліку, дивіденди – частина чистого 

прибутку, розподілена між учасниками (власни-
ками) відповідно до частки їх участі у власному 
капіталі підприємства [2].
В	Законі	України	 "Про	 господарські	 товари-

ства"	 дивіденди	 представляють	 собою	 частку	
прибутку, що розподіляється між учасниками 
господарського товариства пропорційно їх частці 
у статутному фонді [3].

В Законі України «Про акціонерні товариства» 
дивіденди визначаються як частина чистого при-
бутку акціонерного товариства, що виплачується 
акціонеру з розрахунку на одну належну йому ак-
цію певного типу або класу [4].

Кожне з наведених визначень на законодавчо-
му рівні підкреслює певні особливості дивідендів 
як економічної категорії. Узагальнивши вищена-
ведені, пропонуємо власне визначення дивіден-
дів, а саме, дивіденд – це дохід, який отримує 
власник корпоративних прав, інвестиційних сер-
тифікатів та інших цінних паперів в результаті 
пропорційного розподілу прибутку емітента.

Оподаткування дивідендів, отриманих фізич-
ними особами, регламентується IV розділом ПКУ. 

Згідно з пп. 164.2.8 ПКУ нараховані дивіден-
ди включаються до оподаткованого доходу фі-
зичної особи.

Базою оподаткування податку на доходи фі-
зичних осіб (далі ПДФО) є загальний оподатко-
вуваний дохід.

Загальний оподатковуваний дохід – будь-
який дохід, який підлягає оподаткуванню, на-
рахований (виплачений, наданий) на користь 
платника податку протягом звітного податково-
го періоду [1].

Проведемо класифікацію 
складових загального оподат-
ковуваного доходу, розділивши 
його на три групи, в залежності 
від джерел надходження доходів.

До активних доходів відносять-
ся доходи, отримані безпосередньо 
від професійної та підприємниць-
кої діяльності фізичної особи, а до 
пасивних доходів – ті, що отримані 
від здійснення фінансово-інвести-
ційних вкладень. Отже, основною 
відмінністю активних доходів від 
пасивних виступає їхня залеж-
ність від постійної діяльності.

 

Рис. 1. Схема структури загального оподатковуваного доходу
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Розглянемо схематично структуру загального 
оподатковуваного доходу яку наглядно зображе-
но на рис. 1

Отже, як видно зі схеми, дивіденди відносять-
ся до пасивних доходів. Згідно з пп.164.2.8 ПКУ 
нараховані дивіденди включаються до оподатко-
ваного доходу фізичної особи.

Доходи у вигляді дивідендів остаточно опо-
датковуються під час їх виплати за їх рахунок. 
Таким чином, фактично, фізична особа отримає 
різницю між нарахованою сумою дивідендів та 
податком на доходи фізичних осіб. 

Відповідно до пп. 167.5 ПКУ дивіденди, на-
раховані платнику податку (фізичній особі) емі-
тентом корпоративних прав – резидентом (юри-
дичною особою), оподатковуються за ставкою у 
розмірі 5% та 20% бази оподаткування за крите-
рієм належності податкового агента до платників 
податку на прибуток підприємств. Таким чином, 
для доходів у вигляді дивідендів по акціях та 
корпоративних правах, нарахованих резидента-
ми – платниками податку на прибуток підпри-
ємств застосовується ставка ПДФО 5%, а для ди-
відендів, нарахованих податковим агентом, який 
є суб'єктом спрощеної системи оподаткування 
або звільнений від сплати податку на прибуток 
підприємств застосовується ставка ПДФО 20%.

Винятком із цього правила є оподаткування 
дивідендів на користь фізичних осіб за акціями 
або іншими корпоративними правами, які мають 
статус привілейованих. Згідно ст. 170.5.3 ПКУ та-
кий дохід прирівнюються з метою оподаткування 
до виплати заробітної плати з відповідним опо-
даткуванням [1]. Отже, фактично такий дохід на-
буває перехідного статусу «дивіденд-зарплата», 
що в свою чергу породжує невизначеність щодо 
визначення бази оподаткування ПДФО.

Спробуємо розібратись у даному протиріччі 
на основі нормативної бази чинного законодав-
ства України.

Заробітна плата, у відповідності до ст. 14.1.48 
ПКУ, – це основна та додаткова заробітна плата, 
інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які 
виплачуються платнику податку у зв’язку з від-
носинами трудового найму згідно з законом.

Згідно зі ст. 164.2.8 ПКУ під час нарахування 
доходів у формі заробітної плати база оподатку-
вання ПДФО визначається як нарахована заро-
бітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування, а також на суму податкової соціальної 
пільги за її наявності [1].

Отже, з суми виплачених дивідендів за при-
вілейованими акціями, прирівняних з метою опо-
даткування до виплати заробітної плати, повинен 
утримуватись єдиний соціальний внесок (ЄСВ). 
Однак, відповідно до ст. 7 Закону України від 
08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єди-
ного внеску на загальнообов'язкове державне со-
ціальне страхування», базою нарахування ЄСВ, 
як для роботодавця, так і для працівника, є сума 
«нарахованої заробітної плати за видами виплат, 
які включають основну та додаткову заробітну 
плату, інші заохочувальні та компенсаційні ви-
плати, у тому числі в натуральній формі, що ви-
значаються відповідно до Закону України «Про 
оплату праці» [5]. Відповідно до п.3.35 Інструкції 

зі статистики заробітної плати затвердженої на-
казом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5- ди-
віденди відносяться до інших виплат, що не на-
лежать до фонду оплати праці [6]. Тобто із сум 
дивідендів, які виплачуються фізичним особам, 
утримується лише ПДФО, а ЄСВ не утримується 
і не нараховується. Підтвердження цьому зазна-
чено і у п. 14 розділу II Постанови КМУ № 1170 
від 22.12.2010 р., згідно з якою дивіденди нале-
жать до переліку видів виплат, що здійснюються 
за рахунок коштів роботодавців, на які не нара-
ховується єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування [6].

Таким чином, суттєвим недоліком податкового 
законодавства щодо оподаткування дивідендів за 
акціями або іншими корпоративними правами, які 
мають статус привілейованих або інший статус, 
що передбачає виплату фіксованого розміру ди-
відендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, 
розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоратив-
не право) є невизначеність статусу таких виплат. 

Для вирішення даного протиріччя пропонуємо 
два варіанти заходів щодо уникнення перехідно-
го статусу «дивіденд-зарплата»

Перший – збереження статусу «дивіденду», 
але необхідною умовою для цього є внесення змін 
до ПКУ, а саме до ст. 153 замінити «такий дохід 
прирівнюються з метою оподаткування до випла-
ти заробітної плати з відповідним оподаткуван-
ням» на «такий дохід оподатковується за ставками 
аналогічними до оподаткування заробітної плати».

Другий – відміна статусу «дивіденду» та за-
провадження статусу «пасивної зарплати».

Ставка ПДФO щoдo дoхoдів у фoрмі зарoбітнoї 
плати станoвить 15% бази oпoдаткування. Од-
нак, якщo загальна сума дoхoдів, oтриманих 
платникoм пoдатку у звітнoму пoдаткoвoму міся-
ці, перевищує десятикратний рoзмір мінімальнoї 
зарoбітнoї плати, встанoвленoї на 1 січня звітнoгo 
пoдаткoвoгo рoку, ставка пoдатку складає 20% 
суми перевищення [1]. 

Тобто дивіденди за акціями або іншими кор-
поративними правами, які мають статус приві-
лейованих оподатковуються податком на доходи 
фізичних осіб за ставками 15(20)%.

Таким чином зміна перехідного статусу при-
веде до таких змін:
•	в	першому	випадку	привілейовані	корпора-

тивні права підлягають оподаткуванню ПДФО за 
ставкою 15% (20%) без сплати ЄСВ;
•	в	другому	–	оподаткуванню	ПДФО	за	став-

кою 15% (20%) зі сплатою ЄСВ.
Однак, на нашу думку більш доцільним є 

перший варіант, який на відміну від другого, не 
збільшує фіскальне навантаження, чим не спри-
чиняє деструктивного впливу на такі виплати.

Деструктивний вплив проявляється в зменшен-
ні суми дивідендів фактично отриманої фізичною 
особою за рахунок вирахування ЄСВ з таких ви-
плат, що приймають статус «пасивної зарплати».

Дивіденди можуть виплачуватися як в гро-
шовій, так і не в грошовій формі. Таким чином 
фізична особа може отримати дивіденди від емі-
тента продукцією або товаром. В такому випадку 
суму ПДФО слід обчислювати відповідно п. 164.5 
ПКУ. Базою оподаткування ПДФО у випадку 
отримання доходу у негрошовій формі виступає 
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вартість доходу, розрахована за звичайними ці-
нами, помножена на коефіцієнт.

Розрахунок величини коефіцієнту проводить-
ся за формулою:

К = 100 : (100 – Сп),               (1)
де К – коефіцієнт; 
Сп – ставка податку, встановлена для такого 

виду доходів на момент їх нарахування.

Таблиця 1
Величина коефіцієнту при розрахунку 

бази оподаткування з виплачених фізичній 
особі дивідендів в натуральній формі

Ставка 
податку, % Розрахунок величини коефіцієнту 

5 К = 100: (100 – 5) = 1,05263
15 К = 100: (100 – 15) = 1,17647
17 К = 100: (100 – 17) = 1,20482

ПДФО сплачується (перераховується) до бю-
джету до або під час виплати оподатковуваного 
доходу єдиним платіжним документом за умови 
одночасного подання розрахункового документа 
на перерахування цього податку до бюджету.

Якщо дивіденди виплачуються з каси, то ПДФО 
необхідно сплатити до бюджету на протязі банків-
ського дня, наступного за днем такої виплати.

Якщо оподатковуваний дохід (у тому числі 
дивіденди) нараховується, але не виплачуєть-

ся платнику податку, то ПДФО, який підлягає 
утриманню з такого нарахованого доходу, підля-
гає відповідно до ст. 168 ПКУ перерахуванню до 
бюджету податковим агентом у строки, встанов-
лені ПКУ для місячного податкового періоду.

Слід зазначити, що при реінвестиції дивідендів 
сума дивідендів не виплачується, а йде на збіль-
шення статутного фонду, в такому випадку ПДФО 
з суми нарахованих дивідендів не утримується.

Законодавством передбачені випадки, коли 
дивіденди взагалі не підлягають оподаткуванню 
ПДФО. Згідно з пп. 165.1.18 ПКУ, до загального мі-
сячного (річного) оподатковуваного доходу платни-
ка податку не включаються доходи у вигляді диві-
дендів, які одночасно відповідають трьом умовам:

– дивіденди нараховуються на користь плат-
ника податку у вигляді акцій (часток, паїв);

– таке нарахування не змінює пропорцій участі 
всіх акціонерів у статутному фонді емітента;

– у результаті збільшується статутний фонд 
емітента на сукупну номінальну вартість нарахо-
ваних дивідендів.

Висновки. На основі проведеного досліджен-
ня виявлено, що в ПКУ є недоліки трактування 
статусу привілейованих акцій та корпоративних 
прав, які в свою чергу породжують неоднознач-
ність визначення бази оподаткування дивідендів 
ПДФО. Пропонуємо для вирішення даного про-
тиріччя розмежувати перехідний статус «диві-
денд-зарплата» шляхом внесення змін до ПКУ. 
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Аннотация
Получение дивидендов является одним из важнейших прав акционера или участника общества наряду с правом 
управления или получения своей доли в случае его ликвидации. Сам факт выплаты дивидендов свидетельствует 
о степени защищенности акционеров, о прибыльности вложеных средств. Однако, несовершенство системы налогоо-
бложения дивидендов может значительно влиять на дивидендную политику предприятия. В статье проанализированы 
проблемные аспекты налогообложения дивидендов налогом на доходы физических лиц в соответствии с действующим 
законодательством и предложены векторы урегулирования проблемных вопросов.
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TAXATION OF DIVIDENDS TAX ON PERSONAL INCOME: 
PROBLEMATIC ASPECTS AND VECTOR OPTIMIZATION

Summary
Receiving dividends is one of the most important rights of a shareholder or member of society, along with the right to control 
or to obtain their share in the event of liquidation. The fact of the payment of dividends indicates the degree of protection of 
the shareholders about the profitability of investments. However, imperfect system of taxation of dividends can significantly 
affect the company's dividend policy.The article analyzes the problematic aspects of the taxation of dividends tax on personal 
income in accordance with current legislation and provided a vector settlement of problematic issues.
Keywords: dividends, wages, the individual, the issuer, tax, tax on personal income, a single social contribution, passive income.
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ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА, АНАЛІЗ ЇХ СТАНУ 
ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

У статті розкривається сутність поняття основних засобів виробничого підприємства. Наводяться вартісні показники 
основних засобів, а також ступінь їх зносу. Висвітлено систему узагальнюючих показників ефективності використання 
основних засобів, а також наведено основні напрямки по її підвищенню.
Ключові слова: основні засоби, первісна, переоцінена та залишкова вартість основних засобів, рентабельність основ-
них засобів. 

Постановка проблеми. Основними засоба-
ми підприємства є засоби праці, що використо-
вуються у виробничій діяльності підприємства 
впродовж тривалого періоду, при цьому не змі-
нюють своєї натурально-речової форми і пере-
носять свою вартість на вартість виготовленої 
продукції частинами [2, с. 75]. Виходячи з цього 
поняття, констатуємо, що основні засоби явля-

ють основу діяльності підприємства, а тому до-
слідження ефективності їх використання пови-
нно бути ключовим для планування діяльності 
підприємства, зокрема для планування якості та 
обсягів випуску продукції. Також в процесі своєї 
діяльності, підприємству доцільно здійснювати 
моніторинг зносу основних засобів, слідкувати 
за винаходами нових моделей технологій та тех-

© Богацька Н.М., Завальнюк І.В., 2015
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нічних засобів у результаті НТП, які дозволять 
зробити випуск продукції продуктивнішим та 
ефективнішим, що призведе до підвищення рів-
ня отримуваних підприємством прибутків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-
гомий внесок у дослідження даної теми зроби-
ли такі вчені, як Покропивний С. Ф., Круш П. В., 
Подвійна В. І., Бондар Н. М., Скляренко В. К., 
Прудніков В. М., Мацибора В. І., Збарський В. К. 
У своїх працях вони висвітлювали та обґрунто-
вували нові підходи до оцінювання ефективності 
використання основних засобів, а також система-
тизували основні показники оцінки ефективності 
використання основних засобів на виробничому 
підприємстві.

Постановка завдання. Основне завдання до-
слідження спрямоване на розкриття змісту по-
няття основних засобів підприємства, їх струк-
тури, стану, а також аналізу ефективності їх 
використання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Створення підприємства потребує інвестування 
значної частки капіталу в довгострокові мате-
ріальні активи, які фізично існують, виконують 
роль засобів праці, становлять основу виробни-
чої потужності підприємства і називаються осно-
вними засобами. Звісно, можна здійснювати ді-
яльність на орендованих площах і потужностях, 
що не потребує значних інвестицій на момент 
започаткування бізнесу. Проте більшість вироб-
ничих підприємств, сподіваючись на отримання 
майбутніх економічних вигід від використання 
довгострокових активів, формують власні осно-
вні засоби. При цьому вони мають усвідомити, 
що капітал, інвестований у подібні активи, відво-
лікається від обороту на досить тривалий строк.

Основні засоби – це вартісна форма існування 
засобів праці, які тривалий час, не змінюючи при 
цьому своєї натуральної форми, багаторазово 
беруть участь у процесі виробництва, поступово 
зношуються і частинами (як амортизаційні від-
рахування) переносять свою вартість на вартість 
виготовленої продукції. Основні засоби – це дов-
гострокові активи, якими підприємство володіє 
тривалий час з метою продовження та здійснен-
ня своєї діяльності, а не для перепродажу.

Основні засоби у формі засобів виробництва 
функціонують як чинники процесу праці доти, 
доки зберігають свою споживчу форму, в якій 
вони вступають у процес виробництва. Засоби 
праці утримує тривалий час у сфері виробництва 
їхня функція – за допомогою засобів праці про-
тягом певного періоду виготовляється продукція. 
Інвестування капіталу в засоби праці тривалий 
час забезпечує отримання доходу.

Основні засоби не обертаються у своїй спожив-
ній формі, обертається тільки їхня вартість, і до 
того ж лише поступово, частинами, тою мірою, як 
вона переноситься на продукцію. Вартість засобів 
праці, спожитих за період їх використання, має 
бути відшкодована шляхом віднесення її до скла-
ду вартості продукції, що виготовляється [2, с. 76].

Серед основних виробничих засобів виділяють 
активну і пасивну частини. До активної частини 
належать основні засоби, які безпосередньо ді-
ють на предмети праці або забезпечують регу-
лювання засобів праці (наприклад, устаткування, 

інструменти, пристрої та прилади для вимірю-
вання тощо). Основні елементи активної части-
ни визначають величину виробничої потужності 
підприємства, технічний рівень виробництва та 
продуктивності праці.

До пасивної частини належать основні засоби, 
які створюють умови для здійснення процесу ви-
робництва і забезпечують його нормальне функці-
онування (наприклад, будівлі і споруди). Як пра-
вило, строк експлуатації об'єктів активної частини 
основних засобів коротший за відповідний показник 
за об'єктами пасивної частини. Тому, за інших рів-
них умов, інвестуючи капітал переважно в пасивну 
частину основних засобів, підприємець не очікує на 
швидке його відшкодування. З цієї причини часто 
для ведення бізнесу застосовуються орендовані бу-
дівлі та приміщення, що не передбачає відволікан-
ня з обороту значних коштів і заморожування їх 
на тривалий строк. У цьому разі у складі основних 
засобів переважає активна частина.

Поліпшення структури основних виробничих 
засобів, насамперед підвищення частки активної 
їх частини, сприяє зростанню виробництва, зни-
женню собівартості продукції, збільшенню гро-
шових нагромаджень підприємства [2, с. 75-79].

Підвищення ефективності використання осно-
вних фондів підприємств є одним з основних пи-
тань у період переходу до ринкових відносин. Від 
вирішення цієї проблеми залежить фінансовий 
стан підприємства, конкурентоспроможність його 
продукції на ринку.

З 1 липня 2000 р. відповідно до Програми 
реформування системи бухгалтерського обліку 
в Україні запроваджено «Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (П(С)
БО 7), затверджене наказом Міністерства фінан-
сів України від 27 квітня 2000 р. № 92 [1].

До основних засобів згідно П(С)БО 7 належать 
матеріальні активи, які підприємство утримує з 
метою використання їх у процесі виробництва 
або постачання товарів і послуг, надання в орен-
ду іншим особам або для здійснення адміністра-
тивних і соціально-культурних функцій, очікува-
ний строк корисного використання (експлуатації) 
яких більше одного року (або операційного ци-
клу, якщо він довший за рік).

Строк корисного використання (експлуатації) 
об'єкта основних засобів переглядається у разі 
зміни очікуваних економічних вигод від його ви-
користання.

З тієї причини, що основні засоби функціону-
ють протягом тривалого часу і частинами пере-
носять свою вартість на вартість продукції (робіт, 
послуг), зберігаючи при цьому свою майнову вар-
тість, вони мають кілька видів грошової оцінки.

У П(С)БО 7 визначено такі види оцінки осно-
вних засобів.

Первісна вартість основних засобів – визнача-
ється як історична (фактична) собівартість осно-
вних засобів у сумі грошових коштів, сплачених 
при придбанні або створенні необоротних активів.

Переоцінена вартість – вартість основних за-
собів після проведення їх переоцінки.

Вартість, що амортизується – представляє 
собою первісну або переоцінену вартість об'єкта 
основних засобів за вирахуванням ліквідаційної 
вартості.
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Залишкова (балансова) вартість основного засо-
бу визначається як різниця між первісною вартіс-
тю та сумою нарахованого зносу (амортизацією).

Знос основних засобів – втрата основними за-
собами своєї споживчої вартості.

Ліквідаційна вартість – визначається як сума 
коштів або вартість інших активів, які підпри-
ємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) 
основних засобів по закінченні передбаченого пе-
ріоду використання за вирахуванням очікуваних 
витрат на ліквідацію (продаж) цього об'єкта.

Показники ліквідаційної вартості та вартості, 
що амортизується, є розрахунковими, оскільки 
їх значення визначаються на основі приблизних 
розрахунків, а не за допомогою безпосереднього 
вимірювання. Якщо величина ліквідаційної вар-
тості є незначною, то при розрахунку вартості, 
що амортизується, її, як правило, не враховують.

Фінансове забезпечення відтворення основних 
засобів впливає на ту частину вартості об'єкта, 
яка повинна бути віднесена на витрати протягом 
періоду його використання підприємством (за 
умови достатньо точного визначення ліквідацій-
ної вартості). Якщо величина ліквідаційної вар-
тості є незначною, то при розрахунку вартості, 
що амортизується, її можна не враховувати.

Відтворення основних виробничих засобів – 
це процес безперервного їх поновлення. Виділя-
ють просте та розширене відтворення основних 
виробничих засобів.

Просте відтворення основних виробничих за-
собів – при якому відбувається створення осно-
вних виробничих засобів у попередніх обсягах та 
з однаковою якістю. Джерелом фінансування є 
нарахована сума амортизації.

Розширене відтворення основних виробничих 
засобів – при якому здійснюється, кількісне і 
якісне зростання засобів. Джерелом фінансуван-
ня є використання частини створеного додатко-
вого продукту.

Для забезпечення відтворення основних ви-
робничих засобів важливе значення має ви-
вчення їхнього стану та використання. Стан і 
використання основних виробничих засобів є 
важливим фактором підвищення ефективної ді-
яльності підприємства. [3, с. 317-319].

Так, ступінь зносу основних засобів зага-
лом по Україні у 2006 році становив 51,5%, в 
2010 році, як видно з таблиці 1, цей показник 
становив 74,9%, а у 2014 році – 83,5%. Як бачимо, 
спостерігається стійка тенденція до зносу осно-
вних засобів, що є досить негативним явищем.

Таблиця 1
Вартість основних засобів у 2006–2014 роках

Рік

У факт. цінах на кінець року, млн. грн.
Ступінь 
зносу, %

первісна 
(переоцінена) 

вартість

залишкова 
вартість

2006 1 568 890 774 503 51,5
2008 3 149 627 1 251 178 61,2
2010 6 648 861 1 731 296 74,9
2012 9 148 017 2 135 987 76,7
2014 13 752 117 2 274 922 83,5

Джерело: розроблено автором за даними [4]

Для того щоб з'ясувати наскільки ефектив-
но використовують основні засоби, застосовують 
систему показників. Це, зокрема, такі:

– віддача основних засобів (фондовіддача):

Воз=
ВП
ОЗ����

,                        (1)
де ВП – річний обсяг виробленої продукції у 

вартісних одиницях;
ОЗ – середньорічна вартість основних засобів.
Показник віддачі основних засобів характери-

зує кількість виробленої продукції з 1 грн, вкла-
деної в основні засоби. Динаміка цього показника 
свідчить про зміни ефективності використання 
основних засобів;

– рентабельність основних засобів:
Rоз = П

ОЗ����
× 100 % ,                 (2)

де П – річний прибуток підприємства.
Рентабельність основних засобів вказує на 

частку прибутку підприємства, отриманого за 
рік, від вартості основних засобів;

– коефіцієнт використання виробничої по-
тужності:

Кв.п. = Q
M�

,                      (3)
де Q – річний обсяг продукції в натуральних 

одиницях; 
М – середньорічна потужність підприємства.
Коефіцієнт використання виробничої потуж-

ності характеризує ступінь завантаженості ви-
робничих потужностей підприємства, ефектив-
ність використання активної частини основних 
засобів і має наближатися до одиниці або 100%.

Проблемі підвищення ефективності викорис-
тання основних засобів та виробничих потуж-
ностей підприємств належить центральне місце 
в період становлення ринкового механізму гос-
подарювання. Від її вирішення залежить місце 
підприємства в системі ринкових відносин, його 
фінансовий стан, рівень конкурентоспроможнос-
ті тощо. Підвищення ефективності використання 
основних засобів є важливим чинником зростан-
ня ефективності діяльності підприємства.

Підвищення рівня використання основних за-
собів дає змогу:

– збільшити обсяг виробництва продукції, 
яка користується попитом, без додаткових капі-
тальних вкладень;

– зменшити витрати у розрахунку на одини-
цю продукції, що забезпечує підвищення при-
бутковості;

– зменшити втрати від морального зносу ма-
шин і устаткування;

– прискорити процес оновлення основних за-
собів, а також темпи зростання продуктивності 
праці;

– знизити негативний вплив на навколишнє 
середовище.

Заходи щодо підвищення ефективності вико-
ристання основних засобів підприємства можна 
згрупувати за двома напрямками: інтенсивні та 
екстенсивні.

До інтенсивних заходів підвищення ефектив-
ності використання основних засобів відносять: 

– удосконалення структури основних засобів 
підприємства;

– технічне переозброєння підприємства;
– механізація та автоматизація виробництва;



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ96

4 (07), листопад 2015

– оптимізація структури виробничого облад-
нання (ліквідація проблемних місць);

– удосконалення технологічних процесів;
 ліквідації проблемних місць у виробничому 

процесі;
– скорочення тривалості виробничого циклу;
– комплексне використання та покращання 

якості сировини;
– застосування прогресивних форм організа-

ції виробництва і праці;
– забезпечення максимального завантаження 

виробничої потужності підприємства;
– підвищення професійно-кваліфікаційного 

рівня обслуговуючого об'єкти основних засобів 
персоналу та ін.

До екстенсивних напрямів підвищення ефек-
тивності використання основних засобів належать:

– скорочення простоїв устаткування внаслідок 
підвищення якості ремонтного обслуговування, 
своєчасного забезпечення основного виробництва 
висококваліфікованим персоналом, сировиною, 
матеріалами, паливом, напівфабрикатами;

– підвищення коефіцієнта змінності роботи 
устаткування;

– зменшення кількості непрацюючого устат-
кування та ін. [2, с. 89-94].

Висновки та пропозиції. В результаті про-
веденого дослідження можна зробити наступні 
висновки. Основні засоби мають свою вартість, 
яку вони переносять на готову продукцію, та-
кож вони мають визначений термін експлуата-
ції, по закінченню якого підлягають ліквідації та 
заміні. Дослідивши ступінь зносу основних засо-
бів, можна казати про те, що загалом по Україні 
використовується досить застаріле обладнання 
та устаткування, про що свідчить показник зно-
су основних засобів, який у 2014 році становив 
83,5% [6]. В даному випадку виробничим під-
приємствам України слід модернізувати влас-
ні основні засоби, що дозволять підвищити по-
казники їх ефективності використання, а отже 
забезпечити вищі якісні та кількісні показники 
випуску готової продукції та отримувати вищі 
прибутки.
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можливість використання результатів дослідження в українських реаліях. Запропоновані висновки щодо застосування 
прихованих резервів у статтях Звіту про фінансовий стан.
Ключові слова: приховані резерви, МСФЗ, Звіт про фінансовий стан (баланс), основні засоби, нематеріальні активи та 
майно товарно-матеріальні запаси, фінансові інструменти, відстрочені податкові зобов’язання, Забезпечення наступ-
них виплат і платежів, гудвіл, ФІФО, середньозважена вартість запасів, метод справедливої вартості, метод оцінки по 
найменшій собівартості, метод оцінки по чистій реалізованій вартості.

Вступ. З розвитком глобалізації, міжнародні 
корпорації знаходяться під дедалі більшим тиском 
з боку міжнародних ринків капіталу. Однією з цих 
вимог є попит з боку інвесторів та інших зацікав-
лених сторін з метою отримання надійної фінан-
сової інформації, яку вони можуть використати 
приймаючи рішення щодо вкладення коштів. Від-
повідно, підприємства повинні надавати інформа-
цію бухгалтерського обліку високої точності, яку 
можна порівняти з інформацією інших суб'єктів. 

Отже, постає питання як краще складати фі-
нансову звітність відповідно до МСФЗ. Більшість 
статей балансу можуть містити невідповіднос-
ті між їх історичною цінністю та справедливою 
вартістю. Тож, приховані резерви – це частина 
капіталу підприємства, яку не відображено в його 
балансі і яка дорівнює різниці між балансовою 
вартістю окремих майнових об’єктів підприємства 
та їх реальною (вищою) вартістю. Використання 
необ'єктивних балансових показників призводить 
до прийняття нераціональних економічних рішень, 
особливо коли приховані резерви викривлюють 

фінансові показники, які використовуються для 
оцінки рентабельності або кредитоспроможності.

Метою даної статті є виявлення впливу при-
хованих резервів, що відносяться до різних ба-
лансових показників.

Для вимірювання прихованих резервів ми ви-
користовуємо розкриті статті з МСФЗ 3 – Роз-
поділ покупної ціни (РПЦ). До 2009, МСФЗ 3 ви-
магав відомості про історичну балансову вартість 
компанії, що купується і еквівалентну справед-
ливу вартість. Використовуючи цю інформацію, 
приховані резерви можуть бути розраховані як 
різниця між цими двома значеннями. 

Ми досліджували можливість порівняння фі-
нансової звітності за МСФЗ враховуючи прихо-
вані резерви. Зарубіжні дослідження прихованих 
резервів не розглядають їх в якості оцінки рів-
ня порівнянності і надійності фінансових звітів. 
Серед зарубіжних науковців, які досліджува-
ли приховані резерви слід виділити наступних: 
Хілл В., Гюнтер Т., Отт К., Родрігес-Перес Г., 
Слоф Г., Сола Дж., Торент М., Вілартер І. Укра-
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їнські вчені розглядають приховані резерви з 
позиції самофінансування компанії: Мадрига Г., 
Терещенко О., Рябенко Г., Мусієнко О.

Наша стаття представляє інтерес для інвесторів 
і аналітиків, розробників стандартів та інших до-
слідників. З одного боку для інвесторів і аналітиків 
отримання інформації з аналізу фінансової звітнос-
ті, особливо важливе, щодо того які статті балансу 
піддаються підвищеному ризику та спотворюються 
внаслідок утворення прихованих резервів.

Основна частина. Поява прихованих резер-
вів в основному обумовлена двома факторами 
(див. рис. 1).

Рис. 1. Фактори виникнення прихованих резервів

Наскільки відомо, в даний час немає доклад-
них емпіричних даних про те, скільки прихова-
них резервів міститься в балансах підприємств 
відповідно до МСФЗ.

Інформація, пов'язана з РПЦ, є основою дослі-
дження і надає можливість отримати надійні дані 
про приховані резерви. Вона вимагає, щоб всі іден-
тифіковані активи та зобов'язання компанії, що ку-
пуються повинні визначатись за справедливою вар-
тістю. Різниця між чистою справедливою вартістю 
активів та зобов’язань і вартістю бізнесу формулю-
ється як гудвіл. Ідентифікація активів і зобов'язань 
включає в себе всі активи та зобов'язання, які по-
купець придбав. А також може включати активи 
і зобов'язання, які раніше не були враховані ком-
панією. Ця розбіжність щодо визнання вартості 
викликана різними критеріями МСФЗ 3 і МСФЗ 
в цілому. Крім того, в МСФО 3.67f, однією з вимог 
є розкриття історичних цінностей активів придба-
ної компанії перед придбанням.

Справедлива вартість, безумовно, відображає 
корисну інформацію, але тільки тоді коли вона 

може бути правильно визначена. Проте, МСФЗ 3 
визначає деякі винятки: у разі відстрочення спла-
ти податків, а також не враховуючи нематеріаль-
них активів і гудвілу, підхід описаний вище може 
бути використаний тільки в обмежених випадках. 

1. Приховані резерви в нематеріальних акти-
вах та майні

В принципі, МСФЗ 3 і МСФЗ вимагають од-
накові принципи, що стосуються визнання ак-
тивів. Це означає, що повинна бути можливість 
для надійного вимірювання вартості актив. У разі 
МСФЗ 3, це відноситься до справедливої вартості, 
у разі загального МСФЗ – по собівартості або за 
справедливою вартістю. Крім того, повинна бути 
ймовірність того, що актив буде викликати май-
бутні економічні вигоди для покупця або набувача.

Матеріальні 
активи

МСФЗ

•за справедливою 
вартістю

МСФЗ 3
•по собівартості або

за справедливою вартістю

Нематеріальні 
активи

МСФЗ

•вартість визначається 
тільки тоді, коли на 
віддільний від основної 
вартості компанії 

МСФЗ 3
•містить більше на: зв’язки 

з клієнтами, ноу-хау, 
технології, товарні знаки
і фірмові  айменування,
а також гудвіл

Рис. 2. Принципи визнання вартості активів 
за загальним МСФЗ та МСФЗ 3

Що стосується нематеріальних активів, 
МСФЗ 3 визначає тільки ті активи, що повинні 
достовірно оцінюватись. Таким чином, організа-
ція не обов'язково отримає майбутню економічну 
вигоду від продажу таких активів. У порівнянні 
із загальною МСФЗ достатньо, щоб нематеріаль-
ний актив був віддільним від основної вартості 
компанії, який може бути окремо переданий, 
проданий в оренду або обміняний. Тому МСФЗ 3 
містить більше нематеріальних активів, вартість 
яких визначається, це зв’язки з клієнтами, ноу-
хау, технології, товарні знаки і фірмові наймену-
вання, а також гудвіл. 

Невключені нематеріальні активи та гудвіл 
можна розглядати як приховані резерви, але 
тільки при застосуванні широкого визначення 
прихованих резервів. Це, звичайно, сумнівні ак-
тиви, що підлягають обліку відповідно до загаль-

Таблиця 1
Короткий опис досліджень 

прихованих резервів науковців
Науковець Проведене дослідження

Терещенко О.
Розглядає приховані резерви як внутрішні резерви фінансової стабілізації підприємства, 
мобілізація яких є заходом реструктуризації активів. Зазначає їх негативне значення для 
достовірності висвітлення фінансової звітності.

Хілл В. (2011)
Досліджує 71 німецьку компанію – проводить дослідження чи використовують менеджери 
процес управління доходами. Хілл також показує описові статистичні данні прихованих 
резервів, виявлені за допомогою PПЦ [1].

Гюнтер Т. 
і Отт К. (2008)

Аналізують, яка частина ціни купівлі виділяється в нематеріальних активах і гудвілі. Зно-
ву ж таки, інші активи та зобов'язання відображається тільки в сукупності і без посилання 
на можливі приховані резерви [2].

Родрігес-Перес Г., 
Слоф Г., Сола Дж., 

Торент М. і 
Вілартер І. (2011).

Застосовують Аналіз середовища функціонування (АСФ), щоб порівняти ефективність 
і прибутковість різних компаній. Дослідження розраховує оцінку АСФ для 85 іспанських 
страхових компаній, що використовують історичну вартість і відповідно справедливу вар-
тість. Дають загальне уявлення про приховані резерви виявлені в їх дослідженні. Тим 
не менше, дані Родрігес-Переса та інших ґрунтуються на іспанській обліковій політиці 
та обмежуються фінансовою індустрією [3].
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ного МСФЗ, їх можна розглядати як прихова-
ні резерви, коли вони включені тільки з РПЦ. 
Тим не менше, ці активи все ще існують майже в 
кожної юридичної особи. 

Принципи включення матеріальних активів 
відповідно до МСФЗ та МСФЗ 3 однакові, але є 
різниця з визначення вартості НА з цієї причини 
при застосуванні МСФЗ 3 не викликає прихова-
них резервів на відміну від МСФЗ.

2. Приховані резерви в товарно-матеріальних 
запасах

Визначення вартості запасів проводиться як 
за загальним МСФЗ, так і за МСФЗ 3.

МСФЗ
вимагають вимірювання запасів
за методом оцінки по найменшій 

собівартості або чистій реалізованій 
вартості

дозволяє зробити за методом обліку
по нормативним витратам і методом 

обліку по роздрібним цінам

МСФЗ 3
на рівні держави вимагає оцінювання 

вартості активів за справедливою 
вартістю

Рис. 3. Підходи визнання вартості запасів

Ці два підходи (див. рис. 3), в основному за-
стосовні для обчислення вартості готової про-
дукції або продуктів призначених для пере-
продажу. У тих випадках, коли запаси мають 
схожу природу і використання, тобто матеріали 
та сировина, вони, як правило, вимірюється за 
допомогою методу ФІФО або середньозваженої 
вартості. Порівняння підходів до вимірювання 
загального МСФЗ та МСФЗ 3 показує різні мож-
ливості утворення прихованих резервів. Запаси 
сировини та матеріалів можуть нести приховані 
резерви, коли поточні ринкові ціни на ці активи 
зросли і, отже, справедлива вартість і балансова 
вартість віддалилися один від одного. Залежно 
від способу вимірювання, цей ефект може бути 
більш-менш згладжений. 

Метод середньої зваженої показує більше 
можливостей відхилень від діючих (ринкових) цін і, 

отже, може призвести до утворення більших 
прихованих резервів

Вимір ФІФО може бути трохи ближче до поточної вартості 
заміщення. вимір ФІФО може також викликати приховані 

резерви, особливо коли запаси були придбані за низькими 
цінами на початку періоду, але не будуть використані

до кінця періоду, в той час як ринкові ціни зростуть

Рис. 4. Методи визначення вартості готової 
продукції і товарів

Для виміру вартості готової продукції і то-
варів, призначених для продажу, можуть бути 
застосовані й інші методи. Метод обліку по нор-
мативним витратам і метод обліку по роздрібним 
цінам, не обов'язково відображають діючі рин-
кові ціни, так як вони використовують зважені 
формули для розрахунку запасів.

3. Утворення прихованих резервів в фінансо-
вих інструментах

Фінансовий інструмент – це будь-який контр-
акт, результатом якого є створення фінансо-
вого активу одного суб’єкта господарювання і 
фінансового зобов’язання або інструменту влас-
ного капіталу іншого суб’єкта господарювання. 
(МСБО 32.11). Включення цих активів і зобов'язань 
ідентичні в загальному МСФЗ та МСФЗ 3. Від-

повідно до загальних МСФЗ, первісна оцінка фі-
нансових інструментів, відбувається за методом 
справедливої вартості. Якщо виникають розбіж-
ності в вартості, фінансові інструменти повинні 
коригуватися відповідним чином. Таким чином, 
приховані резерви не можуть знаходитись в цих 
статтях або, принаймні, не в значній кількості. 
Посилаючись на приховані резерви пов'язані з 
довгостроковою кредиторською заборгованістю 
та дебіторською заборгованістю, МСФЗ 3 вима-
гає ринкову процентну ставку для дисконтуван-
ня. Загальні принципи МСФЗ, явно не вказують, 
яка процентна ставка повинна бути обрана. Та-
ким чином, теоретично приховані резерви мо-
жуть існувати лише в цих випадках.

4. Приховані резерви у відстрочених подат-
кових зобов’язаннях

МСФЗ вимагає, щоб вказувались всі оподат-
ковувані тимчасові різниці. Виняток зроблено 
для певних активів або зобов'язань, тобто гудві-
лу, які спочатку відображаються в операціях, які 
не є об'єднанням підприємств. Загалом, відстро-
чені податкові зобов’язання повинні бути вказа-
ні, якщо балансова вартість активу відрізняється 
від його податкової бази, і в майбутньому вини-
кають відмінності в базі оподаткування. Вклю-
чення податків відповідно до МСФЗ 3 аналогічні 
загальним принципам МСФЗ. Тим не менш, є де-
які додаткові вимоги відповідно до МСФЗ 3, які 
не застосовуються в загальному МСФЗ, напри-
клад початкове включення відстрочених подат-
кових зобов’язань, тому що витрати з податку 
на прибуток, перенесених з придбаної компа-
нії, можуть бути використані. Крім того, МСФЗ 
3 вимагає врахування відстрочених податкових 
зобов’язань, які застосовуються до виявлених 
прихованих резервів в інших статтях.

5. Приховані резерви у забезпеченнях, не-
передбачених зобов’язаннях та непередбачених 
активах

МСБО 37 викладається підхід до оцінювання 
запасів. Тим не менш, деякі положення ґрунту-
ються на специфічних стандартах, тобто виплати 
працівникам (МСБО 19) або договори страхуван-
ня (МСФЗ 4). Положення повинні бути визнані, 
коли підприємство має поточне зобов'язання вна-
слідок минулих подій. Найточнішим розрахунком 
витрат, буде сума, яку підприємство обґрунто-
вано заплатило б і яка знаходиться на балансі 
за день третій стороні для погашення поточного 
зобов'язання. В МСФЗ йдеться про принципи, 
які повинні бути відзначені, особливо що слід 
уникати завищень положень через ризики і не-
визначеності. Тим не менш, оцінка та облік фак-
торів невизначеності в основному порушуються 
рішенням керівництва. Таким чином, МСФЗ те-
оретично пропонує широкий діапазон варіантів, 
які управління(менеджер) може використовува-
ти для визначення вартості цих статей.

Для дослідження прихованих резервів було 
використано звітності близько 450 компаній, які 
займаються різними видами діяльності та роз-
міщенні в різних країнах.

За даними Таблиці 2 що приховані резер-
ви зустрічаються майже в кожній статті. Тому, 
цілком очевидно, що фінансові звіти, потенційно 
містять приховані резерви.
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Таблиця 2
Частота прихованих резервів 

у досліджуваних компаніях за статтями балансу

Всього 
спостережень

Виявлені 
приховані 
резерви 

в загальних 
дослідженнях

Активи 456 97,1%
Необоротні активи 454 96,5%
Основні засоби 398 56,5%
Довгострокові 
фінансові 
вкладення

102 38,2%

Оборотні активи 434 41,9%
Товарно-
матеріальні 
запаси

281 48,0%

Грошові кошти 
та їх еквіваленти 320 1,9%

Зобов’язання 456 80,9%
Довгострокові 
зобов'язання 359 88,9%

Поточні 
зобов'язання 328 28,7%

Сукупні активи 
(Поточні + 
Необоротні)
Дебіторська 
заборгованість 292 25,7%

Кредиторська 
заборгованість 246 25,6%

Кредити та 
овердрафт 85 18,8%

Асигнування 182 54,9%

Можна було передбачити, що вартість статей 
в балансі вимірюється за різними методиками і, 
відповідно, завжди можуть бути хоча б невеликі 
відхилення від їх справедливої вартості. Прихо-
вані резерви були виявлені й в фінансових ін-
струментах (наприклад, позики, кредиторська 
заборгованість, дебіторської заборгованості, ін-
вестиції) і вони були більші ніж очікувалось. Та-
кож дивно було, що приховані резерви виявлені 

у грошових коштах та їх еквівалентах. Можли-
вою причиною виявлення прихованих резервів в 
грошових коштах, може бути похибка вимірю-
вання, наприклад, коли іноземна валюта відобра-
жалася за неправильним курсом.

В Таблиці 3 наведено розподіл випадків ви-
явлення прихованих резервів за країнами та за 
галуззю промисловості в Таблиці 3. У порівнян-
ні з Таблицею 3 результати представлені тільки 
для окремих великих статей балансу.

Загалом частота спостережуваних прихова-
них резервів між усіма країнами є відносно од-
норідною. Майже всі статті містять приховані 
резерви. Це й не дивно, тому що компанії кон-
тинентальної Європи, як правило, демонструють 
більш високий ступінь консерватизму в області 
бухгалтерського обліку. Відповідно можна було б 
очікувати, що у компаніях континентальної Єв-
ропи приховані резерви зустрічаються частіше, 
ніж в британській групі.

Дивлячись на Таблицю 4, частота прихова-
них резервів також досить висока у всіх галузях 
промисловості, незалежно від того, яка стаття 
балансу досліджується. По факту, тільки сектор 
послуг (I) зосереджує менші приховані резерви, 
порівняно з іншими секторами. Тим не менш, 
приховані резерви в цій галузі промисловості зу-
стрічаються частіше, ніж в інших.

Підводячи підсумки за таблицями 2, 3 та 4, 
слід підкреслити, що частота прихованих резер-
вів досить висока в численних статтях балансу 
як в усіх країнах, так і в галузях. 

Частота прихованих резервів може бути не-
проблематичною якщо сума цих резервів невели-
ка або незначна. Тому треба уважно проаналізу-
вати на суму прихованих резервів у наступному 
розділі. Як можна бачити в Таблиці 2 і 3, поділ 
статей балансу на кілька категорій в деяких ви-
падках призводить до невеликої кількості спо-
стережень і, отже розрахунок не є доцільним.

Таблиця 5 містить інформацію про кількість 
і суму прихованих резервів за статями балан-
су. Всі приховані резерви вимірюються по від-
ношенню до загальної суми активів за первісною 
вартістю. Так як ми зацікавлені в визначенні 

Таблиця 3
Спостережувана частота прихованих резервів в країнах

Фінляндія Німеччина Швейцарія Велика Британія
Інші 

континентальні 
країни

Кіл-ть 
спост-нь

ПР 
виявлені

Кіл-ть 
спост-нь

ПР 
виявлені

Кіл-ть 
спост-нь

ПР 
виявлені

Кіл-ть 
спост-нь

ПР 
виявлені

Кіл-ть 
спост-нь

ПР 
виявлені

Основні засоби 30 53,3% 97 54,6% 35 62,9% 116 62,1% 120 54,2%

Довгострокові 
фінансові 
вкладення

17 35,3% 24 41,7% 7 - 24 58,3% 30 30,0%

Товарно-
матеріальні 

запаси
28 39,3% 72 38,9 25 64,0% 74 51,4% 82 51,2%

Дебіторська 
заборгованість

28 17,9 64 14,1% 22 22,7% 104 33,7% 74 35,1%

Асигнування 2 - 46 56,5% 19 47,4% 59 66,1% 56 46,4%

Кредити та 
овердрафт

7 - 21 28,6% 13 - 15 20,0% 29 20,7%

Кредиторська 
заборгованість

10 20,0% 60 11,7% 16 - 96 39,6% 64 40,6%
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масштабів того як приховані резерви можуть 
спотворити статті балансу, ми будемо розглядати 
тільки випадки коли приховані резерви істотно 
помітні. На цій основі ми розраховуємо середнє 
значення, стандартне відхилення і медіану для 
кожної позиції. Ми також показуємо, найбільшу 
і найменшу суму прихованих резервів в нашій 
вибірці. Таблиця 5 репрезентує ту ж інформацію, 
виключаючи статистичні викиди.

Найбільші суми прихованих резервів містять 
саме основні засоби (ОЗ). Всі досліджувані під-
приємства використовували вартісну модель, 
замість методу переоцінки вартості. При вико-
ристанні моделі витрат, підвищення ринкової 
вартості не висвітлюється у фінансовій звітності, 
і тому підвищується можливість появи прихова-
них резервів. В окремих випадках приховані ре-
зерви досягали 383% загального обсягу активів, 
а також приховані резерви на суму більше 100% 
(300%) від загальної суми активів були виявлені 
у 10 (5) випадках.

Таблиця 6 зображує потенційні статистичні 
викиди. Хоча деякі показники зменшуються, у 
багатьох випадках результати показують вели-
чезні приховані резерви. Підкреслимо, що при-
ховані резерви вимірюються по відношенню до 
загальної суми активів. Таким чином, навіть в се-
редньому тільки 9% можуть вказувати на велику 
суму прихованих резервів.

У порівнянні з основними засобами, довго-
строкові фінансові вкладання явно містять мен-
ше прихованих резервів. Довгострокові фінансові 

вкладення це в основному фінансові інструменти 
відповідно до МСФЗ 39, а також дочірніх компаній 
або фінансові вкладення співробітників. Стандарт-
не відхилення за цією статтею у розмірі 20% від-
носно усіх інших статей також досягає значного 
рівня. Оскільки, не всі фінансові інструменти мо-
жуть бути оцінені за справедливою вартістю, то це 
підвищує імовірність виникнення прихованих ре-
зервів. Наприклад, деякі статті можуть бути роз-
раховані як вартість за мінусом амортизації.

Можливості виявлення прихованих резервів 
в українських компаніях 

Сьогодні застосування міжнародних стандар-
тів фінансової звітності в українському бізнесі 
активно набирає обертів. Звичайно, в Україні 
багато компаній вже давно запровадили МСФЗ-
облік і досить непогано з цим впорались, а хтось 
тільки починає освоювати ці «незрозумілі» і до-
сить об’ємні для сприйняття МСФЗ у своїх ком-
паніях. Хотілось би зазначити, що на відміну від 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
які дуже «вузькі» для прийняття управлінських 
рішень, Міжнародні стандарти фінансової звіт-
ності спрямовані на відображення реальної і 
об’єктивної інформації про поточний фінансовий 
стан підприємства. Крім того, враховуючи ба-
жання влади вносити постійні зміни у діючі П(С)
БО з метою їх зближення з податковим обліком, 
МСФЗ залишаються недоторканими, а їхнє за-
стосування стає більш вигідним для українських 
підприємств, перш за все, для підвищення інвес-
тиційної привабливості. 

Таблиця 4
Спостережувана частота прихованих резервів у промисловості

Видобування Будівництво Виробництво
Транспорт, 

зв'язок, 
електроенергія, 
газ та санітарія

Оптова та 
роздрібна 
торгівля

Послуги

Кіл-ть 
спос-нь

ПР ви-
явлені

Кіл-ть 
спос-нь

ПР ви-
явлені

Кіл-ть 
спос-нь

ПР ви-
явлені

Кіл-ть 
спос-нь

ПР ви-
явлені

Кіл-ть 
спос-нь

ПР ви-
явлені

Кіл-ть 
спос-нь

ПР ви-
явлені

Основні засоби 24 79,2% 15 46,7% 178 64,6% 61 67,2% 37 59,5% 82 25,6%

Довгострокові 
фінансові 
вкладення

3 - 4 - 50 44,0% 20 40,0% 8 - 17 11,8%

Товарно-
матеріальні 
запаси

12 41,7% 10 30,0% 163 58,3% 30 33,3% 42 38,1 23 26,1%

Дебіторська 
заборгованість

17 35,3% 7 - 142 25,4% 32 28,1% 34 32,4% 59 27,1%

Асигнування 19 36,8% 6 - 96 61,5% 24 58,3% 17 41,2% 19 68,4%

Кредити 
та овердрафт

5 - 1 - 46 13,0% 16 50,0% 6 - 10 -

Кредиторська 
заборгованість

19 42,1% 11 27,3% 106 24,5% 27 29,6% 35 25,7% 47 21,3%

Таблиця 5
Величина прихованих резервів

 Кількість 
спостережень

Середнє 
значення

Стандартне 
відхилення Медіана MAX MIN

Основні засоби 225 21.10% 56.40% 4.90% 383.20% -28.60%

Довгострокові фінансові вкладання 39 7.10% 20.30% 0.30% 111.50% -8.80%

Товарно-матеріальні запаси 135 2.80% 14% 0.70% 132.70% -30.80%

Дебіторська заборгованість 75 0.20% 5.80% -0.50% 30.80% -11.40%

Асигнування 100 -6.30% 10.20% -2.70% 6% 62.80%

Кредити та овердрафт 16 2.50% 10.10% 0% 39.20% -3.30%

Кредиторська заборгованість 63 -4.70% 17.70% -1.30% 22.70% -112.40%
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Можна зробити висновок що результати отри-
мані в ході нашого дослідження є застосовувани-
ми для українських підприємств (як запровадили 
МСФЗ – облік, а таких, як зазначалося достатня, 
кількість). Крім того для українських компаній 
притаманні часті випадки санаційних заходів на 
підприємствах через нестабільну фінансову і по-
літичну ситуацію. Один з видів санаційних за-
ходів – мобілізація прихованих резервів, і вона 
здійснюється на практиці наступними шляхами:

1. Через реалізацію окремих об'єктів осно-
вних та оборотних засобів, які безпосередньо не 
пов'язані з виробництвом та реалізацією продукції 
(будівлі та споруди невиробничого призначення, 
боргові цінні папери, нематеріальні активи, над-
нормативні запаси сировини й матеріалів тощо);

2. У результаті індексації балансової вартос-
ті майнових об'єктів, які неможливо реалізу-
вати без порушення нормального виробничого 
циклу (такий метод реструктуризації активів 
не пов'язаний із реальним поліпшенням плато-
спроможності, однак безпосередньо впливає на 
підвищення кредитоспроможності підприємства). 
У разі індексації основних фондів змінюється 
структура	пасивів	(збільшується	стаття	"Статут-
ний	капітал"	чи	"Додатковий	капітал")	[4].

Як ми бачимо українське розуміння прихова-
них резервів спирається на те що вони знахо-
дяться лише в основних засобах, але за нашим 
дослідженням приховані резерви знаходяться 
майже у всіх статтях балансу, що значно розши-

рює можливості зі залучення внутрішніх резер-
вів фінансової стабілізації. 

Висновки. Метою даної роботи було навести 
емпіричні докази про вплив прихованих резер-
вів на порівнянність і вірність фінансової звіт-
ності. Отже, приховані резерви часто зустрі-
чаються майже у всіх статях балансу, навіть в 
тих, які не можуть їх мати, такі як фінансові 
інструменти (у тому числі дебіторська та креди-
торська заборгованості). А також, підприємства у 
всіх країнах і галузях мають приховані резерви. 
Як говорилося раніше, передбачалося, що вибір-
ка британських компаній повинна була б мати 
менше прихованих резервів ніж, підприємства 
континентального зразку. Розглянувши ступінь 
прихованих резервів, бачимо, що багато статей 
все ж містять приховані резерви, але, приймаю-
чи до уваги стандартне відхилення, максимум і 
мінімум спостережень, ми виявили несподівану 
кількість прихованих резервів. Також було ви-
явлено, що приховані резерви, як правило, вище, 
коли застосовується метод FIFO. Це насправді 
несподіваний факт, так як поточні значення вар-
тості запасів повинні бути краще відображені за 
допомогою методу FIFO, так як не враховуються 
застаріла вартість запасів.

Напослідок, можна сказати, що неточності у 
фінансовій звітності існують часто і безперечної 
порівнянності фінансової звітності відповідно до 
МСФЗ, не може бути досягнуто, якщо приховані 
резерви не включені.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКРЫТЫХ РЕЗЕРВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАН ЕС 
ПО МСФО И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ

Аннотация
Рассмотрена методика выявления скрытых резервов по различным статьям баланса и анализ суммы скрытых ре-
зервов и частоты их возникновения в той или иной статьи баланса в разрезе некоторых стран ЕС и различных сфер 
деятельности. Отмечена возможность использования результатов исследования в украинских реалиях. Предложенные 
выводы по наиболее вместительными за скрытыми резервами статьями баланса.
Ключевые слова: скрытые резервы, МСФО, Отчет о финансовом состоянии (баланс), основные средства, нематериаль-
ные активы и имущество, товарно-материальные запасы, финансовые инструменты, отсроченные налоговые обязатель-
ства, Обеспечение последующих выплат и платежей, гудвилл, ФИФО, средневзвешенная стоимость запасов, метод 
справедливой стоимости, метод оценки по наименьшей себестоимости, метод оценки по чистой реализованной стоимости.
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У статті розкрито зміст понять «інвестиції», «потенціал», «інвестиційний проект», «інвестиційний потенціал», 
«інвестиційна діяльність». Запропоновано інвестиційний проект. Визначено прибутковість та період окупності проекту.
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Постановка проблеми. Сільське господарство 
це важлива складова економіки України. Осно-
вною проблемою українських аграріїв являєть-
ся не відповідність техніки, низька фондоозб-
роєність праці, яка в декілька разів менша, ніж 
в США та країнах Європи. Внаслідок застосу-
вання морально та фізично застарілої техніки 
матеріально-технічне оснащення підприємств 
практично не задовольняє потреби ринку, що 
знижує продуктивність праці, становить висо-
ку собівартість виробництва продукції та як на-
слідок має не високу конкурентну спроможність. 
Головним елементом успішного ведення госпо-
дарської діяльності підприємств є впроваджен-
ня інвестиційної діяльності, яка дає можливість 
залучати необхідні для подальшого розвитку та 
модернізації ресурси, а також реалізувати стра-
тегічні напрями власної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти питання визначення потенціалу 
та інвестиційного потенціалу підприємства роз-
глядаються у працях С.І. Ожегова, С.В. Іванова, 
К.П. Покатаєвої, М.М. Туріянської, С.А. Лосєвої, 
В. Геєць, Л.О. Ворсовського, І.З. Должанського, 
Т.О. Загорної, О.О. Удалих та ін.

Багато вчених-економістів присвятили свої 
праці питанням ресурсного забезпечення, тех-
нічної оснащеності саме сільськогосподарських 
підприємств. Окремим аспектам цієї пробле-
ми присвячені наукові праці таких вчених як: 
М.М. Кропивко, І.В. Коновалов, Л.Б. Гнатишин, 
В.В. Липчук, В.Я. Месель-Веселяк, М.Г. Шуль-
ський М.В. Щурик.

Постановка завдання. З огляду на сказане, 
метою статті є розкриття поняття інвестиційного 
потенціалу, дослідження сутнісної характерис-
тики інвестиційного потенціалу підприємства та 
результативності його використання; визначення 
характеристики інвестиційного проекту; виявлен-
ня проблемних питань використання потенційних 
можливостей ресурсного потенціалу підприємства 
щодо підвищення ефективності його діяльності, 
оцінка ефективності обраного проекту, ефектив-
ності використання його потенційних можливостей.

Виклад основного матеріалу. В умовах ринко-
вої економіки можливостей для інвестування до-
сить багато, і підприємство може опрацьовувати 
велику кількість інвестиційних проектів. Благо-
получчя ж підприємства залежить від того, на-
скільки грамотно та коректно складений бізнес-

© Дуброва Н.П., Зубарєва А.С., 2015
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план проекту, наскільки достовірно визначена 
економічна ефективність інвестицій.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інвес-
тиційну діяльність» інвестиціями є всі види май-
нових та інтелектуальних цінностей, що вклада-
ються в об'єкти підприємницької та інших видів 
діяльності, в результаті якої створюється прибу-
ток (доход) або досягається соціальний ефект [1]. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про ін-
вестиційну діяльність» інвестиційною діяльністю 
є сукупність практичних дій громадян, юридич-
них осіб і держави щодо реалізації інвестицій [1].

Інвестиційна діяльність здійснюється за раху-
нок інвестиційних ресурсів, за яких і визнача-
ється інвестиційний потенціал підприємства.

Термін «потенціал» походить від латинсько-
го слова potentia, яке в перекладі означає «сила», 
«змога», «потужність» й у тлумачному словнику 
С.І. Ожегова трактується як «ступінь потужності в 
якому-небудь відношенні, сукупність засобів, мож-
ливостей, необхідних для чого-небудь [2, с. 609].

Визначення інвестиційного потенціалу склад-
не і багатогранне, яке досліджувалось багато віків 
різними науковцями та так і не знайшло єдиного 
поняття. На думку автора [3] найбільш правильне 
відображення інвестиційного потенціалу досліджу-
ється в працях Іванова С.В., використовуючи ре-
сурсний підхід до визначення, удосконалив і кон-
кретизував поняття інвестиційного потенціалу – це 
сукупність ресурсів, факторів та умов для інвесту-
вання. Тобто визначення відображає величину ма-
теріальних, нематеріальних, фінансових та інших 
інвестиційних ресурсів, які можуть бути викорис-
тані для відтворення і розвитку підприємств [3]. 

Для підвищення економічної ефективності не-
обхідно збільшувати інтенсивність виробництва, 
шукати шляхи зниження собівартості продукції. 
Одним з можливих шляхів вирішення даного пи-
тання є інвестування в основні кошти, а саме в 
обладнання. Покращення інвестиційного серед-
овища підприємства досягається шляхом розро-
блення та впровадження інвестиційного проекту.

Інвестиційний проект – це сукупність поєдна-
них в одне ціле намірів і практичних дій з метою 
здійснення інвестиційних вкладень, з метою за-
безпечення визначених конкретних фінансових, 
економічних, виробничих і соціальних заходів з 
метою отримання прибутку [4, с. 116].

Даний інвестиційний проект передбачає при-
дбання технологічного обладнання, що дасть змо-
гу зменшити собівартість продукції за рахунок 
одночасного висіву насіння та внесення добрив.

Планується купівля пневматичного бункеру 
моделі 7000 вартістю 700 тис. грн. – це ідеаль-
не рішення для господарств, зацікавлених як в 
продуктивності і надійності техніки, так і в еко-
номічній ефективності. Бункер моделі 7000 роз-
ділений на дві секції, з обсягами 60% і 40% від 
загального обсягу. Дане розділення є найбільш 
оптимальним для одночасного висіву насіння та 
внесення добрив. 

Реалізація виробничого інвестиційного про-
екту передбачається на протязі п’яти років. 
Заплановані капітальні вкладення на суму 
700 000 тис. грн. Придбання обладнання плану-
ється за рахунок кредитних коштів. Орієнтовна 
дата початку інвестування в реалізацію проекту 

2015 рік. Дата закінчення проекту 2020 рік. Тер-
мін окупності інвестицій 5 років.

Для визначення теперішньої вартості 700 тис. 
грн. через 5 років, ми сподіваємось на щорічний 
рівень ризику, пов'язаний з реалізацією проектів 
під 10%. Отже, якщо

( )NRPVFV +×= 1  
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( )
,

1 NR
FVPV
+

=                        (2)

де PV – теперішня вартість коштів;
FV – майбутня вартість коштів;
R – річна ставка процента;
N – кількість років. 
Якщо нарахування відсотків планується біль-

ше одного разу за рік, то розрахунок проводять 
за формулою:
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FVPV ×+

×=
/1
1

,                   (3)

де т – кількість нарахувань за рік, од.
Як видно з таблиці 1, значення факторів зрос-

тає від часу і росту складного процента. Отож, 
якщо ці фактори підставити в знаменник остан-
нього рівняння, теперішня вартість 700 тис. грн. 
через 5 років буде:

700 тис. грн./(1+0,10)5 = 434,7 тис. грн.
Таблиця визначення теперішньої вартості 

економить багато зусиль для підрахування різ-
них її факторів. Ця таблиця, наприклад, показує, 
що вартість зменшується, коли зростає проміж-
ок часу, а також коли підвищується ставка дис-
конту. В таблиці наведені лише ті значення фак-
торів, які, якщо їх перемножити на майбутню 
вартість, дають значення теперішньої вартості.

В попередньому розрахунку перед нами сто-
яло завдання визначити теперішню вартість 
700 тис.  грн. через 5 років, досить було поди-
витись на кількість років та відповідний про-
центний фактор теперішньої вартості – (PVIF) 
Ргеsent Value interest Factor згідно з поданою 
дисконтною ставкою. Як показано, цей фактор 
становить 0,4347. 

( )
PVIFFV

i
FVPV n ×=

+
×=

1
1

             (4)

PVIF – фактор (множник) поточної вартос-
ті, стандартні значення якого наведені в таблиці 
значень фактора поточної вартості.

Таблиця теперішньої вартості очевидно еко-
номить фінансистам багато часу. Зверніть увагу 
на те, що за пониження ставки дисконту росте 
значення теперішньої вартості, коли ж ставки 
ростуть; вартість падає. Отже, має бути зрозумі-
ло, що поняття теперішньої вартості є важливим 
фактором для вибору рішення про вкладання 
грошей та інвестицій.

Припустімо, що підприємство сподівається 
одержати такі суми грошей за наступні чотири 
роки (тис. грн.):

Таблиця 1
Очікувані суми грошей

Рік Грошовий потік, грн.
1 273100
2 261824
3 255824
4 250206
5 241694
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Теперішня вартість всього грошового потоку 
є простою сумою вартості грошових потоків за 
кожен рік. Якщо дисконтна ставка дорівнює 10%, 
теперішня вартість грошових потоків за 5 років 
дорівнюватиме 97805,63 грн. 

Проведемо оцінку інвестиційної привабливості 
довгострокових капітальних вкладень в таблиці 2.

Таблиця 2
Оцінка інвестиційної привабливості 

довгострокових капітальних вкладень
Період 
часу, 
років

Грошовий 
потік, 

тис. грн.

Фактор по-
точної вар-
тості, коеф.

Поточна 
вартість, 
тис. грн.

0 - 700000 1,0000 - 700000
1 +273100 0,9091 248275,21
2 +261824 0,8264 216371,35
3 +255824 0,7513 192200,57
4 +250206 0,6830 170890,7
5 +241694 0,6209 150067,8

NPV X X +277805,63

Розрахунок чистого наведеного ефекту можна 
зробити за формулою:
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k
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де Рк – річні грошові надходження протягом 
п років;

ІС – стартові інвестиції;
і – ставка порівняння.
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Даний інвестиційний проект є доцільним і 
прибутковим. Його прибутковість становить 
247805,63 грн.

Оцінка ефективності реальних інвестицій – 
відповідальний етап у процесі прийняття рішень. 
Від того, наскільки неупереджено та різносто-
ронньо проведена ця оцінка, залежать строки 
повернення вкладеного капіталу, варіанти аль-
тернативного його використання. Особлива увага 
приділяється вибору інвестиційних проектів, що 
здійснюється на основі оцінки їх ефективності 
при забезпеченні послідовності проведення ана-
лізу [6, с. 38].

Ефективність інвестиційних проектів оціню-
ється на основі таких принципів: 

– перший – оцінка повернення інвестованого 
капіталу повинна здійснюватися на основі показ-
ника грошового потоку, який формується за ра-
хунок сум чистого прибутку та амортизаційних 
відрахувань у процесі експлуатації інвестицій-
них проектів; 

– другий – обов’язкове приведення до тепе-
рішньої вартості як інвестованого капіталу, так і 
сум грошового потоку; 

– третій – вибір диференційованої ставки 
процента (дисконтної ставки) у процесі дискон-
тування грошового потоку для різних інвестицій-
них проектів.

У процесі прийняття інвестиційних рішень 
щодо реалізації окремих з альтернативних про-

ектів вирішальну роль відіграє оцінка їхньої 
ефективності. З метою отримання результатів 
такої оцінки за кожним з проектів, що розгляда-
ються, має бути проведено відповідний фінансо-
вий аналіз. У процесі такого аналізу зіставляють 
між собою ефект та витрати за кожним проек-
том, що розглядається, з урахуванням рівня ін-
вестиційних ризиків за ними [7, с. 428].

Розрахунки показників ефективності інвестицій-
них проектів базується на наступних принципах:

– використовують передбачені проектом по-
точні (ринкові) або прогнозні ціни на продукцію, 
матеріальні ресурси й послуги;

– грошові потоки визначають у тій же валюті, 
у якій проектом передбачені придбання ресурсів 
і оплата продукції;

– видатки на оплати праці (включаючи внески 
в державні позабюджетні фонди) включають до 
складу поточних витрат у розмірі, передбачено-
му в проектних розрахунках;

– якщо проектом визначене повне або част-
кове зв'язування коштів (депонування, придбан-
ня цінних паперів сторонніх емітентів і ін.), то 
вкладення відповідних сум ураховують (у вигля-
ді відтоку) у грошових потоках від інвестиційної 
діяльності, а одержання (у вигляді припливів) – 
у грошових потоках від поточної діяльності;

– якщо в проекті передбачають здійснення де-
кількох видів поточної діяльності, то в розрахун-
ках приводять витрати по кожному з них [8, с. 82].

Інвестиційний процес підприємства в цілому і 
реалізація окремих проектів зокрема характери-
зуються як надходженням відповідних доходів, 
так і здійсненням інвестиційних витрат протягом 
окремих інтервалів часу. Якщо в певному інтервалі 
часу сума доходів, пов’язаних із реалізацією інвес-
тиційного проекту, перевищує суму інвестиційних 
витрат, підприємство одержує чистий інвести-
ційний дохід або «позитивний грошовий потік» 
(positive cash flows). Якщо ж в окремому інтервалі 
часу сума інвестиційних витрат більша, ніж сума 
отриманих доходів, то підприємство має так звані 
чисті інвестиційні витрати або «відлив грошових 
коштів» (cash on flay). Уся сукупність позитивних і 
відливних грошових потоків протягом періоду ре-
алізації інвестиційного проекту має назву «чистий 
грошовий потік» (net cash flow) [5, с. 84; 7, с. 430].

Термін окупності інвестицій – час, протягом 
якого грошовий потік, одержаний інвестором від 
втілення проекту, досягає величини вкладених 
у проект фінансових ресурсів. У господарській 
практиці його можуть визначати без урахування 
необхідності грошових потоків у часі або з ураху-
ванням такої необхідності. Термін окупності про-
екту – Payback Period (PBP) використовується 
переважно в промисловості. Це один із найбільш 
часто вживаних показників оцінки ефективності 
капітальних вкладень [9, с. 79].

Формула для розрахунку періоду окупності 
має вигляд:

PP=I0/∑CFt,                     (6)
де PP – період окупності, роки
I0 – початкові інвестиції
∑CFt – величина грошових надходжень від 

реалізації інвестиційного проекту наростаючою 
сумою.
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PP=977805,63/700000=0,14 роки.
Отже, окупність даного проекту 0,14 роки, що 

говорить про ефективність даного проекту.
Застосування цього методу доцільне при до-

триманні наступних умов:
– всі інвестиційні проекти, що порівнюються, 

повинні мати однаковий строк існування;
– після закінчення терміну окупності інвестор 

повинен отримувати приблизно однакові грошові 
надходження протягом усього строку існування 
інвестиційного проекту;

– проекти повинні пропонувати одноразове 
вкладення початкових інвестицій. Якщо інвести-
ції здійснюються протягом декількох періодів або 
перервно (а це часто буває на практиці), то за-
стосування даного методу значно ускладнюється.

– перевага даного методу полягає у тому, що 
він досить точно сигналізує про ступінь ризико-
ваності проекту. Адже чим більший період по-
трібен для повернення вкладених коштів, тим 
більше шансів виникнення несприятливої ситу-
ації, яка може заперечити усі попередні аналі-
тичні розрахунки. Тому в ситуаціях зі значним 
рівнем ризику в першу чергу слід звертатись до 
цього методу. Окрім того, чим коротший період 
окупності, тим більші грошові потоки надходять 
в перші роки реалізації проекту, а значить, тим 
більший рівень ліквідності має проект.

Метод розрахунку бухгалтерської рентабель-
ності інвестицій ROI (return on investment) в літе-
ратурі називають ще середньою нормою прибут-
ку на інвестиції АRR (аverage rate of return) або 
розрахунковою нормою прибутку АRR (ассоunting 
rate of return). Bизначення RОІ може здійснюва-
тись як на основі доходу до сплати податків та 
процентів за банківський кредит – ЕВIT (earnings 
before interest and tax), так і на основі доходу після 
сплати податків, але до сплати процентних плате-
жів, – ЕВІТ (1 – П), де П виступає в якості став-
ки оподаткування згідно iз законодавством. Однак 
частіше використовують величину доходу після 
оподаткування, оскільки вона більш точно харак-
теризує прибутковість проекту [5, с. 86; 7, с. 75].

ROI=П/Bп-Вк, (7)

де ROI – рентабельність інвестицій,
П – прибуток від реалізації проекту,
Bп-Вк – вартість активів на початок і кінець 

досліджуваного періоду.
ROI=97805,63/700000-241694=0,21

При оцінці інвестиційних проектів розрахова-
не значення ROI порівнюють із прийнятим для 
п-ва рівнем рентабельності. Проект вважатиметь-

ся економічно вигідним, якщо значення показника 
ROI перевищує величину рентабельності, при-
йняту інвестором. Крім того, цей метод викорис-
товується для порівняльної оцінки альтернатив-
них варіантів вкладення капіталу. Проект можна 
вважати ефективним, якщо його ROI не менше, 
ніж величина банківської облікової ставки. Цей 
метод не тільки встановлює факт прибутковості 
проекту, але й оцінює ступінь його прибутковості.

Метод IRR – це метод класифікації інвести-
ційних пропозицій з використанням граничного 
рівня дохідності інвестицій в активи, який дорів-
нює ставці дисконту за якою теперішня вартість 
надходжень від проекту дорівнює теперішній 
вартості витрат на нього.

На практиці визначення IRR проводиться за 
допомогою такої формули:

IRR = A +
a(B− A)
(a − b)

                   (8)

де А – величина ставки дисконту, при якій 
NPV позитивна; 

В – величина ставки дисконту, при якій NPV 
негативна;

а – величина позитивної NPV, при величині 
ставки дисконту А;

b – величина негативної NPV, при величині 
ставки дисконту В.
IRR = 10% + ((277805,63/(277805,63+100289))х 

х(60-10))% = 46,7%.
Висновки і пропозиції. Процес інвестування 

прийнято реалізовувати за допомогою розробки 
і подальшого виконання інвестиційного проекту. 
Важливу роль при цьому грає його правильна 
оцінка. 

Для підприємства був розроблений інвести-
ційний проект, який є доцільним і прибутковим. 
Його прибутковість становила 247805,63 грн. Пе-
ріод окупності даного проекту 0,14 роки. Верхня 
межа відсоткової ставки – 46,7%, за якою під-
приємство може окупити кредит для фінансу-
вання інвестиційного проекту.

Тож підприємству рекомендується прийняти 
інвестиційний проект з купівлі пневматичного 
бункеру моделі 7000 вартістю 700 тис. грн. Бун-
кер моделі 7000 розділений на дві секції, з обся-
гами 60% і 40% від загального обсягу. Дане розді-
лення є найбільш оптимальним для одночасного 
висіву насіння та внесення добрив.

За цим проектом підприємству необхідно взя-
ти кредит під 10%, на термін 1 рік, за яким від-
сотки погашатимуться щомісячно, в кінці міся-
ця, відсотки будуть нараховуватись за системою 
факт/факт.
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В статті розглянуто та рекомендовано застосування системного підходу як основний напрям досягнення мети 
підприємства та отримання результатів власної діяльності, що свідчить про сутність і доцільність його існування та 
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Постановка проблеми. В ринкових умовах сут-
тєвішим є для кожного кожного господарюючого 
суб’єкта є результативність та успіх, що грунту-
ють доцільність його існування, обраний кращий 
напрям діяльності, вірно сформована стратегія, 
яка приносить очікувані плоди та оправдовує 
вкладені кошти. Тобто, досягнення підприємством 
власної мети свідчать про його здатність вижива-
ти та утримувати здобуті провідні позиції на рин-
ку. Але основою досягнень підприємства є вміння 
знаходити і узагальнювати характеристики його 
власної діяльності та порівнювати з характерис-
тиками діяльності інших підприємств, щоб у по-
дальшому усвідомлювати можливості досягнен-
ня мети і отримання результатів, що розкриває 
системний підхід [1, с. 13–15]. Тому виникає не-
обхідність в дослідженні загальних та властивих 
характеристик, які застосовуються в управлінні 
підприємством і водночас виділенні чинників, які 
сприяють досягненню поставленої мети в процесі 
господарської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До 
вчених, які розглядали та досліджували систем-
ний підхід, слід віднести М.О. Бєсєдіна, В.Г. Ва-
силькова, П. Друкера, В.М. Нагаєва, А.Б. Тітова, 
Р.А. Фатхутдінова та ін. Але більш конкретні до-
слідження щодо системного підходу відбувалися 
на практиці багатьох вітчизняних і зарубіжних 
підприємств. Тому виникає потреба у повно-
му обгрунтуванні системного підходу як засобу 
для підвищення ефективності діяльності підпри-
ємства і досягнення більшої рентабельності для 
нього, а також складових цього підходу, які здат-
ні діяти як спільно між собою, взаємодоповнюю-
чи один одного, так і окремо.

Мета дослідження. полягає у розкритті ролі 
системного підходу, що є управлінським проце-
сом підприємства в ході його безпосередньої ді-
яльності і спрямований на досягнення найбіль-
ших результатів.

Виклад основного матеріалу. Кожна управ-
лінська діяльність, спрямована не лише на досяг-
нення визначних для підприємства результатів, 
але й лідируючих позицій на ринку, як свід-
чить зарубіжний досвід, зокрема підприємства 
«Дженерал Моторс» та «Сіменс», винахідник 
Т. Эдісон, який комерціоналізував свої винаходи, 

банкір Т. Ротшильд – починається із системного 
підходу. Тобто, системний підхід висвітлює на-
явні можливості підприємства, здатність їх за-
стосувати для досягнення цілей, а також ресурси 
і засоби, якими вони розпоряджаються.

У всіх трьох підходах є один спільний чин-
ник: вони будуються на існуючих зусиллях під-
приємства, ведеться пошук швидше можливості 
для його розвитку і зростання, ніж слабих сторін, 
після чого виділяються досягнені результати, ніж 
небезпеки, яких слід уникати. Тобто, вони допо-
внюють один одного, а саме: кожен підхід слу-
жить досягненню визначеної мети та виконує своє 
призначення. А висновки, отримані за допомогою 
аналізу після досягнених результатів, в подаль-
шому перетворюється у програму ефективних дій.

Для пошуку і зростанню можливостей систем-
ний підхід визначає оптимальне співвідношення 
між інтенсивністю економічної діяльності та ре-
ально досягаючими результатами, а саме: як по-
трібно розвивати підприємницьку діяльність від 
минулого до сьогодення, а також що треба зро-
бити для ефективної діяльності у майбутній пер-
спективі. Іншими словами, цей підхід висвітлює 
існуючі можливості, які слід використовувати, 
а також ті, від який потрібно відмовитися, і які 
для цього виявляються нові чинники, що можуть 
вплинути на поліпшення результатів діяльності 
підприємства, маючи відповідний сегмент ринку.

І нарешті, максимізація ресурсів – це підста-
ва оцінки та аналізу діяльності підприємства, ви-
користання у ньому засобів і ресурсів, а також 
встановлення власних пріоритетів при розробці 
стратегії. В цьому шляхом концентрації ресурсів 
на пріоритетних напрямках діяльності та розви-
тку підприємства надається гарантія, що енергія 
персоналу і зусилля спрямовуються на ті лан-
ки, які забезпечуватимуть високим результатам 
[3, с. 176–177; 4].

Таким чином, системний підхід сприяє адек-
ватній постановці проблем у визначенні напрямів 
діяльності підприємства і виробленні ефективної 
стратегії їх вивчення [6, с. 610-613]. Цей підхід 
має такі принципи:

1) процес прийняття рішень повинен почина-
тися з виявлення і чіткого формулювання кінце-
вих цілей;
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2) необхідно розглядати всю проблему як 
ціле, як єдину систему і виявляти всі наслідки і 
взаємозв'язки кожного приватного рішення;

3) необхідні виявлення та аналіз можливих 
альтернативних шляхів досягнення мети;

4) цілі окремих підсистем не повинні вступати 
в конфлікт з цілями всієї системи (програми);

5) сходження від абстрактного до конкретного;
6) єдність аналізу і синтезу, логічного та іс-

торичного;
7) виявлення в об'єкті різноякісних зв'язків та 

їх взаємодії та ін.
Виробництво – найважливіша сфера людської 

діяльності з перетворення предметів праці з ме-
тою задоволення потреб всіх суб’єктів суспільства 
[2, с. 420–426]. Таким чином, виробнича функція 
охоплює всі дії, що безпосередньо пов’язані з ви-
готовленням товарів чи наданням послуг. Вона 
відіграє головну роль у створенні товарів або по-
слуг і є ядром будь-якого промислового підпри-
ємства. Ресурсні вкладення здійснюються для 
отримання готових виробів за допомогою одного 
або кількох процесів перетворення (збереження, 
транспортування, оброблення). Щоб гарантувати 
бажаний (замовлений) продукт, на різних етапах 
процесу перетворення здійснюються заміри (зво-
ротний зв’язок), а потім порівнюють результати з 
установленими стандартами і в разі необхідності 
коригують дії (контроль). Досягнення мети вироб-
ництва з виготовлення продукції для задоволен-
ня потреб споживачів можливе тільки за умови 
тісної взаємодії виробничої функції насамперед з 
функціями маркетингу та фінансів, а також інши-
ми допоміжними функціями. Такий взаємозв’язок 
трьох основних функцій відображений на рис. 1.

Фінансова функція передбачає дії з забезпе-
чення виробничої функції ресурсами за вигідною 
ціною і з розподілом цих ресурсів, у тому числі 
й за іншими функціями. Персонал, який виконує 
операції по кожній з функцій, працює спільно, 
обмінюючись інформацією та досвідом щодо:

– підготовки кошторисів, бюджетів для визна-
чення фінансових потреб або наступного їх ко-
ригування у випадку змін умов функціонування. 
Оцінюється також робота підрозділів підприєм-
ства відносно прийнятого бюджету;

– економічного аналізу та оцінювання запро-
понованих інвестицій в устаткування, технологію 
виробництва;

– забезпечення необхідними фондами для 
своєчасного фінансування виробничого процесу. 
Ретельне планування набуває важливого і навіть 
критичного значення в умовах обмеження фондів 
та сприяє подоланню проблем з потоком грошо-
вої готівки.
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Рис. 1. Перетин і взаємозв’язок 
трьох основних функцій

Маркетингова функція полягає: у продажу 
і просуванні на ринок товарів та послуг; у здій-
сненні заходів у сфері реклами та ціноутворення; 
в оцінці побажань і потреб споживачів; у дове-
денні до виробничників результатів короткостро-
кових маркетингових досліджень і до дизайнерів 
та проектувальників – довгострокових.

Виробничники мають потребу в інформації 
про поточний попит, щоб спланувати виробни-
цтво (купувати необхідні матеріали і складати 
робочі графіки). Дизайнерам і проектувальни-
кам необхідна маркетингова інформація для 
поліпшення та модернізації існуючих товарів і 
розроблення нових. Тому маркетинг, проекту-
вання та виробництво мають працювати разом 
у тісному контакті. При цьому маркетингова ін-
формація характеризує запити споживачів і ви-
моги до конструкційних та функціональних осо-
бливостей нових видів товарів, що важливо для 
проектувальників.

Виробничники також зацікавлені в отриманні 
своєчасної інформації про потреби до нових ви-
робів, щоб розробити технологічні процеси і при-
дбати необхідне устаткування.

Фінансисти активно включаються в процес об-
міну інформацією і повідомляють про наявність 
фондів (при короткостроковому плануванні), а та-
кож, які фонди потрібні для виготовлення нових 
виробів (за умови довгострокового планування).

У свою чергу, важливі відомості про терміни 
виробничого процесу, що їх отримують марке-
тологи, дають змогу своєчасно інформувати спо-
живачів про виконання замовлення.

Дослідження взаємопов’язаних умов та чин-
ників, що забезпечують успішне виконання ви-
робничої функції як важливої сфери діяльності 
людей, потребують розглядання її з позиції сис-
темного підходу, як своєрідну складну систему.

Виробнича система поряд з технологічними 
(матеріальними) містить соціальні елементи – 
працівників, які використовують засоби праці 
і керують ними при виготовленні продукції. Су-
купність груп людей певного професійного складу, 
що узгоджено взаємодіють у процесі виконання 
заздалегідь передбачених функцій на техноло-
гічному устаткуванні для досягнення поставленої 
мети, становить соціальну структуру виробничої 
системи. Таким чином, соціальні та матеріальні 
елементи формально діють як цілісна складова 
виробничої системи. Існування матеріальної і со-
ціальної структур зумовлене поділом праці всере-
дині виробничої системи. Тому структура елемен-
тів має відповідати її загальним цілям і постійно 
пристосовуватися до них, адже кожен елемент 
і підсистема як відносно відокремлені частини ви-
конують чітко визначені завдання.

Виробнича система визначається поведінкою, 
еволюцією і набором структур. 

Той самий об’єкт, що є складовою виробничої 
системи і має здатність функціонувати автоном-
но, розглядається як підсистема або елемент. На 
прикладі машинобудівного підприємства, верстат 
у цілому є технологічною системою, його окремі 
частини – агрегати, вузли, деталі являють собою 
підсистеми та елементи.

У разі дослідження системи, де головною під-
системою є людина, верстат виступає із зовсім 
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іншими властивостями, ніж у системі «верстат». 
У свою чергу, система «верстатник – верстат» діє 
як підсистема, якщо предметом розгляду є сис-
тема «виробнича дільниця», яка об’єднує кілька 
таких підсистем.

Так, на машинобудівному підприємстві ви-
користовується одночасно багато різноманітної 
сировини, матеріалів, способів їх перероблення 
для виготовлення кінцевого продукту (виробу). 
Характерною особливістю при цьому є існуван-
ня трьох взаємопов’язаних послідовних підсис-
тем: заготівельної, що забезпечує первісне змі-
нювання форми матеріалу (металу); обробної, 
яка пов’язана з отриманням готових деталей із 
заготовок; складальної, що зайнята з’єднанням 
окремих деталей у вузли і готовий виріб – ма-
шину. Наприклад, заготовки з металу можна 
отримати різними методами: литтям (відлив-
ки), тиском (поковки), штампуванням, механіч-
ним обробленням або зварюванням. Подальша 
обробка заготовок – механічна, термічна тощо 
здійснюється у різній послідовності і різними 
робочими інструментами та машинами. Крім 
цього, окремі частини виробу – вузли, агрега-
ти можуть збиратися в підсистемах-елементах 
(цехах, дільницях) виробничої системи таким 
чином, щоб бути готовими до початку складання 
виробу в цілому.

Структура виробничої системи визначається 
складом та взаємозв’язками її елементів і під-
систем, а також зв’язками з зовнішнім серед-
овищем. Розрізняють просторову (розташування 
елементів системи в просторі) і часову (послі-
довність змін у часі стану елементів і системи в 
цілому) структури виробничих систем, що тісно 
взаємопов’язані і взаємозалежні.

Структура виробничої системи, зображена на 
рис. 2, – це інваріантна в часі фіксація елементів 
і зв’язків між ними. Функціонування виробничої 
системи означає її дію в часі. Залежно від мети 
й аналізу виробнича система може бути подана 
різноманітними структурами, наприклад, струк-

турою основних фондів, структурою кадрів, ви-
робничою структурою і т. д.

Цілісність виробничої структури є однією з 
основних властивостей. Усі елементи виробничої 
системи функціонують з єдиною загальною ме-
тою – розроблення, проектування, виготовлення 
необхідної продукції. Будь-яка виробнича систе-
ма має вхід, процес, вихід і зворотний зв’язок.

При застосуванні системного підходу на осно-
ві маркетингових досліджень спочатку форму-
ються параметри виходу – товару або послуги: 
що виробляти, з якими показниками якості, з 
якими витратами, для кого, в які терміни, кому 
продавати і за якою ціною. На ці питання від-
повіді даються одночасно. «Вихід» повинен бути 
конкурентним по нормативам, наприклад, норма 
затрати матеріальних та енергетичних ресурсів 
виробі, яка переводиться у вартісний вимір.

Потім визначаються параметри входу: які по-
трібні ресурси та інформація для процесу. По-
треба в ресурсах та інформації прогнозується 
після вивчення організаційно-технічного рівня 
виробництва системи (рівня техніки, технології, 
організації виробництва, праці та управління) і 
параметрів зовнішнього середовища (політичної, 
економічної, технологічної, соціально-демогра-
фічної, культурної середовища країни й інфра-
структури даного регіону).

Зворотній зв'язок є комунікаційним каналом 
від споживачів системи (виходу) до виробника 
товару і постачальникам «входу» системи. При 
зміні вимог споживачів до товару, параметрів 
ринку, появі організаційно-технічних новинок 
«вхід» системи і сама система повинні відреагу-
вати на ці зміни і внести їх у параметри функ-
ціонування. Для забезпечення конкурентоспро-
можності товару необхідно, щоб:

– результати маркетингових досліджень га-
рантували вищі світові досягнення до моменту 
поставки товару споживачеві (іншими словами – 
повинен бути високоякісним прогноз параметрів 
«виходу» системи);

– «вхід» системи був 
відмінної якості;

– зовнішнє середовище 
сприяло нормальному про-
суванню процесів у системі 
і організаційно-технічний 
рівень тут зміг переробити 
якісний «вхід» у якісний 
«вихід».

Комунікаційний ка-
нал формується у вигля-
ді матеріальних зв’язків 
системного підходу, яким 
передують інформаційні 
зв’язки – як спілкування 
і взаємодія людей шляхом 
обміну усними, письмо-
вими, графічними та ін-
шими видами відомостей. 
Завдяки інформаційним 
зв’язкам забезпечується 
інтеграція елементів сис-
теми в єдине ціле, оскільки 
системоутворюючі елемен-
ти пов’язані з рухом ін-

Вхід Вихід Виробнича система 

Замовлення споживачів 
на продукцію за: 
- номенклатурою; 
- асортиментом; 
- якістю; 
- кількістю. 
Законодавчі обмеження 
Виробничі ресурси: 
- устаткування; 
- інструмент; 
- сировина; 
- матеріали; 
- комплектуючі вироби; 
- енергія; 
- кваліфіковані кадри. 
Вимоги міжнародних та 
національних стандартів 

Виробнича 
структура 

Організаційна 
структура 

Елементні 
складові: 
- засоби праці; 
- праця; 
- предмети праці. 
Комплекси 
елементів: 
- робочі місця; 
- дільниці; 
- цехи; 
- виробничі лінії. 

Функціональні 
підсистеми: 
- виробничих 
процесів; 
- складу 
елементів; 
- виробничої 
інфраструктури; 
- підготовки до 
виробництва; 
- процеси і систе- 
ми управління. 

Готова продукція за: 
- номенклатурою; 
- асортиментом; 
- якістю; 
- кількістю. 
Послуги 
виробничого 
характеру 
Сервіс експлуатації 
виробів 
Інформація 

Технологія 

Виробничий 
процес 

Зворотний зв’язок (інформація 
про стан і можливості розвитку 

виробничої системи) 

Зворотний зв’язок 
(інформація про попит 
і пропозицію продукції) 

Рис. 2. Структура виробничої системи
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формації. Інформаційні зв’язки на відміну від 
матеріальних мають прямий і зворотний рух. 
Якщо прямі зв’язки визначають еталон пове-
дінки системи та її елементів, то зворотні відо-
бражають відомості про результати виконання 
завдань і параметри функціонування елементів. 
При цьому інформація супроводжує матеріаль-
ний потік, що відбиває рух реальних матеріаль-
них ресурсів під час їх перетворення в готовий 
продукт. Таким чином здійснюються зв’язки 
внутрішнього стану системи. На «виході» сис-
теми виникають інформаційні зв’язки стосовно 
результатів функціонування, які відображають 
відомості про кількість, якість, споживчі влас-
тивості виробів (послуг), про економічні по-
казники процесів та ін. На підставі отриманої 
інформації аналізуються, виробляються орга-
нізаційно-управлінські рішення і здійснюються 
адміністративно-економічні впливи на систему 
та її елементи.

А матеріальні зв’язки виробничої системи по-
чинаються з моменту виконання замовлення на 
сировину, матеріали та завершуються відван-
таженням готової продукції споживачам. Цикл 
руху матеріалів охоплює час їх виготовлення, 
упакування, відвантаження, транспортування 
від постачальника, складування та зберігання 
в продуцента кінцевої продукції. Далі ці мате-
ріали у безпосереднього виробника підлягають 
обробці, складанню, упакуванню і відвантажен-
ню готової продукції споживачам. Матеріальний 
потік, таким чином, є результатом взаємодії не-
залежних виробничих систем: постачальника, 
транспортувальника і продуцента готових виро-
бів. Вони взаємодіють завдяки інформації, яка 
стає первісним вхідним ресурсом процесу ви-
робництва системи.

Далі при застосуванні системного підходу 
та наявності в ній інформаційних і матеріаль-
них зв’язків виникає дерево рішень ефектив-
ності реалізації кожного виду товару, що має 
свої особливості і його побудова становить ве-
личезну складність. Разом з тим, побудова де-
рева рішень дозволить значно підвищити якість 
менеджменту конкурентоспроможності товару 
[5, с. 18–22].

Застосовуючи системний підхід, дерево рі-
шень щодо ефективності реалізації товару мож-
на зобразити в наступному вигляді (рис. 3), де 
поряд з тим визначаються показники конкурен-
тоспроможності товару. Тобто, для визначення 
показників ефективності реалізації товару при 
застосуванні системного підходу застосовують 
формули 1.1 – 1.4 за такою послідовністю:

І. Конкурентоспроможність аналізованого 
зразка товару розраховується за формулою:

Ка .о.=
Еа .о .

Ел .о .  
,                (1.1)

де Ка.о. – конкурентоспроможність аналізова-
ного зразка товару на конкретному ринку, част-
ки одиниці;

Еа.о. – ефективність аналізованого зразка то-
вару на конретному ринку, одиниця корисного 
ефекту одиниця валюти;

Ел.о. – ефективність кращого зразка-конкурен-
та, використовуваного на даному ринку.

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4
2.1.1 2.1.2 2.1.3

1.2.2.1 1.2.2.2 2.1.2.1 2.1.2.2

1. Пс 2. Зс

1.2.2.2.1 1.2.2.2.2 1.2.2.2.3 2.1.2.2.1 2.1.2.2.2 2.1.2.2.3 2.1.2.2.4

І-й рівень показників

ІІ-й рівень показників

ІІІ-й рівень показників

ІV-й рівень показників

V-й рівень 
показників

Умовні позначення:
0-й рівень показників – ефективність товару;
І-й рівень: 1 – сумарний корисний ефект товару; 

2 – сумарні витрати за ЖЦТ;
ІІ-й рівень: 1.1,..., 1.8 – узагальнюючі показники якості 

товару ІІ-го рівня;
2.1,..., 2.7 – витрати по стадіях ЖЦТ (див. формулу 1.4);
ІІІ-й рівень: 1.2.1,..., 1.2.4 і далі – узагальнюючі по-

казники якості товару III-го рівня, наприклад, довговіч-
ність, безвідмовність, ремонтопридатність, збереженість 
товару; 2.1.1.,..., 2.1.3 і далі – комплексні витрати за на-
прямками робіт;

IV-й рівень: – приватні показники якості товару і еле-
менти витрат;

V-й рівень: – чинники, що впливають на приватні по-
казники якості та ресурсомісткість товару.

Рис. 3. Дерево показників ефективності товару

ІІ. Корисний ефект властивостей товару ви-
значається за формулою:

E=
П с

Зс  
,                   (1.2)

де Пс – корисний ефект товару за норматив-
ний термін його служби в умовах конкретного 
ринку, одиниця корисного ефекту;

Зс – сукупні витрати за життєвий цикл това-
ру в умовах конкретного ринку, одиниця валюти 
(грн., долари, євро і т.д.);

ІІІ. Корисний ефект однопараметричного об-
ладнання рекомендується визначати по формулі

Пс=∑
t= 1

T

П4∗Фг∗ К1∗ К2∗ Kn
 
,           (1.3)

де Т – нормативний термін служби обладнан-
ня, років;

П4 – годинна паспортна продуктивність об-
ладнання;

Фг – річний плановий фонд часу роботи об-
ладнання;

К1,..., Кn – коефіцієнти, що характеризують не-
відповідність показників якості обладнання вимо-
гам споживача, невигідність їх виконання, низьку 
організацію експлуатації та ремонту машини.

Ці показники знижують корисний ефект об-
ладнання. До них відносяться: коефіцієнт без-
відмовності обладнання, коефіцієнт зниження 
продуктивності обладнання у міру її старіння, 
показники погіршення безвідмовності, ремонто-
придатності та інших показників якості облад-
нання, показники рівня шуму, вібрації та інші 
показники ергономічності та екологічності облад-
нання, показник організаційно-технічного рівня 
виробництва у споживача обладнання.

IV. Сукупні витрати за життєвий цикл оди-
ниці обладнання можна визначити за формулою:
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Зс=
Зм .ниокр

N1

Зотпп

N2 изгвн
∑
t=1

T

Зэк± Зликв
 
,          (1.4)

де Зм.ниокр – кошторисна вартість маркетинго-
вих досліджень, науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт;

N1 – кількість обладнання, яке намічається ви-
пустити з даної конструкторської документації;

Зотпп – кошторисна вартість організаційно-техно-
логічної підготовки виробництва нового обладнання;

N2 – кількість обладнання, яке намічається 
випустити з даної технологічної документації. 
N1 = N2, якщо один виробник даної машини;

Зизг – витрати на виробництво обладнання (без 
амортизації попередніх витрат);

Звн – витрати на впровадження обладнання 
в споживача, що включають транспортні витра-
ти, кошторисну вартість будівельно-монтажних і 
пусконалагоджувальних робіт;

Т – нормативний термін служби обладнання;
Зэк – витрати на експлуатацію, технічне об-

слуговування та ремонти обладнання, в році t 
(без амортизації попередніх витрат);

Зликв – витрати на демонтаж і ліквідацію (ре-
алізацію) елементів основних виробничих фондів 
(включаючи вартість самого старого обладнання), 
що виводяться у зв'язку з освоєнням і впрова-
дженням нового обладнання.

Якщо ці витрати менше доходу від реаліза-
ції виведених елементів фондів, то значення Зликв 

у формулі (1.4) повинно бути зі знаком мінус, 
якщо більше зі знаком плюс фактор часу при 
розрахунку сукупних витрат враховується за 
загальноприйнятою методикою.

Умовний приклад оцінки конкурентоспро-
можності наведено в таблиці 1.

Висновки. Отже, у вигляді системи може ви-
ступати будь-яке підприємство, її підрозділ, від-
діл, машина і т.д. Тому для забезпечення високої 
якості «виходу» системи спочатку необхідно за-
безпечити високу якість «входу», а потім високу 
якість процесу і зовнішнього середовища. Якщо, 
наприклад, якість «входу» машинобудівного під-
приємства задовільний, то які б не були на під-
приємстві технологія, обладнання, кадри і т.д., 
якість «виходу» теж буде задовільним. Якщо 
якість «входу» відмінне, а якість процесу задо-
вільний, то і якість виходу буде задовільним, тоб-
то оцінка якості «виходу» дорівнює нижчої оцінки 
попередніх елементів. При цьому спочатку фор-
муються вимоги до «виходу» системи, потім – до 
«входу» і зовнішньому середовищі і тільки по-
тім – до процесу. Іншими словами – перш ніж 
висувати вимоги до колективу, вивчаючи якість 
документів, що надходять, інформації, зовнішню 
по відношенню до колективу середовище, тобто 
потрібно відпрацювати «вхід» системи, відрегу-
лювати (при можливості) відносини із зовнішнім 
середовищем і тільки потім слід приступати до 
підвищення якості процесу.

Таблиця 1
Приклад оцінки конкурентоспроможності 

повітряних поршневих компресорів продуктивністю близько 20 м3/хв

Зразок Корисний ефект, 
млн. м3 повітря

Сукупні затрати, 
млн. грн.

Ефективність, 
м3/грн

Конкуренто-
cпроможність 

за відношенням 
до кращого зразка

Висновок

Проектований 
(варіант N1) 6,5 2,4 2,7 0,84 Неконкуренто-

спроможний

Проектований 
(варіант N2) 8,8 2,6 3,4 1,06

Конкуренто-
спроможний, 
але незначно

Конкурент N1 5,8 2,2 2,6 0,81 Неконкуренто-
спроможніКонкурент N2 7,2 2,3 3,1 0,97

Конкурент N3 8,0 2,5 3,2 1,00 Кращий 
зразок-аналог
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In the article rewiewed and proposaled application of systems approach as basis direction to anchieve aim of company and 
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selected strategy. A systems approach on company is presentation yourself of characteristic of possibilities and available in 
him resourses for ensuring the effective operation and expected performance, and also means for improve their position 
on market goods and servise. And also application of systems approach in image of three decision and calculation level 
competitionable of product for determine ways of holding company its own market niche.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 
ТА ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

У даній статті розглядаються процес формування ресурсного потенціалу, а також методи оцінки ресурсного потенціалу. 
Показані схеми, за якими можна аналізувати ресурсний потенціал. Описані основні складові ресурсного потенціалу та 
їх вплив на підприємство. Запропонована формула для певного показника, що дає змогу оцінити загальний ресурсний 
потенціал підприємства у всіх сферах діяльності.
Ключові слова: підприємство, управління, ресурсний потенціал, оцінка.

Постановка проблеми. Сучасні ринкові умови 
діяльності потребують прийняття оптимальних та 
продуманих управлінських рішень стосовно визна-
чення, наприклад, обсягів виробництва, або вибору 
цільових ринків для подальшої реалізації продукції, 

що передбачає ефективне використання усіх видів 
ресурсів підприємства, їх оптимальну структуру, 
від яких залежить фінансовий стан підприємства. 
У цих умовах збільшується роль аналізу викорис-
тання саме ресурсного потенціалу підприємств. 

© Тульчинська С.О., Кичила В.В., 2015
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Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Вивченню теоретичних питань формування, роз-
витку та ефективного використання потенціалу 
підприємств присвячено ряд наукових робіт. Пи-
тання відносно формування та оцінки ресурсного 
потенціалу підприємства досліджували Л. Бала-
банова і Р. Мажинський [2], С. Близнюк [3], З. Ге-
расимчук і Л. Ковальська [4], О. Клімахіна [5], 
В. Павлова [6], В. Ременніков [7], Бугуцький О.А., 
С. Сердак [8], М. Щепакін і В. Цициліна [9] та ін.

Постановка завдання. В умовах нестабільнос-
ті зовнішнього середовища одним з невідклад-
них завдань керівництва постає формування та 
оцінка поточних можливостей підприємства, та 
в перспективі – тобто його потенціалу. Забез-
печення відповідності потенційних можливостей 
підприємства вимогам зовнішнього середовища є 
актуальною проблемою сьогодення.

Розв’язання означеної проблеми пов’язане з 
управлінням ресурсним потенціалом підприєм-
ства. Підвищення рівня ефективного управління 
ним можливе в процесі використання сучасних 
методів діагностики та оцінки.

У зв’язку з цим все більшої актуальності на-
бувають питання формування, оцінки та ефек-
тивного використання ресурсного потенціалу 
підприємств з метою підвищення конкуренто-
спроможності підприємства та національної еко-
номіки в цілому. Саме науково-теоретична та 
практична значимість указаних проблем обумо-
вила актуальність обраної теми дослідження.

Метою статті є обґрунтування методичних під-
ходів до оцінки рівня ресурсного потенціалу під-
приємства за інтегральним показником та очікува-
них наслідків для прийняття управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для подальшого розвитку будь-якої галузі з ме-
тою забезпечення ефективного функціонування 
підприємств, як важливий інструмент розгляда-
ється достатня величина ресурсного потенціалу 
та чітка стратегія розвитку, за умови результа-
тивного стратегічного управління.

Ресурсний потенціал є базисом соціально-еко-
номічного розвитку кожного підприємства, якісні 
та кількісні характеристики якого відображають 
упорядковану сукупність ресурсів, які включа-
ють трудові, фінансові, виробничі та інформацій-
ні ресурси. Очевидним результатом ефективного 
використання ресурсного потенціалу підпри-
ємства є виробництво, насамперед, продукції 
хорошої якості, яка дає певну можливість для 
отримання високих доходів. Ресурсний потенціал 
підприємства потрібно розглядати як своєрідну 
економічну категорію, яка є наслідком взаємодії 
абсолютно всіх ресурсів підприємства, не тіль-
ки наявних, а й тих, що приховані, а з іншого 
боку – як економічну основу будь-якого підпри-
ємства, що визначається системою показників, 
які, в свою чергу, відображають не тільки ресур-
си, наявні в даний момент, а і їхні резерви, які 
можна використані за певних умов.

Категорія ресурсного потенціалу потрібна для 
оцінки розвитку в майбутньому, оскільки вра-
ховує напрями розширення, поповнення та від-
творення джерел ресурсів, що представляють 
джерела, з яких черпаються інформаційні та ма-
теріально-речові складові системи виробництва.

Аналіз різних підходів дозволяє констатувати, 
що ресурсний потенціал найчастіше розглядають 
як частину виробничих відносин, що виникають 
через використання здатності ресурсів до ство-
рення певних матеріальних благ; кількість наяв-
них ресурсів необхідних для досягнення поставле-
ної мети; найбільш можливий обсяг матеріальних 
послуг та благ, отриманий за умови найліпшого 
використання наявних ресурсів; реальну або ймо-
вірну здатність виконати цілеспрямовану роботу.

Для визначення ресурсного потенціалу, а та-
кож для оцінки сил та можливостей підприєм-
ства, можна використовувати схему відображену 
на рисунку 1.
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Рис. 1. Схема знаходження рівня ресурсного 
потенціалу підприємства

За таким підходом слід констатувати, що ре-
сурсний потенціал можна охарактеризувати не 
тільки кількісно-якісними показниками, безпосе-
редньо на момент його дослідження, а й співвідно-
шенням величини та складу потенціалу до потреб 
підприємства та цільового ринку, на якому воно діє.

Базуючись на ресурсній концепції, яка відзна-
чається можливостями підприємства створювати 
достатній рівень ресурсного потенціалу, а також на 
концепції динамічних здатностей, яка базується на 
результативності роботи досвідчених менеджерів, 
виділено як складові виробничий, трудовий, фінан-
совий та інформаційний потенціали, які дозволяють 
забезпечити необхідний ресурсний потенціал, який 
потрібний для реалізації стратегії, базуючись на 
комплексному аналізі ринкової ситуації, який є пев-
ною основою для визначення стратегічного набору 
рішень відносно подальшого розвитку. Важливим є 
не послідовність їх формування та використання, 
а саме оптимальна комбінація, координація і між-
видові зв’язки, що дозволяє покращити ефек-
тивність діяльності підприємства і забезпечи-
ти високу конкурентоспроможність порівняно 
з конкурентами в необхідних сегментах ринку [6].

Аналіз рівня ресурсного потенціалу підприєм-
ства за його оцінкою дозволяє виявляти резерви 
ефективного функціонування та визначати пріо-
ритети розвитку: збільшувати масштаби виробни-
цтва, зберігати рівень досягнутого чи скорочувати 
виробничу програму для подальшої стабілізації.

Визначення інструментарію оцінки ресурсного 
потенціалу дозволяє розробляти ефективну сис-
тему управління ним на певних етапах розвитку 
та обґрунтовувати відповідність зовнішньому се-
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редовищу з метою забезпечення взаємодії з рин-
ком. Підприємство, зазвичай, повністю не вико-
ристовує наявний потенціал ресурсів, але у разі 
систематичного контролю рівня його використан-
ня можна коригувати внутрішні можливості та 
запобігати кризовим ситуаціям. Тому для аналізу 
ресурсного потенціалу підприємства необхідно та-
кож проаналізувати його складові (рис. 2). 

Процес аналізу починається з накопичення 
певної фінансово-економічної інформації про 
стан досліджуваного підприємства. Визначають-
ся його основні цілі, вихідні і кінцеві показники 
фінансово-господарської діяльності.

Потім необхідно розрахувати саме фактичний 
рівень використання потенціалу підприємства. 
Для цього потрібно:

– вибрати певний комплекс показників для 
кожної складової потенціалу, найбільш повно ві-
добразити їх теперішній стан, побудувати ком-
пактну модель реального стану підприємства;

– визначити систему контрольних показників, 
встановивши їх значення (найменші та найбільші 
припустимі) для кожної із складових (побудувати 
певну умовну модель для еталону). Розраховані 
коефіцієнти самі по собі несуть не дуже значне 
смислове значення, так що необхідно порівняти 
величину коефіцієнтів зі значеннями зовнішніх 
показників – якими і виступають встановле-
ні нормативи. Необхідно враховувати декілька 
факторів: приналежність підприємства до галузі, 
принципи його кредитування, наявну структуру 
джерел коштів, оборотність коштів, репутацію 
підприємства, тип фінансової політики (агресив-
на чи консервативна) та інші обставини;

– визначити наскільки потенціал підприємства 
є економічно конкурентоспроможним, індивідуаль-
но по кожній з прийнятих груп для порівняння.

На завершальному етапі оцінюється безпосе-
редньо рівень використання ресурсного потенці-
алу підприємства, виявляються його резерви та 
втрати. При необхідності розробляється страте-
гія для підвищення конкурентоспроможності.

Також доцільно запропонувати іншу методику 
оцінки ресурсного потенціалу за його структурою, 
яка базується на використанні системи одинич-
них, комплексних та інтегрального показників [1].

Комплексний показник оцінки виробничого по-
тенціалу визначався за одиничними показниками: 
рентабельність виробництва продукції, коефіцієнт 
фондовіддачі основних фондів, коефіцієнт придат-
ності основних фондів, коефіцієнт 
оборотності оборотних активів; фі-
нансового потенціалу – коефіцієнт 
чистої рентабельності продажів, 
коефіцієнт фінансової стійкості, 
коефіцієнт фінансової незалеж-
ності, коефіцієнт забезпеченос-
ті власними обіговими коштами; 
трудового потенціалу – коефіці-
єнт ефективності використання 
фонду оплати праці, коефіцієнт 
економії адміністративних витрат; 
інформаційного потенціалу – кое-
фіцієнт інвестування у програмне 
забезпечення та рекламу, коефі-
цієнт нематеріальних активів у 
загальному обсязі витрат.

Щоб оцінити ресурсний потенціал підприєм-
ства доцільно застосовувати комбінаційну осно-
ву використання декількох методів і проводити 
її використовуючи інтегральний показник, який 
визначається за означеною вище системою по-
казників та індексною формою їх аналізу. Ін-
тегральний показник пропоную розрахувати як 
суму комплексних показників оцінки виробни-
чого, трудового, фінансового та інформаційного 
потенціалів, обов'язково враховуючи вагомість їх 
значення під час формування ресурсного потен-
ціалу підприємства за наступною формулою [9]:
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де Vi,Vj – коефіцієнти вагомості складових ре-
сурсного потенціалу та відповідних їм показників;

Кj – комплексні показники оцінки ресурсного 
потенціалу за відповідними складовими;

n – кількість одиничних показників оцінки ре-
сурсного потенціалу.

Дана методика оцінки ресурсного потенціалу 
підприємств, яка базується на застосуванні ін-
дексної форми аналізу, дозволяє використову-
вати інформацію про динаміку потенціалу для 
дослідження внутрішніх можливостей підприєм-
ства та їх відповідності зовнішньому середовищу 
функціонування. Стратегічна відповідність ре-
сурсного потенціалу полягає у визначенні того, 
наскільки його рівень відповідає зовнішнім ви-
могам та можливостям забезпечити за рахунок 
величини ресурсного потенціалу конкурентні пе-
реваги та досягнення стратегічних цілей [3; 4].

Для того, щоб розвивати ресурсний потенціал 
підприємство повинно не тільки цілковито збіль-
шувати його рівень, а і забезпечення результа-
тивного його використання з врахуванням якісних 
характеристик ресурсного потенціалу. Саме якісні 
характеристики є базою для того, щоб визначити 
ефективність використання ресурсів, а от кількіс-
ні характеристики використовуються для оцінки 
обсягу і швидкості відтворення окремих ресурсів і 
ресурсного потенціалу в цілому. Використання якіс-
них та кількісних характеристик ресурсного потен-
ціалу підприємства дають можливість: проаналізу-
вати початковий рівень розвитку його ресурсного 
потенціалу; розкрити певні диспропорції, які сфор-
мувалися між ресурсами підприємства; виявити 
пріоритетні напрями розвитку ресурсів; визначити, 
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Рис. 2. Аналізу ресурсного потенціалу за складовими
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базуючись на досягнутому рівні і напрямі розвитку 
діяльності підприємства, допустимі виробничі, еко-
номічні та соціальні навантаження [4].

Оскільки головною метою управління ресурсним 
потенціалом підприємства є збільшення прибутку 
для забезпечення розвитку у майбутньому, то до-
цільним є аналіз та оцінка показників рентабель-
ності та прибутковості. Прибутковість можливо до-
слідити за допомогою певних показників, наприклад 
таких як темп приросту чистого доходу від реаліза-
ції продукції та прибуток від звичайної діяльності.

Висновки з проведеного дослідження. Запропо-
нований методичний підхід оцінювання ресурсного 
потенціалу будь-якого підприємства за матрицею, 
де поєднуються рівні управління підприємством, 
складові ресурсного потенціалу та рівні діяльнос-
ті, дає можливість оцінити ресурсний потенціал за 
допомогою використання інтегрального показника. 
Інтегральний показник визначається за відносними 
характеристиками трудового, виробничого, інфор-
маційного та фінансового потенціалів із урахуван-
ням їх вагомості та значення при формуванні по-
тенціалу та індексної форми аналізу. За одержаною 
оцінкою можна виділити типи підприємств за на-
явністю та рівнем ресурсного потенціалу (високий, 

низький та середній) і виділити певні типи підпри-
ємств (лідери, ризикові, конкурентоспроможні), що 
дає певні можливості спрогнозувати та проаналізу-
вати дії підприємства, які стосуються визначення 
і збереження певного рівня ресурсного потенціалу 
для забезпечення ефективного функціонування.

Підприємство, а точніше його працівники, са-
мостійно формують свій ресурсний потенціал, що 
дає можливість йому закріпити його специфічні 
особливості та визначити можливі перспективи 
розвитку на майбутнє. Для забезпечення ста-
більної діяльності підприємства потрібно оцінити 
саме ефективність та доцільність управління ре-
сурсним потенціалом. Беручи до уваги цю оцінку, 
можна ефективно впливати на теперішній стан та 
майбутні тенденції розвитку підприємства, уста-
новлювати напрями та розміри змін, виявляти 
вагомі фактори саме такого зростання, складати 
плани та прогнози для подальшого вдосконалення 
процесів використання, відтворення та управлін-
ня ресурсним потенціалом. Саме тому, основною 
характеристикою ресурсного потенціалу під час 
поданого оцінювання має бути його цінність при 
досягнення поставлених цілей, яку можна визна-
чити за допомогою різних показників та методів.
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В статье рассмотрено понятие естественной монополии. Представлены исторические истоки формирования моно-
полий. Приведены особенности влияния естественных монополий в транспортной отрасли в странах Западной 
Европы и Украине.
Ключевые слова: монополизация, естественная монополия, транспорт, государственное регулирование, тарифы на услуги.

Постановка проблемы. Существуют опреде-
ленные сферы хозяйствования, которые находят-
ся в поле государственного регулирования. В со-
временных экономических условиях государству 
необходимо вмешиваться в рыночные процессы 
для обеспечения эффективного функционирова-
ния и восходящего тренда экономического роста 
страны. Большинство мировых экономик имеют 
монополизированные сектора, определенный про-
цент которых составляют естественные монопо-
лии. Эти образования через особые условия имеют 
ограниченные факторы конкуренции, или вовсе 
их не имеют. Особенностью продукции предпри-
ятий естественных монополий является то, что она 
используется в большинстве производственных 
процессов и главным образом удовлетворяет по-
требности населения. Негативным моментом суще-
ствования и деятельности предприятий, которых 
относят к списку естественных монополистов, яв-
ляется низкий уровень использования инноваций, 
недостаточная заинтересованность в повышении 
качества и увеличении объемов продукции. Поэто-
му сфеpу функционирования pинков пpиpодных 
монополий регулировать необходимо.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Монополистические тенденции в экономике 
изучали К. Маркс, А. Маршал, А. Пигу, Дж. Ро-
бинсон, Е. Чемберлен, Ди Лоренцо и другие.
Теоретические и практические аспекты функ-
ционирования естественных монополий были 
рассмотрены в работах таких ученых І. Голь-
денберга, Є. Жильцова Т.М. Качала, Г.О. Кра-
маренко, А.О. Орлова, В.В. Павлюка, М.В. Руля, 
Г.М. Філюк, А. Френзеля, А. Юданова и других. 

Постановка задания. Зарубежные и отече-
ственные исследователи занимались проблема-
ми реформирования деятельности природных 
монополий, а также определением методов и ин-
струментов их ценового регулирования. Однако 
проблема усовершенствования регулирования 
деятельности естественных монополий нуждает-
ся в рассмотрении именно на транспортном рын-
ке Украины.

Основной материал исследования. Естествен-
ные монополии являются бюджетообразующей от-
раслью. Несовершенство механизмов регулирова-
ния ведет к перераспределения доходов в сторону 
естественных монополистов. Поэтому необходимо 
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определить варианты совершенствования тариф-
ного регулирования естественных монополий.

Возвращаясь к истории возникновения моно-
полий, необходимо отметить, что монополистиче-
ские признаки существовали в некоторых стра-
нах с IV тысячелетия до н.э. Причинами были 
новейшие на то время технические изобретения, 
изменения в технологическом способе производ-
ства. Промышленный переворот привел к кон-
центрации рабочих на крупных предприятиях и 
рост объемов производства.

Процесс монополизации (прежде всего в фор-
ме групповых монополий) приобрел в развитых 
странах мира значительное развитие. Особенно 
стремительно этот процесс прошел в США.

Известно, что естественная монополия – ры-
ночная структура, которая возникла в резуль-
тате действия объективных технико-экономиче-
ских факторов в некоторых отраслях экономики. 
"Естественность"	формирование	 таких	 отрасле-
вых рынков сопровождается неблагоприятными 
внешними эффектами их функционирования, 
связанными с завышением монопольной цены и 
снижением объема выпуска по сравнению с кон-
курентным рынком [1, с. 297].

Примером естественных монополий являются 
предприятия, предоставляющие обществу услу-
ги по электроснабжению, связи и тому подобное. 
В этом случае эффект масштаба в производстве 
и распределении товара обеспечивает получе-
ние эффекта низких затрат на производство 
единицы продукции и исходя из этого – низкую 
цену. В этих условиях конкуренция является 
нерентабельной. Сегодня в Украине субъек-
ты естественных монополий действуют на та-
ких рынках: транспортировка нефти и нефте-
продуктов по трубопроводам; транспортировки 
природного и нефтяного газа трубопроводами 
и его распределение; транспортировки других 
веществ трубопроводным транспортом; пере-
дачи и распределения электрической энергии; 
пользование железнодорожными путями, дис-
петчерскими службами, вокзалами и другими 
объектами инфраструктуры, которые обеспечи-
вают движение железнодорожного транспорта 
общего пользования; управления воздушным 
движением; связи общего пользования; центра-
лизованного водоснабжения и водоотведения; 
централизованного снабжения тепловой энер-
гией; специализированных услуг транспортных 
терминалов, портов, аэропортов.

В процессе анализа зарубежного опыта регу-
лирования естественных монополий определе-
но, что формирование цены на газовых рынках 
зависит от конкуренции с рынками нефти, по-
казателей эластичности различных сегментов 
газового рынка, а также от технологических осо-
бенностей газовой отрасли и институциональных 
условий, в которых она функционирует. Процес-
сы регулирования были направлены на либера-
лизацию рынков, их деление на конкурентные 
и рынки с естественно-монопольными чертами 
и сопровождались реструктуризацией и прива-
тизацией. Успешно применялись такие методы 
регулирования: регулирование тарифов (цено-
вые лимиты «price cap», по расходам пиковой 
нагрузки, расходы плюс нормированный при-

быль); конкурентные цены; оптимальные формы 
контрактов (сочетание долгосрочных контрактов 
с использованием обязательств типа «take-or-
pay» и краткосрочных с применением спотовых 
цен); обеспечение доступа третьей стороны к га-
зотранспортной системе [3, с. 26].

Мировой опыт государственного регулиро-
вания естественных монополий показывает, что 
в большинстве развитых стран государство осу-
ществляет жесткое регулирование деятельности 
естественных монополий. Так в США с этой це-
лью еще в XIX столетии начали создавать фе-
деральные регулирующие комиссии, например 
создана в 1930 году Федеральная энергетическая 
комиссия контролировала такие сферы, как элек-
троэнергетика, газовая промышленность, газ, не-
фтепроводы, гидроэнергетические сооружения. 
Федеральная комиссия по управлению энергети-
кой контролирует сегодня телефонная связь, те-
левидение, радио, телеграф и т. В США регули-
руемыми остаются такие отрасли естественных 
монополий, как железнодорожный, авиационный 
и другие виды транспорта; ряд энергетических 
производств (газоснабжение, производство элек-
троэнергии); предоставление многих видов ком-
мунальных услуг. Развитая система отраслевых 
регулирующих органов в сферах естественных 
монополий и отраслей, приватизированных во 
времена правления правительства М. Тэтчер, 
действует в Великобритании. Это, в частности, 
Ведомство по вопросам рынков газа и электро-
энергии, Управление по вопросам рынков услуг 
водоснабжения, Управление по вопросам регу-
лирования железных дорог, Управление по во-
просам телекоммуникаций, отдельные комиссии 
по вопросам почтовых услуг, гражданской авиа-
ции, радиосвязи и др. Особенность этой страны 
в том, что британские органы, которые отвечают 
за конкурентную политику, и указанные регули-
рующие органы сферы естественных монополий 
имеют параллельные полномочия применения 
конкурентного законодательства в Великобрита-
нии. Соответствующие регулирующие агентства 
существуют также в Китае, Франции, Италии, 
Швеции, Бразилии, Австрии, Японии и многих 
других странах [5, с. 45].

В Украине существуют свои особенности 
функционирования субъектов естественных 
монополий. Это отсутствие четкого разграниче-
ния монопольных и конкурентных секторов дея-
тельности; высокая степень политизированности 
процессов хозяйственной деятельности, государ-
ственная собственность на большинство инфра-
структурных объектов; высокий уровень износа 
основных фондов предприятий инфраструктур-
ных отраслей; низкое качество услуг и высокая 
аварийность производственных процессов; не-
эффективность государственного менеджмента; 
высокий уровень энергоемкости хозяйственных 
процессов и тому подобное.

В Украине органом государственного регули-
рования деятельности субъектов естественных 
монополий в сфере транспорта и субъектов хо-
зяйствования, осуществляющих деятельность 
на смежных рынках, является Национальная 
комиссия, осуществляющая государственное 
регулирование деятельности указанных субъ-
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ектов. Порядок организации деятельности На-
циональной комиссии, осуществляющей го-
сударственное регулирование деятельности 
субъектов природных монополий в сфере транс-
порта,	определяется	Законом	Украины	"О	есте-
ственных	 монополиях".	 Задачей	 Национальной	
комиссии, осуществляющей государственное 
регулирование деятельности субъектов природ-
ных монополий в сфере транспорта, является 
осуществление государственного регулирования 
деятельности субъектов естественных монопо-
лий в указанной сфере и субъектов хозяйство-
вания на смежных рынках путем: формирова-
ние ценовой и тарифной политики на рынке 
транспортных услуг, обеспечение ее прогнози-
руемости и открытости, содействие внедрению 
стимулирующих методов регулирования цен, 
содействие развитию конкуренции на смеж-
ных рынках, содействие эффективному функ-
ционированию рынков транспортных услуг на 
основе сбалансирования интересов общества, 
субъектов хозяйствования, потребителей и го-
сударства, содействие созданию равных воз-
можностей для доступа потребителей к рынку 
транспортных услуг субъектами естественных 
монополий в сфере транспорта и субъектами 
хозяйствования, которые осуществляют дея-
тельность на смежных рынках.

В Украине деятельности естественных моно-
полий напрямую влияет на состояние экономики. 
Железнодорожный транспорт является основ-
ным перевозчиком в стране при незначительной 
конкуренции со стороны автомобильного транс-
порта и авиации. В частности, железная доро-
га – практически монополист на дальние (более 
200-300 км) перевозки пассажиров. Для дости-
жения максимальной прибыли производитель-
монополист может произвольно установить вы-
сокую цену на тот или иной товар или услугу. Он 
достигнет высшего уровня дохода при меньшем 
спросе за счет увеличения цены. Иными слова-
ми, оказывается выгодным производить мало 
продукции, но продавать ее подороже.

Таблица 1
Грузооборот предприятий транспорта 

за январь-август 2015

Вид транспорта
грузооборот

млн.ткм % к 2014 г.
Железнодорожный 12655,1 90
автомобильный 22029,3 87,4
водный 3618,1 105,4
трудопроводный 51494,8 82,2
авиа 132,4 94,8

На железнодорожном транспорте существует 
целый ряд вспомогательных видов деятельно-
сти (ресторанные услуги, стирка белья, ремонт, 
строительство, машиностроение и т.д.), которые 
хотя и имеют определенную специализирован-
ную направленность, но успешно могут осу-
ществляться на конкурсной основе. В таблице 1 
и таблице 2 приведены данные по грузообороту 
предприятий транспорта и пассажирооборота в 
Украине [7]. 

Таблица 2
Пассажирооборот предприятий 
транспорта за январь-март 2015

Вид транспорта
пассажирооборот

млн. пас. км % к 2014
Железнодорожный 237270,6 97,5
автомобильный 23472,7 81,5
водный 15,8 58,0
авиационный 7508,5 93,3
трамвайный 2529,8 92,4
троллейбусный 3818,0 94,7
метрополитен 3483,6 98,3

Анализ данных таблицы показал, что ли-
дирующие позиции по пассажиробороту за-
нимает железнодорожный транспорт, а грузо-
обороту-трубопроводный. Однако, в Украине 
пассажирские перевозки железнодорожным 
транспортом являются убыточными, и одной 
из основных причин этого считаются низкие 
тарифы [6, с. 18]. В то же время это обуслов-
лено не только объективными причинами, но 
и необходимостью частично компенсировать 
затраты, связанные с неэффективными мето-
дами хозяйственной деятельности. Функцию 
заменителя конкурентного давления в сфере 
естественных монополий должно выполнять 
вмешательства государства – государственное 
регулирование. Такое регулирование должно 
обеспечивать:
•	 экономически	 обоснованный	 размер	 тари-

фов на услуги (ценовое регулирование);
•	 недискриминационный	 доступ	 потребите-

лей к услугам естественных монополий;
•	 надлежащий	 минимальный	 уровень	 каче-

ства и безопасности услуг естественных монопо-
лий (техническое регулирование или регулиро-
вание качества).

Выводы. В экономической плоскости необо-
снованно завышенные тарифы на услуги есте-
ственных монополий препятствуют развитию 
конкурентного сектора. В мировой практике 
сложилось несколько путей формирования си-
стемы органов регулирования естественных 
монополий, по которым такое регулирование 
могут осуществлять: – соответствующие от-
раслевые министерства; – органы защиты 
конкуренции; – независимые регулирующие 
комиссии.

В Украине в настоящее время все полномочия 
в сфере защиты конкуренции возложены на Ан-
тимонопольный комитет Украины. Существуют 
определенные причины недостаточной эффек-
тивности государственного регулирования тари-
фов на услуги естественных монополий, особенно 
в сфере транспортных услуг:
•	слабость	органов	–	государственных	регу-

ляторов естественных монополий;
•	недостаточное	количество	вариантов	систе-

мы формирования тарифов;
•	несовершенство	применения	модели	тари-

фообразования;
•	существование	определенных	групп,	кото-

рые заинтересованы в сохранении существую-
щей модели регулирования
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Возможно применить такие варианта реше-
ния проблемы:

1. Отказ от безальтернативного использова-
ния модели тарифного регулирования «затра-
ты плюс».

2. Определение таких категорий расходов, ко-
торые не подлежат учету при регулировании та-
рифов на услуги предприятий, которых относят 

к естественным монополиям, в соответствующем 
нормативном акте.

Первый вариант решения проблемы является 
наиболее перспективным. Таким образом, функ-
ционирования естественных монополий транс-
портной отрасли должно стать приоритетным 
направлением развития современной промыш-
ленной политики Украины.
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NATURAL MONOPOLIES FOR EXAMPLE TRANSPORT INDUSTRY

Summary
The article discusses the concept of a natural monopoly. Presents the historical background of the formation of monopolies. 
Especially given the influence of natural monopolies in the transport sector in the countries of Western Europe and Ukraine.
Keywords: monopolization, natural monopoly, transport, state regulation, tariffs for services.
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