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ВСТУПНЕ СЛОВО 

На сьогоднішній день важко недооцінити значення 

економічної науки в сучасному світі. Вона пояснює зв’язки, 

допомагає зрозуміти такі загальносуспільні явища, як 

багатство та бідність, безробіття та інфляція, 

бюджетний дефіцит і державний борг і т.д.. Знаючи їхню 

сутність і фактори впливу, можна прогнозувати розвиток 

подій, здійснювати певні заходи стимулювання або 

стримування, розвитку або гальмування, шукати ресурси 

для здійснення діяльності та регулювати ситуацію в цілому. 

Економічна наука сприяє інформованості людей, а, 

отже, і демократизації суспільного життя. Економічна 

інформованість потрібна розвиненому суспільству, яке 

будує своє життя на демократичних засадах. 

Дана наукова конференція студентів і молодих вчених присвячена актуальним 

питанням розвитку фінансів і фінансової науки. Це й не дивно, адже фінансам належить 

провідна роль в економічній системі держави. Їх функціонування визначає кількісні та 

якісні параметри будь-якого економічного явища чи процесу, а також кінцеві результати 

діяльності. Зважаючи на те, що фінансова система України на сьогодні налічує багато 

проблемних моментів, як ніколи необхідним є здійснення досліджень у цій галузі. 

Тематика конференції охоплює найбільш актуальні й дискусійні питання у сфері 

сучасних фінансів. Вона дає можливість ознайомитися з актуальними проблемами 

економіки, зануритися у цікавий світ фінансів. Безперечно, наукові ідеї корисно 

обговорювати з тими, хто володіє знаннями та зацікавлений у темі. Даний захід 

допоможе ознайомитися з досягненнями наших колег, дозволить актуалізувати власні 

наукові розробки. Щиро сподіваємося, що кожен знайде той напрям, дослідження якого 

становить науковий інтерес саме для Вас. 

Донецький національний технічний університет переживає зараз далеко не найлегші 

часи. Однак, незважаючи на складну ситуацію, що склалася на сьогодні, виш продовжує 

свою роботу та робить усе можливе, аби його науково-дослідна робота залишалася на 

гідному рівні. Проведення вже восьмої Всеукраїнської конференції – яскравий тому доказ. 

Творчої Вам наснаги та подальших успіхів на ниві науково-дослідної діяльності! 

 

 

 

З повагою, в.о. ректора ДонНТУ  Я.О. Ляшок 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 

Бабченкова В. 
Науковий керівник - к.е.н., доц. Вітренко О.В. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
 
У зв’язку з потребою отримання швидкої і достовірної інформації для управління 

господарською діяльністю підприємств проблеми обліку виробничих запасів набувають 

особливої актуальності. Процес відображення їх в обліку, який складався роками, не 

задовольняє інформацією управлінський персонал. Тому станом на сьогоднішній день 

важливим є вирішення питання пристосування сучасної системи обліку виробничих запасів 

на підприємствах до вимог оптимізації оперативності та достовірності надання інформації 

для потреб менеджменту з метою раціоналізації управління такими активами та підвищення 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання в цілому. 

Питанням теоретичної розробки проблем організації та методики бухгалтерського 

обліку виробничих запасів присвячено праці учених-економістів та дослідників у галузі 

обліку, таких  як: Афанас’єва І.І., Бутинець Ф.Ф.,  Валуєв Б.І., Глібка О.В., Дарманська Г.О., 

Демяненко М.Я., Карабаза І.А., Кірейцев Г.Г., Костирко І.Г., Малюга Н.М., Михалевич С.Г., 

Мурашко О.В., Новодворська В.В., Приймачок О.М., Пушкар М.С., Рибалко О.М. та ін. 

Проте залишається невідкладною проблема підвищення оперативності інформаційного 

забезпечення управління виробничими запасами підприємства [1]. 

Мета цієї статті - систематизувати сучасні методи ведення обліку виробничих запасів 

на підприємствах. 

Інтенсивний розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм 

власності, реформування економічних відносин в Україні висувають нові вимоги до 

бухгалтерського обліку як до способу контролю за веденням господарської діяльності 

підприємств. Важливим фактором розвитку виробництва є стабільна забезпеченість 

підприємства матеріальними ресурсами та їх ефективне використання. Враховуючи те, що 

витрати сировини, матеріалів, палива, напівфабрикатів у більшості підприємств займають 

80–90% серед усіх витрат на виробництво нової продукції, то головним завданням є 

визначення забезпеченості підприємства різними видами матеріальних ресурсів та пошук 

резервів раціонального їх використання [2].  

Практика показує, що процес обліку використання виробничих запасів є 

трудомісткою ділянкою. Тому не дивно, що на багатьох підприємствах спостерігаються 

певні недоліки, а на деяких – запущеність обліку, що призводить до великих втрат запасів. 

Все це зайвий раз підтверджує, що до цього часу залишаються невирішеними багато 
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важливих питань, пов’язаних з розробкою науково-обґрунтованої системи обліку 

використання виробничих запасів.  

Сьогодні основними напрямами удосконалення організації обліку виробничих запасів 

є [4]: 

- узагальнення теоретико-методичних основ обліку, аналізу і контролю виробничих 

запасів, визначення їх суті та класифікації;  

- удосконалення методико-організаційних основ фінансового та управлінського обліку 

виробничих запасів, а також їх контролю;  

- проектування системи економічного аналізу та контролю ефективності використання 

виробничих запасів;  

- розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні 

виробничими запасами. 

Особливості виробництва в сучасних умовах вимагають детального аналітичного та 

кількісного обліку виробничих запасів. Ці особливості полягають в тому, що матеріальні 

запаси обліковуються не тільки за кількістю та сумою, а й за окремими складами, змінами, за 

матеріально відповідальними особами та іншими об’єктами [3]. 

Усе це вимагає від бухгалтерів, комірників, інших відповідальних осіб і, в першу 

чергу, керівників підприємства вжиття заходів щодо удосконалення та підвищення 

ефективності обліку матеріалів, для чого пропонується комплекс заходів (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Заходи для удосконалення бухгалтерського обліку виробничих запасів 

1. Потрібна обґрунтована нормативна база матеріальних затрат, яка надає можливість 

визначити залежність між матеріальними затратами й обсягом випущеної продукції, що 

дозволяє посилити аналітичність обліку матеріальних затрат та підвищити оперативність 

контролю за використанням виробничих запасів. Усе це особливо важливо в умовах 
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інтегрованої системи обробки даних, належної організації нормативного забезпечення з 

обліку матеріалів та створення функціональної підсистеми управління виробничими 

запасами. 

2. Для вирішення питань, пов’язаних з веденням обліку та здійсненням 

внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів, важливе значення має 

впровадження засобів автоматизації, що надасть можливість ефективно вирішувати такі 

важливі питання, як: 

– підвищення достовірності й оперативності інформації про залишки та рух 

виробничих запасів;  

– впорядкування системи документального забезпечення всіх операцій; 

– своєчасне й оперативне вирішення питань контролю за надходженням, зберіганням 

та витратами виробничих запасів. 

3. Необхідним є врахування як внутрішніх факторів, що зумовлені характером та 

особливостями діяльності самого підприємства, так і факторів, що пов’язані з методикою 

вирішення завдань бухгалтерського обліку та контролю [5]. 

Для автоматизації обліку в Україні найбільше розповсюдження отримала програма 

1С:Підприємство, а саме її версія 7.7 Це універсальна програма масового призначення для 

автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, що включає підготовку обов’язкової 

(регламентованою) звітності. Методика бухгалтерського обліку забезпечує одночасну 

реєстрацію кожного запису господарської операції як по рахунках бухгалтерського обліку, 

так і по необхідних розрізах аналітичного обліку, кількісного і валютного обліку. 

Аналіз ведення обліку матеріальних ресурсів на підприємстві показав, що необхідно 

вдосконалювати систему обліку, усувати дублювання інформації в різних документах, 

уніфікувати форми документів, регламентувати обсяг і строки їхньої передачі на обробку.  

У майбутньому з розвитком і масовим впровадженням автоматизованих 

інформаційних технологій можлива повна автоматизація роботи й інших сфер людської 

діяльності, що потребує подальших досліджень у галузі застосування таких технологій для 

потреб облікової практики. 
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Через глобальну фінансову та економічну кризи, процеси глобалізації у світовій 

економіці, а також європейський інтеграційний курс України, в останні роки значно 

дестабілізувався стан кредитної системи України. Тому у сучасних умовах однією з 

актуальних проблем є підтримка збалансованості та розвитку кредитної системи України.  

Тенденції розвитку кредитної системи України тісно пов’язані із станом економіки, 

фіскальної та монетарної політики, ефективною діяльністю Національного банку України. 

При цьому діяльність інших кредитних установ у державі повинна бути основним напрямом 

роботи щодо поліпшення ситуації на кредитному ринку. Досвід впливу іноземного капіталу 

на розвиток кредитної системи є досить суперечливим: з одного боку, таке збільшення має 

позитивний ефект, а з іншого, – низку недоліків. Отже, дискусійність процесів розвитку 

кредитної системи обумовлює необхідність проведення дослідження щодо вирішення 

системних проблем грошово-кредитної політики в Україні, зокрема, певних аспектів 

управління механізмами кредитної системи в умовах ринкових трансформацій у країні. 

Мета статті – визначити сучасний стан, проблеми та перспективи кредитної системи 

України. 

Вітчизняні вчені досить багато уваги приділяють дослідженню кредитного ринку та 

його розвитку. Зокрема, динаміка та тенденції кредитування в Україні впродовж певного 

періоду досліджено у наукових працях О. Барановського, О. Вовчак, Н. Гребенник, 

І. Д’яконової, О. Морозової, О. Карасика, О. Кириченка, 3. Ковальової, Л. Павлової, 

В. Ходаківської. 

Провівши ретроспективний огляд становлення кредитної діяльності в Україні від 

проголошення незалежності України і до сьогодення, виокремлено шість етапів його 

розвитку. На першому етапі (1991-1996 рр.) спостерігалося зародження інституційної 

структури кредитного ринку. Другий етап (1997-1999 рр.) знаменувався кризою, що 

негативно вплинула на фінансовий стан комерційних банків як основних кредитних 

інститутів, та проявилася в їх банкрутстві та ліквідації. Третій етап розвитку кредитного 

ринку (2000-2006 рр.) характеризувався формуванням законодавчої бази для функціонування 

небанківських фінансових установ. Четвертий етап (2007-до IV кв.2008 рр.) відзначився 

кредитною експансією, визначальним чинником якої став стабільний розвиток економіки із 

постійним зростанням ВВП. П’ятий етап розвитку кредитного ринку (IV кв. 2008 р. – 2009 
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рр.) припав на роки світової фінансової кризи, яка мала місце і в Україні та призвела до 

зменшення обсягів наданих в економіку кредитів, зростання їх вартості та частки 

проблемних кредитів. Шостий етап розвитку кредитного ринку розпочався із 2010 року і 

триває до теперішнього часу, вір пов’язаний із процесами відновлення ринку роздрібного 

кредитування, відмінною рисою якого став фокус на сегменті нецільових незабезпечених 

кредитів.  

Отже, фундаментальні засади розвитку кредитного ринку було закладено впродовж 

першого етапу (ринки банківського, міжбанківського, державного та міжгосподарського 

кредитування) та третього етапу (ринок небанківських кредитів) розвитку. Впродовж інших 

етапів кредитний ринок вдосконалювався та набував більш чітких форм функціонування. 

Сучасний стан розвитку кредитування в Україні характеризується недостатністю 

зусиль банків, що були б спрямовані на здійснення контролю за кредитними операціями. Як 

наслідок, процес банківського кредитування супроводжується зростанням заборгованостей. 

Без відповідних дій і реагування така динаміка може призвести до дестабілізації усього 

банківського сектору України. З огляду на це, очевидною є необхідність упровадження 

заходів, що сприятимуть підвищенню якості банківського контролю за кредитуванням та 

налагодженню кредитного процесу. 

Проаналізувавши динаміку і відповідно стан кредитування в Україні, можна дійти 

висновку, що в умовах ринкової економіки кредитний ринок постійно збільшується, про що 

свідчить такий показник, як частка кредитів, наданих банківськими установами у 2011-2013 

рр. [5]. Як показують результати дослідження, головними позичальниками в нашій країні 

упродовж цих років були нефінансові корпорації-резиденти. У структурі отриманих ними 

кредитних ресурсів основна частка припадала на короткострокові запозичення. 

Кредитування домашніх господарств відбувалося здебільшого у гривні, що послабило 

валютний ризик і покращило структуру кредитних портфелів банків. 

Водночас, поширенню кредитування в Україні перешкоджає ряд проблем, зокрема 

недосконале законодавство у банківській галузі, звуження джерел формування кредитних 

ресурсів, ускладнення процедури отримання кредиту тощо. У результаті досліджень нами 

було встановлено, що для успішного функціонування системи кредитування в Україні 

важливою є підтримка з боку держави, зокрема із використанням таких фінансових 

інструментів, як субсидіювання населення при отриманні кредиту, надання податкових пільг 

позичальникам, спрощення звітності щодо кредитного портфеля банків, підвищення рівня 

доходів населення та ін. 

Кредитна політика має здійснюватися у двох напрямах, що принаймні створили б 

можливість наблизитись до стабілізації як національної валюти, так і банківського сектору. 

Перший напрям – стабілізація національної валюти за рахунок зменшення загроз як для 

внутрішньої вартості грошової одиниці, внаслідок наростання інфляційних процесів, так і 

зовнішньої ціни національних грошей, вираженням чого є обмінний курс. Другий напрям – 

стабілізація банківської системи, досягнута через гарантування збереження вкладів у 
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банківських установах, контроль за цільовим використанням кредитів рефінансування, 

обмеження боргового тиску на позичальників. 

Таким чином, розглянуті заходи грошово-кредитної політики щодо обмеження 

девальваційного тиску на обмінний курс національної валюти, підтримання його стійкості та 

забезпечення стабільного функціонування банківської системи і підвищення довіри до неї 

можна вважати двома необхідними найважливішими передумовами фінансової і 

макроекономічної стабілізації та відновлення умов нормального економічного розвитку України в 

умовах світової фінансової кризи. Фінансовий сектор економіки має розглядатися як єдиний 

об'єкт регулювання з боку державної влади, що потребує тісної координації дій Національного 

банку з іншими регуляторами фінансового ринку. Однак незважаючи на це, саме інструменти 

грошово-кредитної політики мають забезпечувати найбільший вплив на ситуацію, з огляду на роль 

центрального банку як справжнього кредитора останньої інстанції. Адже від правильності його 

дій залежить розвиток не лише банківської системи, а й усієї економіки. 

Створення та налагодження активної кредитної діяльності в Україні може бути 

ключовою умовою для розвитку сильного економічного навколишнього середовища та 

необхідно для того, щоб істотно вплинути на реалізацію своїх національних інтересів.  
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У системі обліку інформація про видатки є надзвичайно вагомою та багатогранною. 

За значенням для її користувачів вона займає місце поруч із інформацією про активи, 

зобов'язання й капітал підприємства.  
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Проблемі обліку витрат приділялося чимало уваги, як закордонними, так і 

вітчизняними авторами. Найбільш фундаментальними, що осягають різні аспекти проблем 

обліку видатків є роботи таких авторів як: Давидова Т.М., Серикова Т.М., Ткаченко Н.М., 

Бутинця Ф.Ф. У роботах цих учених розглядаються визначення видатків, їхня класифікація й 

проблеми обліку на підприємствах різних галузей народного господарювання. Однак ще 

залишаються проблемними питання погодженості окремих видів обліку, що й спричиняється 

актуальність обраної теми наукового дослідження. 

Метою наукового дослідження є розгляд видатків підприємства й визначення проблем 

їхнього обліку. 

У зв'язку з розвитком комп'ютерної техніки й комунікаційного середовища, 

методології й організації бухгалтерського обліку як основного інформаційного джерела про 

видатки підприємства, їхній облік постійно розвивається й удосконалюється. 

До загальних проблем обліку в Україні можна віднести наступні: теоретичні, 

методологічні, технологічні, організаційні, кадрові, фінансові тощо [1]. 

Основною проблемою обліку видатків підприємства в Україні є проблема повноти й 

своєчасності їхнього відбиття в системі обліку. Ця проблема досить багатопланова, 

надзвичайно складна й стосується всього суспільного лада, особливо системи влади, способу 

життя, системи оподатковування й тіньового сегмента вітчизняної економіки. 

Сьогодні переважна більшість діючих підприємств відображає власні видатки не 

повністю. Найбільший відсоток видатків, що залишаються поза обліком, стосується до 

видатків на оплату праці, тому в науці з'явився термін «тіньова зарплата». Джерелом коштів 

для покриття такої заробітної плати виступають «тіньові доходи», які виникають за рахунок 

вартості неврахованої реалізованої продукції (робіт, послуг). Основні причини «тіньової 

зарплати» і «тіньових доходів»: 

1) Значний відсоток нарахувань на фонд оплати праці в соціальні фонди, що підсилює 

«податковий тягар» на підприємства й не дає їм нормально розвиватися; 

2) Високий рівень корупції в державних і місцевих органах влади, що передбачає 

систему хабарів, які як опосередковано впливають як на фактичну собівартість продукції 

(робіт, послуг), так і на справедливу ціну продажу; 

3) Відсутність діючих нормативно-правових актів, які б жорстко обмежували 

надмірне збагачення певних фізичних осіб (у тому числі за рахунок видатків, віднесених на 

юридичних осіб); 

4) Низька ефективність діючих форм, видів, типів, систем і механізмів економічного 

контролю в Україні приводить до порушення таких специфічних принципів контролю, як 

всебічність і всеосяжність, системність і безперервність, дієвість, відкритість (гласність) 

інформації про результати контрольних процедур [2]. 

Наступною є проблема забезпечення максимальної оперативності й достатньої 

аналітичності вихідної інформації про видатки підприємства. Така інформація потрібна 

внутрішньому споживачеві в певний момент для рішення конкретного управлінського 

завдання. Якщо споживач інформації протягом короткого проміжку часу (секунди, мінути, 
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години, доби) одержує необхідну йому інформацію в достатньому обсязі й у тім 

інформаційному розрізі, що його цікавить, то проблеми забезпечення максимальної 

оперативності інформації для нього будуть вирішені. Якщо необхідну інформацію істотно 

затримують або не передають взагалі, то виникають значні труднощі як для самого 

підприємства (воно втрачає позитивний імідж, зазнає фінансових втрат), так і для його 

клієнтів, партнерів, державних органів (зростають ризики неплатежів, недооцінки ситуації на 

ринку). 

Для забезпечення достатньої аналітичності інформації її потрібно заздалегідь 

перевірити на відповідність сучасним вимогам: порівнянність, однозначність тлумачення, 

вірогідність, дохідливість і доречність. Сира, не згрупована, належним чином не оформлена 

інформація про видатки підприємства може на якийсь час загальмувати процес первинної 

обробки аналітичної інформації, привести до помилкової оцінки здійснюваних 

підприємством господарських процесів, занизити або завищити деякі видатки тощо, 

негативно вплинути на прийняття управлінських рішень. 

Проблемою обліку видатків підприємства є проблема створення єдиної інформаційної 

загальнодержавної нормативної бази для обліку й контролю за видатками підприємства. Така 

інформаційна база вкрай необхідна для рішення таких завдань, як зниження, 

матеріалоємності, енергоємності й трудомісткості вітчизняної продукції. Завищення цих 

показників може свідчити про значну частку списаних на витрати виробництва матеріальних 

цінностей, використовуваних на виробництво тіньової продукції, що підприємство не 

враховує й за яку не платить ніяких податків, зборів, платежів, а реалізовує, одержуючи 

«тіньові» доходи [3]. 

Розробка й впровадження норм і нормативів сприяють наведенню елементарного 

порядку й дисципліни на підприємстві, тому наша законодавча й виконавча влада повинні 

приділяти цьому питанню більше уваги з метою скорочення сум непродуктивних видатків 

(втрат) підприємства, пов'язаних з використанням трудових ресурсів. 

У вітчизняну практику уведене поняття «видаткова політика». 

Під видатковою політикою варто розуміти політикові, спрямовану на мінімізацію 

видатків підприємства за умови дотримання основних законів розвитку національної 

економіки, реалістичного прогнозу глобальних тенденцій і обліку ряду базових суспільних 

вимог [4]. 

Метою видаткової політики підприємства є його цілеспрямованість, що забезпечує 

йому мінімально можливі (при відповідних умовах) видатки. 

Проблема матеріально-технічного й організаційного забезпечення міститься в тім, 

наскільки достатнє підприємство забезпечене сучасними матеріально-технічними засобами і 

який рівень організації й ефективності ведення первинного й зведеного обліку, внутрішнього 

контролю, формування звітної інформації. На рішення цього питання повинна бути 

спрямована послідовна стратегія розвитку підприємства, що передбачає відновлення, 

закупівлю, наладку, використання й фінансування матеріально-технічних засобів, 
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проведення організаційних заходів, спрямованих на висновок підприємства на нові простори 

інформаційної економіки. 

Виходячи з викладеного, можна виділити основні проблеми організації обліку 

видатків підприємств: 

1) повнота й своєчасність відбиття в системі обліку видатків підприємства; 

2) забезпечення максимальною оперативністю й достатньою аналітичністю вихідної 

інформації про видатки й доходи підприємства; 

3) створення єдиної інформаційно-нормативної бази обліку й контролю видатків і 

доходів підприємства. 

Для рішення цих і інших проблем доцільно вести видатково-дохідну політику на 

підприємстві, спрямовану на мінімізацію видатків і максимізацію доходів за умови 

дотримання основних постулатів розвитку національної економіки, реалістичного прогнозу 

глобальних тенденцій і обліку ряду основних суспільних вимог. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА  
 

Ващенко С.В. 
Науковий керівник – ст. викл. Катранжи Л.Л. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»  
 

Фінансова діяльність підприємства в умовах ринку спрямована на забезпечення 

систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання 

розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і 

залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування [1; 2,с.74]. 

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної діяльності із 

забезпечення належного рівня фінансового стану підприємства, що є запорукою його 

стабільного функціонування. Відповідно до цього виникає необхідність побудови ефективної 

системи управління підприємством та підтримки його фінансового стану. 

Фінансовий стан – це важлива характеристика підприємства, яка відображає 

результати господарської діяльності та визначає його фінансову спроможність. Результати 

аналізу фінансового стану дозволяють формувати відповідну фінансову політику й 

розробляти заходи, спрямовані на підвищення ефективності використання фінансових 

ресурсів суб’єктів господарювання. Головною метою управління фінансовим станом 
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підприємства є формування управлінських рішень щодо визначення шляхів ефективного 

використання фінансового потенціалу підприємства, спрямованого на забезпечення його 

розвитку в поточному та перспективному періодах, що дозволить максимізувати і ринкову 

вартість [3].  

У процесі управління фінансовим станом підприємства головна мета та основні 

завдання реалізуються шляхом дотримання системи принципів, до яких відносяться: 

інтегрованість, стратегічна спрямованість, системність, гнучкість, комплексність, 

координація управлінських дій, альтернативність, ефективність, інноваційна спрямованість, 

урахування фактору ризику [4, с.46 – 47]. 

Принцип інтегрованості процесу управління фінансовим станом із загальною 

системою управління підприємством визначає необхідність їх органічного поєднання, 

оскільки в якій би сфері діяльності не приймалося управлінське рішення, воно прямо чи 

опосередковано впливатиме на фінансовий стан підприємства.  

Принцип стратегічної спрямованості передбачає охоплення всіх функціональних 

підрозділів за рівнем управлінської ієрархії й здійснення ними дій щодо управління 

відповідно до стратегічних цілей і стратегічної спрямованості розвитку підприємства.  

Принцип системності передбачає розгляд фінансового стану як системи, що базується 

на визначенні структури його елементів і підсистем, виявленні основних взаємозв’язків між 

ними та забезпеченні взаємопов’язаності управлінських рішень, які приймаються в процесі 

управління ними та в цілому фінансовим станом підприємства.  

Принцип гнучкості передбачає забезпечення стійкості підприємства до впливу 

зовнішнього середовища та можливості маневрування в процесі управління фінансовим 

станом, зокрема: швидке реагування та коригування або розроблення нових фінансових 

рішень у зв’язку з виникненням непередбачуваних обставин під впливом зовнішніх або 

внутрішніх факторів.  

Принцип комплексності характеру формування управлінських рішень передбачає 

розгляд процесу управління як комплексу дій, котрі забезпечують розроблення 

взаємопов’язаних управлінських рішень, кожне з яких вносить свій вклад у загальну 

результативність фінансової діяльності  підприємства. Відповідно, впливає на фінансовий 

стан, що вимагає охоплення всіх аспектів управління ним і всебічного вивчення причинних 

зв’язків в управлінні. 

Принцип координації управлінських дій полягає в ефективному управлінні усіма 

центрами відповідальності й забезпеченні їх взаємозв’язку та взаємоузгодження між собою, 

тобто проведення будь-якого заходу, відповідно, вимагає його впровадження в усій структурі 

підприємства. 

Принцип альтернативності підходів в управлінні фінансовим станом підприємства 

передбачає підготовку будь-якого управлінського рішення з відповідною розробкою 

альтернативних дій, які повинні базуватися на певній системі критеріїв, що визначають 

фінансові ідеологію та стратегію чи фінансову політику стосовно окремих аспектів 

фінансової діяльності. 
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Принцип ефективності управління визначається необхідністю порівняння ефекту від 

управління фінансовим станом і фінансових ресурсів, використаних для цього процесу. 

Принцип інноваційної спрямованості управлінських рішень, що приймаються, 

визначає застосування в управлінні фінансовим станом новітніх технологій, інструментів і 

методів, що встановлять його прогресивність і спрямованість на забезпечення відповідних 

рішень. 

Принцип урахування фактору ризиків при управлінні фінансовим станом 

підприємства передбачає забезпечення його фінансової безпеки в процесі діяльності. 

Управління фінансовим станом підприємства полягає в розміщенні та використанні 

ресурсного потенціалу з урахуванням мінімального ступеня впливу ризику на результати 

діяльності. 

Проблему ефективного управління фінансовим станом підприємства необхідно 

вирішувати на трьох рівнях: оперативному, інноваційному та стратегічному. Виділення цих 

рівнів обумовлене потребою врахування чинника часу – умов забезпечення фінансово-

стійкого розвитку підприємства в коротко-, середньо- та довгостроковому періодах. 

На оперативному рівні мова має йти про управління безперервністю виробничого 

процесу та процесу кругообігу капіталу підприємства. Як критерій ефективності управління 

може використовуватись оцінювання динаміки показників фінансової стійкості та 

ліквідності. Відбувається коригування методів аналізу й оцінювання чинників, що 

дестабілізують і дезактивують розвиток підприємства.  

На інноваційному рівні об’єктом управління виступає забезпечення пропорційності 

процесу життєдіяльності підприємства, а критеріями ефективності – оцінювання динаміки 

показників ділової активності та платоспроможності. Результатом управління є уточнений 

механізм дії чинників, виявлених на оперативному рівні. 

На стратегічному рівні об’єктом управління є конкурентоспроможність підприємства 

та його ринкова вартість. Критеріями ефективності слід використовувати оцінювання 

динаміки показників рентабельності та ділової активності. У свою чергу, це припускає 

проведення моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування 

підприємства, а також середовища його найближчого оточення. 

Отже, управління фінансовим станом підприємства являє собою систему принципів і 

методів розробки й реалізації управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням даного 

стану фінансових ресурсів і активів, їх формування та розподілу, яка дозволила б 

підприємству розвиватися на основі зростання прибутку та капіталу при збереженні 

платоспроможності і кредитоспроможності, забезпечення і підтримання його фінансової 

стійкості. Основною метою такого управління є забезпечення фінансової безпеки та 

стабільності функціонування й розвитку підприємства у поточному і перспективному 

періодах, що дозволить у кінцевому підсумку максимізувати його ринкову вартість. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
1. Щегольська М.М, Руденок О.Ю. Сутність фінансового стану підприємства. – 

Електронний ресурс. – Режим доступу: www.rusnauka.com/13.../31840.doc.htm 



 17 

2. Єлецьких С.Я. Удосконалення процесу управління фінансовостійким розвитком 
промислового підприємства /С.Я. Єлецьких //Економіка промисловості. – 2012. – №3–4 (59–60). – С. 
74-80 

3. Рудницька О.М. Застосування методів фінансового менеджменту як інструменту 
ефективного управління підприємством /О.М. Рудницька, С.М. Пігаль // Науковий вісник НЛТУ 
України. – 2010. – № 10. – С.215-221. 

4. Стеців Л.П. Теоретико-методологічні аспекти управління фінансовим станом 
підприємства / Л.П. Стеців // Наукові записки Української академії друкарства. – 2014. – № 1-2 (46-
47). – С. 44-48.  

 
 

АНАЛІЗ ВНЕСКУ ДЖ. КЕЙНСА У РОЗВИТОК КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ 
 

Гетун Е.О. 
Науковий керівник – к.е.н., доц. Антоненко В. М. 

Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ 
 

Теоретичні проблеми розвитку грошових відносин завжди посідали чільне місце в 

системі наукових досліджень практично всіх шкіл і течій економічної думки. Англійський 

економіст А. Маршалл писав: «Гроші завжди визначали головний стрижень, навколо якого 

концентрувала свою увагу економічна наука» [1, с.78]. 

Слід враховувати те, що в економічній науці не склалося певної цілісно визначеної 

теорії грошових відносин. У світовій економічній думці існує два напрями теорії грошей: 

1) класичний, неокласичний та сучасний монетаристський; 

2) кейнсіанський, неокейнсіанський та посткейнсіанський. 

І оскільки «сила» неокласичної теорії кінця ХIХ - початку ХХ століть 

розповсюджувалася головним чином на мікроекономічний аналіз в умовах нетипової кризи, 

став необхідний ще і інший – макроекономічний аналіз, до якого звернувся один з 

найвідоміших економістів ХХ сторіччя англійський вчений Дж. М. Кейнс. Теорія грошей 

займає чільне місце в його науковій спадщині, їй Кейнс присвятив низку праць, зокрема, 

«Трактат про грошову реформу» (1923), «Трактат про гроші» (1930) і «Загальну теорію 

зайнятості, процента і грошей» (1936). 

Метою даної роботи є вивчення і поглиблення теоретичних знань, аналіз основних 

концепцій кейнсіанської теорії. 

Усупереч уявленням про внутрішню збалансованість ринкової економіки, Дж. Кейнс 

теоретично довів, що механізм ринкової конкуренції за нових умов економічного розвитку 

не в змозі самостійно, без втручання держави, забезпечити ефективне використання 

головних факторів виробництва й відповідну рівновагу процесу розширеного відтворення.   

Оцінюючи в цілому внесок Кейнса в теорію грошей, необхідно зробити такі два 

зауваження:  

1. У своїх дослідженнях Кейнс не зачіпав кардинальних питань теорії грошей – їх 

сутності та вартості. У цих питаннях він повністю залишився на традиційній для кількісників 

позиції номіналістичної теорії, називаючи гроші витвором держави, а вартість їх визначав як 

результат кількісного співвідношення маси грошей і маси товарів в обігу, тобто з позицій 

кількісної теорії. Кейнс також неодноразово підкреслював, що при незмінності всіх інших 
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чинників впливу на ціни зміна кількості грошей прямо впливає на рівень цін, хоч цей вплив 

не є прямо пропорційним.  

2. Головним спрямуванням дослідницьких зусиль Кейнса в теорії грошей були питання 

місця і ролі грошей у відтворювальному процесі. Щодо цих питань він цілковито 

дотримувався методології монетаристської теорії грошей, за якою головним об’єктом 

наукових досліджень повинні бути прикладні аспекти використання грошей в економіці [2, 

с.88]. 

Кейнсіанський напрям у кількісній теорії грошей має ту особливість, що, не 

заперечуючи принципово значення кількісного чинника впливу на ціни і реальну економіку, 

зовсім по-іншому трактується механізм цього впливу і його значення. Дж. М. Кейнс виходив 

з того, що ринковій економіці внутрішньо властива розбалансованість та нерівномірність 

(циклічність) відтворювального процесу, який зумовлює низьку ефективність монетарних 

факторів економічного регулювання, особливо на коротких часових інтервалах, і вимагає 

більш прямого і потужного втручання держави в економічні процеси, зокрема через механізм 

фіскально-бюджетної політики. На відміну від представників класичного напрямку 

кількісної теорії грошей, для яких гроші були лише нейтральними посередниками в обміні і 

не відігравали самостійної ролі, для Дж. Кейнса гроші виступають важливим елементом в 

організації суспільного виробництва. Збільшення грошової маси спричиняє збільшення 

кредитних ресурсів, що, у свою чергу, призводить до зменшення відсотка і тим самим сприяє 

зростанню інвестицій та зменшенню безробіття. Таким чином, ідея Туган-Барановського про 

вплив кількості грошей на ціни і виробництво через механізм дисконтного процента не 

тільки лягла в основу теорії грошей Кейнса, а й виявилася ключовим її елементом [2, с.125]. 

Англійський вчений глибоко вивчив роль процента в динаміці реальної економіки, 

насамперед через зв’язок «процент – інвестиції». Зміна норми процента безпосередньо 

впливає на інвестиційну активність економічних суб’єктів: при підвищенні процента вона 

знижується, а при зниженні – підвищується. Динаміка ж інвестицій безпосередньо впливає 

на зміну інвестиційного попиту, зайнятості, масштабів виробництва, темпів економічного 

зростання. Ланцюг причинно-наслідкових зв’язків у грошовому механізмі впливу на 

економіку Кейнс вибудував за такою схемою: зміна грошової пропозиції зумовлює зміну 

рівня процентної ставки, що, у свою чергу, призводить до зміни в інвестиційному попиті і 

через мультиплікативний ефект – до зміни обсягів номінального ВВП. У зв’язку з цим 

передатний механізм впливу грошей на реальну економіку, що випливає з кейнсіанської 

концепції, може бути виражений такою формулою (1):  

 

                                                 М→Пр→І→ПЗ→ВВП,                                                         (1) 

 
де М – грошова пропозиція; 

Пр – ставка процента;  

І – попит на інвестиції;  

П3 – загальний обсяг платоспроможного попиту;  

ВВП – номінальний обсяг виробленого ВВП [3, с.169]. 
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Уведення в передатний механізм процента та інвестицій значно розтягнуло ланцюг 

зв’язку між масою грошей і цінами, зробило його не таким жорстким, що сприяло 

розширенню меж збільшення пропозиції грошей без інфляційних наслідків. Це дало підстави 

Кейнсу захищати переваги «слабкої» валюти перед «твердою», допустимість помірної 

інфляції, доцільність політики «дешевих грошей». Він вважав таку інфляцію цілком 

виправданою ціною за активізацію кон’юнктури ринку, стимулювання ефективного попиту з 

метою сприяння зайнятості та економічного зростання. 

Крім того, Кейнс обґрунтував висновок, що гроші активно впливають на мотиви 

поведінки суб'єкта економіки та їх господарські рішення. У традиціях кембриджської школи 

він надавав важливого значення аналізу мотивів накопичення грошей: 

Трансакційний – мотив зберігання грошей, що випливає зі зручності їх використання як 

засобу платежу. 

Обачності – мотив зберігання грошей як можливість розпоряджатись певною часткою 

своїх ресурсів у формі готівки в майбутньому. 

Спекулятивний – мотив зберігання грошей, який виникає із бажання уникнути втрат 

капіталу при зберіганні активів у формі облігацій у період очікування підвищення норми 

позичкового процента. Кейнс допускає, що індивіди можуть тримати своє багатство у двох 

видах активів: гроші або довгострокові облігації.  

Відтак, він запровадив в аналіз розподілу індивідуумом свого доходу елемент вибору. І 

головним чинником, що дуже важливо, регулювання спекулятивного попиту, як і всього 

попиту на гроші, Кейнс вважав норму процента. Тому сукупний попит на гроші (М) у Кейнса 

складається з двох частин: трансакційного (М1), що є функцією доходу, і спекулятивного, що 

є функцією процента (М2): 

 

                                            М = М1 + М2 = L1(y) + L2(i),                                                    (2) 

 

де L1(y) – функція доходу;  

L2(i) – функція процента [3, с.170-171]. 

 

Кейнс звернувся до фіскально-бюджетної політики як до надійнішого та ефективнішого 

способу економічного регулювання. Він вважав, що за допомогою регулювання податків та 

дефіцитного бюджетного фінансування суспільних потреб можна більш оперативно і дієво 

впливати на платоспроможний попит, ніж через монетарну політику. Проте необхідно 

зауважити, що надто вільне дефіцитне фінансування з державного бюджету призводить до 

такого ж самого надмірного зростання попиту та руйнівної інфляції, як і тривале проведення 

монетарної політики «дешевих грошей». Це згодом проявилось в реальній дійсності країн, 

що управляли своєю економікою згідно з рекомендаціями Дж.М. Кейнса. Тому проблема 

полягає не у виборі шляху «накачування» платоспроможного попиту – монетарного чи 

фіскально-бюджетного, а у визнанні ефективного попиту вирішальною ланкою 

відтворювального процесу і в абсолютизації його ролі в цьому процесі.  
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Таким чином, Дж.М. Кейнс посідає особливе місце у світовій економічній думці взагалі 

і в теорії грошей зокрема. Економічна теорія Кейнса була домінуючою на Заході протягом 

кількох десятиліть. Це пояснюється тим, що кейнсіанська доктрина з’явилася у розпалі 

великої економічної депресії 1929-1933 pp. Традиційна монетарна політика була 

паралізована і виявилася неспроможною вивести економіку з глибокої кризи. А одним з 

центральних положень кейнсіанської теорії є положення, згідно з яким недостатність 

грошового попиту – одна з головних причин розвитку кризових явищ, спаду виробництва і 

зростання безробіття. Тому стимулювання грошового попиту внаслідок застосування 

політики «дешевих грошей» і відповідно використання норми відсотка мало не лише 

теоретичну, а й практичну основу. Обмеженістю кейнсіанської теорії є спрямованість на її 

ефективне використання лише під час кризових явищ в економіці. Отже, коли період 

«великої депресії» минув (значною мірою завдяки кейнсіанській політиці «дешевих 

грошей»), погляди економістів і політиків звернулися до її інфляційної складової. Це 

підтверджує, що кейнсіанська теорія – далеко не ідеальна і має певні недоліки та упущення. 

Але не можна створити щось ідеальне не пройшовши шляхом помилок. Тому на аналізі цієї 

теорії та її не доопрацювання можна створити сучасну, ідеальну грошову теорію. 
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Наявність товарного виробництва і грошей об’єктивно зумовлює існування та 

функціонування кредиту. 

Слово «кредит» походить від латинських слів «creditium»  позичка, борг та «credo»  

вірити. Обов’язковим атрибутом господарювання кредит стає разом із розвитком товарного 

виробництва. Досліджуючи історію його становлення, варто згадати, що кредит виник ще 

3000 років тому в Ассирії, Вавилоні, Єгипті; в Європі ж комплексна система торгового 

кредиту почала діяти в XII ст. Активне застосування кредиту також було властиве і 

середньовічній торгівлі на території сучасної України: згідно записам у Львівській міській 

книзі, яка велась у XIV ст., кредитні відносини були досить розвиненими у Львові, а отже і в 

інших руських містах [1]. 
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Під кредитом розуміють суспільні відносини, які виникають між економічними 

суб’єктами у зв’язку з добровільною передачею один одному в тимчасове користування 

вільних коштів. Обов’язковою умовою є повернення цих коштів позичальнику. 

Розглянемо сторони, що беруть участь у цих економічних відносинах. Це суб’єкти  

кредитори та позичальники, причому всі особи можуть бути як першими, так і другими. 

Важливо також визначитися із об’єктом кредиту. Ним виступають грошові чи товарні 

матеріальні цінності, виконані роботи чи надані послуги, щодо яких укладається кредитний 

договір [2]. 

Виділяють три основні функції кредиту: перерозподільну, емісійну та контрольну. 

Перерозподільна функція відповідає за можливість прискорення залучення матеріальних 

ресурсів у виробниче чи особисте споживання шляхом надання вільних коштів юридичних 

та фізичних осіб у користування підприємств чи інших осіб. Емісійна функція регулює 

кількість грошей в обігу та реалізується лише банківським кредитом. Контрольна функція 

забезпечує контроль за дотриманням умов та принципів кредиту з боку суб’єктів кредитної 

угоди [1]. На наш погляд, ця функція є найголовнішою, не дивлячись на те, що наявність 

такої функції багато хто заперечує, посилаючись на те, що контроль не є суто родовою 

ознакою та властивий не лише кредитним відносинам, а й багатьом іншим  наприклад, 

фінансовим, страховим та торговельним. Свої функції кредит може виконувати тільки за 

умови розвиненої ринкової економіки, де сутність та закономірність руху кредиту можуть 

проявитися найбільш повно. 

Роль кредиту в умовах ринкової економіки характеризується результатами 

застосування для економіки в цілому і населення зокрема. По-перше, роль кредиту 

проявляється в його впливі на безперервність процесів виробництва і реалізації продукції. 

Кредит грає важливу роль у задоволенні тимчасової потреби в коштах. По-друге, велику 

роль кредит відіграє в розширенні виробництва: гроші, що були позичені, сприяють 

розширенню виробництва та часто використовуються для збільшення основних засобів 

підприємства. 

Слід мати на увазі, що роль кредиту та сфера його застосування зовсім не є 

стабільними й незмінними, а змінюються разом зі зміною економічних умов в державі. На 

нашу думку, особливо важлива роль кредиту в умовах функціонування неповноцінних 

грошей, тобто грошей, нерозмінних на дорогоцінні метали. Функціонування неповноцінних 

грошей на основі кредитних відносин сприяє збільшенню грошової маси.  

Позитивна роль кредиту проявляється проведенням ефективної грошово-кредитної 

політики, яка в сучасних умовах, головним чином, полягає у використанні жорстких заходів 

з регулювання обсягу кредитних та грошових операцій. Крім того, важливе значення має 

підтримка стабільності і стійкості національної грошової одиниці і захист інтересів 

позичальників та кредиторів [2]. 

Як вже було зазначено вище, за сучасних умов розвитку товарного виробництва стан 

економічних зв’язків дуже ускладнився не лише в межах якоїсь конкретної країни, а і в 

усьому світі. Тому їх вже неможливо уявити без кредиту. Один із найголовніших чинників, 
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який забезпечує необхідність кредиту в ринковій економіці,  це його види. Існує багато 

видів кредиту (споживчий, іпотечний, банківський, міжгосподарський, державний, 

лізинговий, міжнародний, іпотечний); усі ці види відіграють велику роль у тій чи іншій 

сфері.  

Як форма економічних відносин, кредит має багато спільного з іншими економічними 

категоріями  фінансами, торгівлею, капіталом тощо. Особливо міцно кредит пов'язаний з 

грошима. Але, водночас з цим, кредит є цілком самостійною категорією. Він не замінює інші 

категорії, а функціонує поруч з ними, не поступаючись їм сферою свого призначення [3]. 

На сьогоднішній день без кредиту неможливе нормальне функціонування товарного 

виробництва та споживання у сучасному суспільстві взагалі. Кредит стає обов’язковою 

частиною господарювання ринкової економіки, яку внаслідок цього називають кредитною 

[4], він необхідний для підтримки безперервного кругообігу капіталу підприємств, 

обслуговування процесу реалізації продуктів виробництва, що набуває особливого значення 

за ризикових умов. Крім того, необхідність кредиту пов’язана з особливостями кругообігу 

індивідуальних капіталів. 

Узагальнюючи викладений матеріал, можна дійти таких висновків. Насамперед кредит 

виник і розвинувся на основі функції грошей як засобу обігу. Необхідність кредиту 

зумовлена існуванням товарно-грошових відносин, а його передумовою є наявність 

поточних або майбутніх доходів у позичальника. Серед конкретних причин, що визначають 

необхідність кредиту, необхідно зазначити коливання в потребах у коштах та джерелах їх 

формування, за обставин, що в одних з них кошти вивільняються, а іншим їх не вистачає. Ця 

суперечність і вирішується за допомогою кредиту [2]. 
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В средневековой латыни термины «finis» (конец, окончание срока уплаты денег по 

сделке) и «finansif» (доход, наличность) применялись при документировании хозяйственных 

сделок и погашении долгов. При этом до сих пор по поводу происхождения термина 
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«финансы» существуют разные точки зрения. Одни утверждают, что он возник в XIII-XV вв. 

в Италии, другие - что его ввел в оборот Ж. Боден в своей книге «Шесть книг о республике» 

(1577 г.). В античные времена казна императора именовалась фиском, в ХVI-ХIХ вв. 

финансы обозначают формирование доходов государства и их использование. 

Зарождение теории финансов произошло позже существующей практики и также 

связано с доходами и расходами государства. В историческом измерении в теории финансов 

выделяют две крупные стадии, характерные для становления и развития науки о финансах. 

Первая, начавшаяся во времена Римской империи и закончившаяся в середине ХХ в., нашла 

свое теоретическое оформление в так называемой классической теории финансов. Ее суть 

состоит в доминанте государства в финансах, а второй - в доминанте финансов частного 

сектора, компаний, рынков капитала. 

Финансовая практика намного старше финансовой науки, зарождение которой относят 

к ХV-ХVI вв., хотя рассуждения о государственных доходах, налогах, пошлинах имеют 

место и в античном мире у Ксенофонта, Аристотеля. Так, Аристотель (384-322 гг. до н.э.) 

выделяет деньги в роли со измерителя при обмене (их нельзя ссужать, поскольку монета не 

может рождать монету). В дальнейшем одним из первых сделал попытку обосновать право 

короля на сбор налогов с подданных Фома Аквинский (1225-1274 гг.). Никола Орем (1223-

1282 гг.) создает трактат о происхождении и природе денег, состоящий из 26 глав 

(предшественник современных монетаристов). В средние века господство натурального 

хозяйства не содействовало развитию финансовой науки. Лишь во второй половине ХV века 

появляются работы меркантилистов, а в 1487 году францисканский монах Лука Пачиоли 

опубликовал 600-страничный шедевр по основам математических операций и двойной 

бухгалтерии. Так, возникновение финансовой науки принято датировать ХV-ХVI вв. с 

появлением работ меркантилистов, в частности, Д. Караф (1478 г.) и Ж. Бодена (1530-1597 

г.), что связано с бурно развивающимся торговым капиталом. 

В дальнейшем фундаментальным методологическим базисом финансовой науки 

становится экономическая теория. Так, представители классической политэкономии 

(А. Тюрго, Ф. Кенэ, В. Мирабо, А. Смит, Д. Рикардо) еще не выделяют финансы из 

политэкономии и в ее рамках рассматривают отдельные положения о финансах, в частности, 

о том, что расходы на управление государством являются непроизводительными, и оно не 

должно нарушать «естественный порядок», то есть право собственности и конкуренции. 

Уильям Петти (1623-1686 гг.) разрабатывает теорию налогообложения в сочинении «Тракт о 

налогах и сборах». В это время Англия стала первой страной, где после безграничного 

произвола короля, революции 1648 г. был провозглашен принцип, по которому все налоги 

должны были вводиться с согласия Парламента. При Вильгельме III «Билль о правах» 1689 г. 

окончательно закрепил за парламентом право утверждения всех государственных доходов и 

расходов. Ведущую роль в становлении бюджетного права сыграли попытки 

законодательного ограничения (вотирования) со стороны различных сословий, в первую 

очередь - увеличивающегося класса буржуазии, размеров насильственных изъятий в виде 

налогов, существенно ограничивавших развитие торгового, а затем и промышленного 
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капитала. Во Франции бюджетное право утвердилось позже - после Великой французской 

революции, когда Конституция 1791 г. определила порядок утверждения парламентом 

бюджета. Затем эта практика была перенесена и в другие европейские государства. 

Важным этапом развития теории финансов явился труд А. Смит «Исследование о 

природе и причинах богатства народов» (1776 г.). Его главная заслуга в том, что он развил 

экономическую основу финансового хозяйства. Пятую часть своего труда «Исследование о 

природе и причинах богатства народов» А. Смит посвятил финансовому хозяйству. Так, в 

книге три главы посвящены финансам  о государственных расходах, о государственных 

доходах, о государственных долгах. В отличие от физиократов Смит выделяет не один, а три 

источника народного богатства или три фактора производства - землю, труд и капитал. 

Государственные расходы А. Смит делит на имеющие общее значение (оборона и 

содержание королевской власти), которые оплачиваются за счет доходов общества, и 

расходы, в которых заинтересованы отдельные лица (к ним он относил расходы по 

отправлению правосудия, расходы на народное образование). Эти мысли навели его на идею 

разделения государственного и местного хозяйства. Доходы А. Смит делит на доходы от 

капиталов, предприятий и имущества государства, то есть налоговые и неналоговые. 

Прибыль должна принадлежать только классу капиталистов, которые через цензовых 

представителей в законодательных органах уступят часть ее государству. 

Д. Рикардо, выступая учеником А. Смита, в «Началах политической экономии и 

налогового обложения» обосновывает теорию налогов, связав ее с теорией ренты и 

заработной платы. Основываясь на идеях классиков политической экономии в конце XVIII  

начале XX вв. финансовая политика развитых стран и выражая интересы нового класса  

буржуазии, провозгласила принцип невмешательства государства в хозяйственную жизнь.  

А. Смит считается одним из основателей теории налогов и его знаменитых принципов 

налогообложения частного дохода отдельных лиц, который получается, в конечном счете, из 

трех источников: 1) ренты; 2) прибыли; 3) заработной платы. Так, государством должны 

соблюдаться основные принципы налогообложения: 

- налоги должны платить все в соответствии со своими доходами (это положение 

направлено против налогового иммунитета духовенства и дворян); 

- налог должен быть не произвольным, а точно определен заранее; 

- налог должен взиматься в удобное для плательщика время; 

- взимание налогов должно быть дешевым. 

Оформление финансов в относительно самостоятельное направление научной мысли в 

известной степени обосновали работы Л. фон Секендорф (1626-1692 гг.), Ф. Юсти (1771 г.) и 

И. Зоннефельс (1733-1817 гг.) и др. Немецкие финансисты рассматривали науку как часть 

камеральных наук, изучающих дворцовое и государственное хозяйство в целом. Они 

осуществили первую попытку систематического изложения финансового управления, 

заложив прочный фундамент финансовой науки. 

Л. фон Секендорф (1626-1692 гг.) высказал идею о связи народного хозяйства, 

благосостояния и податной силы населения. Ф. Юсти и И. Зонненфельс (1733-1692 гг.) 
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построили общую систему финансовой науки. Юсти в 1766 г. издает первое 

методологическое сочинение «Система финансового хозяйства». По оценке И.И. Янжула, Ф. 

Юсти является отцом финансовой науки. В 1768 г. появляется труд министра финансов 

Австрии И. Зоннефельса - И. Зоннефельс «Основные начала полиции, торговли и финансов», 

который был переведен почти на все европейские языки. 

Из ученых ХIХ в. наибольший вклад в развитие теории финансов внес один из ведущих 

теоретиков финансовой науки ХIХ в. профессор Гейдельбергского университета Карл 

Генрих Рау (1792-1870 гг.), издавший в 1826-1832 гг. курс политэкономии, третья часть 

которого была полностью посвящена финансам, а также сочинения Лоренца фон Штейна, 

впервые включившего в финансы местные финансы, классика немецкой финансовой науки 

А. Вагнер (его основная работа "Наука о финансах" была издана в 1880г.), итальянского 

ученого Л. Кос, работа которого "Основы финансовой науки" была издана в 1896 г. В 1880 г. 

бывший экономический советник Отто фон Бисмарка А. Вагнер обратил внимание на то, что 

темпы роста государственных расходов в странах Западной Европы опережают темпы роста 

промышленного производства. Он сформулировал закон возрастающей государственной 

активности, в соответствии с которым государственные расходы в странах, где развивается 

промышленность, должны расти быстрее, чем объемы производства и национальные доходы. 

Он доказывал, что социальный прогресс принес с собой растущую государственную 

активность, которая, в свою очередь, означает увеличение правительственных расходов. 

Длительные исследования экономических процессов, происходивших в ХIХ в., подтвердили 

эти наблюдения и в определенной мере нашли отражение в теории Д. Кейнса.  

Трансформации хозяйства требовали уточнения роли и места финансовых учреждений 

в экономике и более четкого их определения. Теория финансового посредничества 

предоставила не только достаточно стройное объяснение поведения финансовых 

учреждений и их участия в циклическом развитии хозяйства, но и сыграла ключевую роль в 

обосновании роли финансовых инструментов, рынков и государственной экономической 

политики на разных фазах экономического цикла. В таком назначении она фактически 

включилась в разработку теоретической платформы экономической политики в направлении 

выделения кредита и финансов в качестве базовых антицикличных инструментов. 

В западной науке теория финансового посредничества не только сохранила свою 

популярность, но и получила дальнейшее развитие. К ней прибегал Дж. Кейнс при 

разработке рекомендаций для государственного регулирования экономики. После Второй 

мировой войны на посреднические функции кредитных учреждений обращал внимание Дж. 

Гэлбрейт. В отличие от Кейнса, он более взвешенно подходил к соотношению свободы 

рынка и государственного регулирования. Гэлбрейт рассмотрел амплитуду рыночных 

колебаний кредитных учреждений, а также установил пределы и возможности 

государственного воздействия на их деятельность с целью управления циклом и 

экономическим ростом. Работы Гэлбрейта стали теоретическим обоснованием 

экономической политики американских президентов Р. Рейгана и Дж. Буша, английского 
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премьер-министра М. Тетчер, а также Федеральной резервной системы США в последней 

трети прошлого века. 

Интерес к теории всякий раз возрастал, когда происходили очередные хозяйственные 

преобразования или выдвигались задачи по подготовки соответствующих специалистов, в 

основном для надзорных органов. И это не случайно, поскольку теория несла прикладное 

значение и позволяла использовать отдельные положения для решения практических задач. 
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Важнейшим фактором повышения эффективности использования инвестиций в АПК 

выступает благоприятный инвестиционный климат. Его определяют следующие условия: 

возможность одинакового стимулирования отечественных и иностранных инвесторов; 

защита от экспроприации, реквизиций со стороны государства; отсрочка выплаты налогов 

для капиталоемких и интенсивных технологий; освобождение от налогов фермерских 

хозяйств и других новых предприятий в течение нескольких лет; применение ускоренной 

амортизации технических средств и оборудования, другие протекционистские меры для 

стимулирования развития агропромышленного производства.  

Основными путями повышения экономической эффективности инвестиций в АПК 

являются: 

- приоритетное направление капитальных затрат в отрасли и производства с учетом 

конкретных условий и целесообразности поддержки того или иного предприятия, 

формирования производственных и социальных инфраструктур, обеспечение экономической 

безопасности; 

- максимальная загрузка действующих производственных мощностей благодаря 

приоритетности технического перевооружения и реконструкции агропромышленного 

производства по сравнению с новым строительством; 

- концентрация капитальных вложений на пусковых объектах; 

- сбалансированность капитальных вложений и строительно-монтажных работ с 

финансовыми и материальными ресурсами, а также с мощностями строительно-монтажных 

организаций; 
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- увязка ввода в действие мощностей и объектов сопряженных отраслей и 

предприятий, а также социального и культурно-бытового хозяйства; 

- сокращение сроков строительства, снижение его сметной стоимости, улучшение 

качества и ускорение освоения вновь введенных в действие проектных мощностей.  

Важным направлением повышения эффективности инвестиций в АПК является 

улучшение структуры капитальных затрат: технологической, воспроизводственной, 

отраслевой, территориальной.   

Данная проблема должна решаться прежде всего путем улучшения инвестиционного 

климата, способствующего привлечению внутренних и внешних инвестиций для решения 

неотложных задач развития агропромышленного производства и социальных проблем села.  

Главными механизмами, направленными на увеличение притока инвестиций в 

агропромышленный комплекс, являются: 

- создание условий для самофинансирования предприятий, что обеспечит увеличение 

доли собственных средств (прибыли и амортизационных отчислений) в финансировании 

инвестиционных проектов. При этом собственные накопления предприятий дополняются 

кредитными источниками и привлеченными средствами (эмиссией ценных бумаг); 

- продажа объектов незавершенного строительства и неэффективно используемого 

имущества с предшествующей их инвентаризацией; 

- бюджетное финансирование важнейших государственных целевых программ 

агропромышленного комплекса. 

- С целью повышения инвестиционной активности агропромышленного комплекса на 

уровне государства предусмотрена реализация следующих мер: 

- обновление и развитие законодательной и нормативной базы в области 

инвестиционной деятельности, приведение ее в соответствие с международными 

стандартами; 

- разграничение функций в области инвестиций между республиканскими и местными 

уровнями; 

- создание системы государственной инвестиционной поддержки с целью 

выравнивания производственных потенциалов областей; 

- создание в рамках республиканского бюджета целевого инвестиционного фонда за 

счет концентрации средств для финансирования высокоэффективных инвестиционных 

проектов с новыми высокими технологиями; 

- законодательное обеспечение ипотечного кредитования жилья, создание механизма 

его реализации. 

Большую роль играют также и иностранные инвестиции. За I полугодие 2014 г. в 

реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 8,3 млрд. 

долларов США инвестиций, что на 6,2% больше, чем за I полугодие 2013 г. 

Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования 

России (42,7% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства (19,8%), 

Нидерландов (11%), Кипра (6,1%), Австрии (3,6%), Германии (2,4%). 
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Наибольшие суммы иностранных инвестиций поступили в организации торговли 

(34,8% от всех поступивших инвестиций), транспорта (25,2%), промышленности (21,4%). 

В 2011 году Совет Министров Республики Беларусь утвердил программу деятельности 

правительства на 2011-2015 годы. Её главная цель – повышение экономической 

эффективности агропромышленного комплекса, рост производительности труда в 

сельскохозяйственном производстве в 1,5 раза, увеличение рентабельности продаж до 10-11 

процентов, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции до 7,2 млрд. долларов 

США, достижение положительного сальдо внешней торговли 4 млрд. долларов США при 

обеспечении сбалансированности внутреннего продовольственного рынка.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наша страна активно старается увеличить 

поток инвестиций в АПК, разрабатывает различные программы по повышению 

экономической эффективности.  

 
 
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Давидович Н.Н. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
 
Стандарты аудита представляют собой единые базовые принципы, которым должны 

следовать все аудиторы в процессе своей профессиональной деятельности. С помощью 

Международных стандартов аудита (МСА) реализуется достижение двоякой цели: 

1) МСА способствуют развитию профессии в тех странах, где уровень 

профессионализма ниже общемирового; 

2) по мере возможности унифицировать подход к аудиту в международном масштабе. 

В Республике Беларусь много говорится о применении Международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО), но внедрение Международных стандартов аудита является 

не менее важным шагом, который сейчас активно делается во всем мире. Следование этой 

тенденции позволит сделать процесс аудита в Беларуси понятным и прозрачным для 

международных организаций пользователей финансовой отчетности отечественных 

предприятий и банков, и прежде всего для инвесторов: иностранных и белорусских. 

В связи с этим особую актуальность приобретает сопоставление белорусских и 

международных стандартов аудита и внедрение наилучших мировых практик в 

отечественную аудиторскую деятельность. Международные стандарты аудита 

разрабатываются Международной Федерацией Бухгалтеров (IFAC) – всемирной 

организацией для бухгалтерских профессий. Эта организация основана в 1977 году на 11 

Всемирном Конгрессе бухгалтеров 63 организациями из 51 страны. Сегодня в МФБ входят 

уже 173 организации из 129 стран мира. Миссией Международной федерации является, в том 

числе адаптация и внедрение качественных международных стандартов и распространение 

ценности бухгалтерской профессии по всему миру. 



 29 

В связи с новой редакцией аудиторских стандартов и положений после 2002 г. 

действует более 43 Международных стандартов аудита и Положений по международной 

аудиторской практике (ПМАП). Непосредственно Международные стандарты аудита 

включают в себя на сегодняшний день 36 стандартов, сгруппированных в 7 групп, каждая из 

которых объединяет стандарты, регулирующие одну и ту же область, и имеет собственную 

зарезервированную нумерацию. 

По данным программы соответствия, которая была проведена IFAC в августе 2012 г., 

126 стран в той или иной мере применяют МСА. Можно выделить 4 группы стран. 

В первую группу входят 11 стран, которые на законодательном уровне закрепили 

применение МСА, непосредственно выпущенных IFAC (Латвия, Эстония, Словения). 

Во вторую группу вошли страны, которые приняли МСА в качестве локальных 

стандартов без каких-либо изменений и дополнений. Отличие от первой группы состоит в 

том, что в случае если IFAC издает новый стандарт или изменяет текст стандарта в первой 

группе он становится обязательным для применения непосредственно с момента его издания. 

Во второй группе законодательный орган должен получить перевод стандарта на локальный 

язык и принять стандарт или изменение к нему в качестве законодательного акта. Во вторую 

группу входят 32 страны, среди которых Великобритания, Чехия, Канада. 

Третья группа объединяет 29 стран, которые разрабатывают собственные стандарты на 

основе МСА. Все отличия локальных стандартов от МСА незначительны и соответствуют 

политике IFAC по изменениям стандартов (Германия, Италия, Франция). 

К четвертой группе отнесены страны, которые разрабатывают национальные 

стандарты, при которых могут использоваться МСА, но нет доказательств, что изменения 

локальных стандартов по сравнению с МСА соответствуют политикам IFAC. Россия, 

Украина, США и Япония – среди 54 стран входящих в эту группу. В России, которая была 

отнесена к 4 группе, в октябре 2013 г. был одобрен законопроект предполагающий 

внедрение МСА в качестве национальных стандартов и предполагается что не позднее, чем 

начиная с 2016 года, российские аудиторы будут использовать только МСА. 

Беларусь не участвовала в программе МФБ. В нашей стране действуют правила 

аудиторской деятельности, в которых учтены все основные области, регулируемые МСА. По 

сути, национальные правила аудиторской деятельности во многом соответствуют МСА, так 

как формировались на их основе, но все-таки существует ряд существенных отличий. 

Сравнительный анализ международных и национальных стандартов аудита, показывает их 

методологические отличия, что находит свое проявление в следующих моментах: 

1) отсутствие концептуального подхода при разработке национальных стандартов 

аудита; 

2) отсутствие классификации республиканских правил (стандартов) аудиторской 

деятельности, что порождает определенные трудности в понимании их содержания и 

практическом использовании; 



 30 

3) республиканские правила (стандарты) не содержат основ аудита государственного 

сектора, что направлено на развитие и гармонизацию финансовой отчетности, бухгалтерской 

и аудиторской практики в государственном и частном секторах экономики; 

4) решение проблемы обеспечения качества аудиторских услуг возможно при 

дальнейшем развитии национальных стандартов аудита, их гармонизации с 

международными нормами аудита. 

Национальный аудит не должен отставать от мировых тенденций. По этой причине 

необходимо четко определить отношение к международным стандартам аудита, раскрыть их 

особенности и возможность применения в республике. На наш взгляд, можно выделить 

следующие направления развития МСА в Республике Беларусь: 

- контроль качества процесса аудита в соответствии с действующими правилами и 
МСА; 

- внедрение современных технологий оценки качества аудита как услуги, имеющей 
потребительские свойства; 

- реализация методики обоснования при заключении договоров на проведение аудита 
условий выполнения задания, методики расчета стоимости и объема оказываемых услуг, 
необходимого времени, уровня существенности и аудиторских рисков; 

- внедрение механизмов противодействия нарушениям этики, недобросовестной 
конкуренции, ограничениям объема аудиторских процедур аудиторами и заказчиками 
аудита; 

- вступление в международную организацию бухгалтеров с целью признания 
международным сообществом аудиторских заключений, выдаваемых участниками 
Ассоциации; 

- разработка и внедрение объединением аудиторов системы контроля качества 
процесса аудита, соответствующей международным стандартам; обеспечение подготовки 
кадров по МСФО и МСА; 

- гармонизация республиканских правил с МСА; 
- расширение возможностей получения аудиторами квалификации DipIFR и полной 

сертификации АССА; 
- взаимодействие с международными аудиторскими организациями, 

осуществляющими деятельность в Республике Беларусь. 
Западные инструменты и методики аудита уже неплохо работают в Беларуси. Главная 

цель – это повышение степени доверия инвесторов и кредиторов к предприятию. А это 

особенно актуально в свете выхода белорусских компаний на мировой рынок инвестиций. 

Также существует проблема устаревания программ, которые используются для 

проведения аудита. Такие программные продукты, как 1С-бухгалтерия, обеспечивающая 

проведение электронных тестов, и дающая возможность на их основании делать 

достоверные выводы, и программа, используемая сетью Grant Thornton International, - 

Voyager, которая позволяет документировать весь процесс проведения аудита и сводит к 

минимуму риск ошибок, что значительно повышает качество аудиторской проверки, 

используются фактически единицами. 

Кроме того, еще одной проблемой является то, что из-за высоких требований к 

аудитору наблюдается недостаточное количество аттестованных специалистов. Причем 
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фактически большинство из них состоят в штате нескольких аудиторских организаций на 

условиях совместительства. В целом это приводит к тому, что проверки проводятся одними 

и теми же аудиторскими организациями или предпринимателями на протяжении ряда лет. В 

то же время в мировой практике внешний аудит - это действенный инструмент 

осуществления владельческого надзора. Непременное условие его эффективности - 

независимость внешних аудиторов от исполнительных органов банка и других лиц. В этих 

целях предусмотрена ротация аудиторов, осуществляющих внешний аудит, не реже каждых 

3-5 лет. Кроме того, во многих странах вопросы независимости аудиторов решаются путем 

установления законодательного требования об утверждении аудитора не руководителем 

исполнительного органа, а общим собранием акционеров либо советом директоров. 

Для решения существующих проблем управления аудитом в последние годы 

проводится большая работа. Новые белорусские правила разрабатываются на основе 

мирового опыта, но с поправкой на реалии отечественной экономики. Работа над их 

совершенствованием с учётом изменений в экономике нашей страны не прекращается, и с 

каждым разом они становятся всё более близкими по требованиям к Международным 

стандартам аудита. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: для повышения 

собственной конкурентоспособности государство должно уделить внимание развитию 

национального аудита. Сегодня предприятиям нужен не просто аудит, а соответствующий 

мировым требованиям, проведенный по международным стандартам. При этом аудиторское 

заключение должно быть принято зарубежными пользователями. 
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На сучасному етапі одним із секторів економіки, що вимагає інтенсивного розвитку, є 

фінансовий ринок. Фінансові інструменти розповсюджене явище у розвинених країнах. Для 

вітчизняної ж практики категорія фінансових інструментів досить нова, перебуває в стадії 

становлення й наукового дослідження, особливо порядок обліку й відбиття операцій з ними у 

фінансовій звітності.  
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Сучасний етап розвитку світової економіки супроводжується частими економічними 

кризами, нестабільністю валютних курсів, що негативно позначається на платоспроможності 

підприємств, збільшує фінансові ризики. Одним з найпоширеніших і ефективних, у ринковій 

економіці, способів зниження ризиків є хеджування, з використанням похідних фінансових 

інструментів. З огляду на низький рівень розвитку національної економіки й відсутність 

фондового ринку, як такого, питання хеджування вимагають більше глибокого дослідження 

й вивчення. Актуальність досліджуваної теми обумовлена ще й тим, що велика кількість 

вітчизняних підприємств співпрацює із закордонними партнерами, що вимагає об'єктивної 

необхідності максимальної гармонізації вітчизняного й закордонного обліку в області 

фінансових інструментів. 

У процесі обробки теоретичної бази, розглянуто ряд робіт і досліджень вітчизняних та 

російських авторів, присвячених означеній тематиці: А.С. Глущенко, И.М. Бурденко, М.В. 

Сроковски, Г.І. Андрєєва, С.А. Умрихин, Ю.В. Ільїна та ін. У роботах А. Поддерьогіна 

описані форми хеджування. Механізм хеджування розкривається в працях Г. Мельникової, 

К. Бойко, Ш. Ковно У наукових дослідженнях фахівців ТОВ “Бейкер Тилли Русаудит” 

розкриті основні положення в обліку хеджування ф'ючерсними й форвардними контрактами 

в умовах Росії та у міжнародній практиці. 

Метою дослідження є основні проблеми методології обліку хеджування, огляд 

основних понять, критеріїв та умов. 

В умовах світової економічної кризи питання оцінки фінансових інструментів стають 

усе більше актуальними й обговорюваними, як на рівні органів, що регулюють облік 

фінансових інструментів, у міжнародному й національному масштабі, так і в колі осіб, що 

готують і використовують фінансову звітність - аудиторів, зовнішніх і внутрішніх 

користувачів. 

Страхування від ризику потенційних втрат у випадку несприятливої зміни ціни товару 

за допомогою термінових інструментів зазвичай зазначається за допомогою терміна 

хеджування. Хеджування походить від англійського слова hedge – захищати, страхувати. 

Метою хеджування є одержання прибутку за ф'ючерсним контрактом, а зниження ризику 

потенційних втрат і формування стабільних грошових потоків. При цьому, обмежуючи від 

втрат, хеджування знижує можливості компанії скористатися сприятливим розвитком 

ринкової кон'юнктури. Ця мета досягається шляхом фіксації прийнятної ціни на майбутні 

періоди, що необхідно для планування фінансово-господарської діяльності компанії. 

Хеджування дозволяє знизити або усунути невизначеність майбутніх надходжень і платежів, 

роблячи їх менш залежними від коливань цін на товарних ринках. У результаті поліпшується 

керованість виробництвом і підвищується ефективність фінансового менеджменту [2]. 

Хеджуванням можуть бути захищені фінансові активи, фінансові зобов'язання, тверда 

договірна угода або передбачувана майбутня угода, які піддані ризику зміни вартості або 

зміни майбутніх потоків коштів. 

Інструментами хеджування виступають, найчастіше, похідні фінансові інструменти, які 

враховуються в балансі по справедливій вартості. Вихідні фінансові інструменти або 
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оцінюються по справедливій вартості, або враховуються по амортизованій вартості. Тому 

вони застосовуються при хеджуванні обмежено - тільки для хеджування валютних ризиків. 

Законодавчо прямо підкреслено, що інвестиції, утримувані до погашення, які обліковуються 

по амортизованій вартості, є ефективними інструментами хеджування валютних ризиків. 

Пайові цінні папери самої організації не можуть бути інструментами хеджування, тому 

що вони не є фінансовими активам або фінансовим зобов'язанням даної організації. 

Статтею, що хеджується можна визначити будь-який фінансовий актив або фінансове 

зобов'язання, визнане в балансі, а також не прийняті на баланс угоди, й угоди, які ще не 

укладені, але ймовірність їх узгодження надзвичайно велика (так звані прогнозовані угоди) 

[2,3]. 

Нефінансові активи (зобов'язання) виступають статтями, що хеджуються, як правило, у 

частині валютних ризиків, іноді в частині всіх ризиків цілком. 

Відносини хеджування можуть бути представлені у вигляді: хеджування справедливої 

вартості; хеджування грошових потоків і хеджування чистих інвестицій у закордонні 

компанії. 

Умови, що дозволяють застосовувати спеціальний облік хеджування: 

1) документальне оформлення: інструмента хеджування; зв'язаної хеджованої статті; 

характеру хеджованого ризику; методу ефективності хеджування щодо зменшення втрат по 

хеджованій статті; 

2) очікування високої ефективності хеджування (80-100%), тобто висока ймовірність 

здійснення очікуваної угоди; 

3) можливість досить вірогідно оцінити ефективність хеджування, тобто наявність 

постійного моніторингу операцій хеджування й оцінки їхньої ефективності. 

Для обліку хеджування використовують систему управлінського обліку. У цілому 

система управлінського обліку термінових угод покликана забезпечити оперативне подання 

інформації керівництву компанії про те, який стан відкритих позицій компанії і її клієнтів, на 

якому етапі перебуває виконання зобов'язань по укладених угодах і, відповідно, сприяти 

якісному плануванню фінансових потоків і оперативному контролю за станом активів і 

зобов'язань. 

Дані завдання важко реалізувати в рамках бухгалтерського обліку, що орієнтований, в 

основному, на підготовку фінансової й податкової звітності. 

Інформація в системі внутрішнього обліку формується на підставі документів, що 

підтверджують факт висновку (зміни, припинення) угод, а також факт виконання зобов'язань 

по угодах, у тому числі: 

- договорів; 

- звітів біржі й клірингової організації (або звітів брокера), що містять дані про 

укладені угоди, відкриті позиції, перерахованої/списаній варіаційній маржі, розрахунок суми 

гарантійного забезпечення, необхідного під відкриті позиції;  

- банківських виписок, виписок по рахунках репо, актів прийому-передачі базисного 

активу;  
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- внутрішніх звітів відповідальних виконавців компанії. 

Звіти біржі й клірингової організації передаються учасникові торгів у 

загальноприйнятих електронних форматах, тому компанія має можливість автоматизувати 

імпорт отриманих даних у систему внутрішньогосподарського обліку, а також у 

бухгалтерські програми для наступного автоматичного формування облікових записів. 

Після введення інформації в систему внутрішнього обліку вона обробляється 

відповідно до потреб компанії для прийняття управлінських рішень, здійснення контролю й 

формування відповідної звітності. 

Як правило, обробка інформації в системі внутрішнього обліку забезпечує: 

- розрахунок поточних власних і клієнтських відкритих позицій з урахуванням 

отриманих даних про параметри укладених угод і операції виконання контрактів; 

- переоцінку відкритих позицій за ринковою ціною; 

- формування внутрішньої управлінської звітності й звітів для клієнтів. 

При веденні внутрішнього обліку інформація накопичується й систематизується в 

облікових регістрах. 

При визначенні складу й структури облікових регістрів може бути передбачене 

угруповання даних по наступних параметрах термінових контрактів: 

- по типах укладених угод (біржові й позабіржові; поставні й розрахункові; адресні й 

безадресні); 

- по видах базисних активів; 

- по строках виконання; 

- по контрагентах, клієнтах, афілійованих особах; 

- по меті висновку (хеджування або спекулятивні операції). 

Ведення внутрішнього обліку термінових контрактів у розрізі хеджованих і 

спекулятивних операцій необхідно для ефективної організації ризик-менеджменту, а також 

об'єктивного відбиття даних у бухгалтерському й податковому обліку. Відповідні дані в 

систему внутрішнього обліку можуть вноситися на підставі внутрішнього звіту 

відповідальної особи (підрозділу) компанії про операції хеджування.  

Порядок внутрішнього документообігу між підрозділами компанії, відповідальними за 

висновок угод, їхнє виконання й ведення обліку, доцільно закріпити в локальному 

нормативному акті компанії. При цьому потрібно враховувати наступне: 

- дані внутрішнього обліку наряду з даними бухгалтерського обліку можуть бути 

основою для формування бухгалтерської звітності в частині розкриття інформації про 

термінові контракти, у зв'язку із цим у правилах документообігу доцільно передбачити 

передачу в бухгалтерську службу необхідних даних, наприклад, про поточні вимоги й 

зобов'язання по термінових контрактах з підрозділом по строках виконання й базисних 

активах, а також про мету і умови висновку термінових контрактів; 

- наявність паралельних облікових систем (внутрішнього обліку і фінансового обліку) 

приводить до необхідності здійснювати регулярну звірку даних по певних контрольних 

позиціях (наприклад, звіряння залишків коштів на рахунках клієнтів брокера та ін.) [1, 3]. 
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На сьогоднішній день поняття «хеджування» у вітчизняній практиці майже не 

використовується, що обумовлено низьким рівнем розвитку економіки, відсутністю 

розвиненого фондового ринку, не досить розробленим понятійним апаратом і самим 

механізмом хеджування. У ході дослідження було встановлено, що на сьогоднішній день 

істотним моментом управління фінансовим ризиками є здійснення операцій хеджування. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на вирішення проблем організації обліку 

хеджування у вітчизняних економічних умовах. 
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Інвестиції відіграють значну роль у соціально-економічному розвитку країни: 

ефективне провадження інвестиційної політики в державі сприяє підвищенню економічної 

активності суб’єктів підприємництва, забезпеченню соціального добробуту населення. 

Воєнний конфлікт на Сході, нестабільна політична ситуація є негативними факторами, які 

знижують загальну інвестиційну привабливість країни. За даними Європейської бізнес-

асоціації, інвестиційна привабливість України станом на 18.11.2014 оцінена бізнесом на рівні 

2,65 бали з можливих 5-ти, тоді як кварталом раніше – на рівні 2,74 бали. Таке зниження 

відбулося за рахунок зменшення оцінки прибутковості бізнесу – з 3 до 2,9 бали, а також 

оцінки очікуваної динаміки протягом наступних трьох місяців – із 3,2 до 3,1 бали [6]. Тому 

актуальним є питання щодо пошуку нових рішень в сфері управління інвестуванням для 

розвитку економіки та подолання кризових наслідків. 

Питання державного регулювання інвестиційної діяльності висвітлено у роботах 

багатьох вчених, зокрема Данилишина Б.М., Корецького М.X. [1], Крюкової І.В. [5], 

Яркової Н.І. [8] та інших. 

Як зазначає Шморгун Л.Г., економічна ефективність валових інвестицій в основний 

капітал проявляється у зростанні ВВП; а можливість їх збільшення залежить від зростання 

обсягів ВВП. Цей взаємозв’язок проявляється через показник норми валових інвестицій в 

основний капітал, який розраховується за формулою [9]: 
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де N  – норма валових інвестицій в основний капітал;  

I  – обсяг валових інвестицій в основний капітал;  

V  – обсяг валового внутрішнього продукту.  

 

Чим більшим є розрахований показник норми валових інвестицій в основний капітал, 

тим сприятливішими є умови для розвитку економіки. Інвестиції повинні становити не 

менше, ніж 25-30 % від ВВП. Цей показник для України за 2002-2013 рр. у середньому 

становив 23,2%. Найбільше значення мав у 2007 р. – майже 40%, після кризового 2008 р. у 

середньому значення показника становило 19,6% (рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка частки капітальних інвестицій у загальному обсязі ВВП (розраховано 

за даними [2]) 

 
Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою досягнення 

очікуваних економічних, соціальних та інших результатів за допомогою організаційних, 

економічних, правових, грошово-кредитних та регулюючих державних заходів [7]. 

Роль держави полягає у створенні сприятливих інвестиційних умов та об’єктів 

інвестицій, контролі інвестиційної сфери за допомогою організаційних, правових та 

економічних інструментів. Ці інструменти можна поділити на дві групи: прямі та непрямі 

(табл. 1). Правові інструменти передбачають розробку відповідної законодавчої бази, 

впровадження державних норм та стандартів в інвестиційній сфері, ліцензування та інше для 

регулювання та контролю економічної діяльності суб’єктів інвестування [7].  

До методів державного забезпечення інвестиційної діяльності відносять методи 

стимулювання та підтримки попиту на інвестиції; методи створення сприятливого 

інвестиційного клімату; методи стимулювання та підтримки пропозиції інвестицій [4]. 

 



 37 

Таблиця 1  

Класифікація інструментів управління інвестиційною діяльністю [3; 8] 

Інструменти прямого впливу 
Правові 
інструменти для 
забезпечення 
захисту 
інвестицій та 
інвесторів 

Закон України «Про інвестиційну діяльність»; 
Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та 
корпоративні інвестиційні фонди)» 
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні» 
Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» та інші 

Адміністративні 
інструменти 

впровадження державних норм і стандартів; 
проведення обов’язкової державної експертизи інвестиційних програм 
та проектів будівництва; 
здійснення антимонопольних заходів; 
проведення політики ціноутворення; 
роздержавлення та приватизації власності; 
ліцензування і квотування; 
надання пріоритетного права на одержання коротко- і довгострокових 
позик у комерційних банках-контрагентах Уряду; 
державне кредитування; 

Централізовані 
капітальні 
вкладення 

надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, 
бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництва 

Інструменти опосередкованого впливу 
Податкові 
інструменти 
(бюджетно-
податкова 
політика) 

зниження ставки податку; 
застосування системи податків з диференціацією суб'єктів та об'єктів 
оподаткування, податкових ставок і пільг; 
інвестиційна податкова знижка; 
відміна податків на реінвестування; 
податкові угоди з іншими країнами та інші 

Фінансові 
інструменти 
(грошово-
кредитна-
політика) 
 

формування ефективної банківської системи; 
норми страхових резервів, для комерційних банків; 
облікова ставка Національного банку України; 
операції з державними цінними паперами відкритому ринку; 
проведення амортизаційної політики; 
регулювання фондового ринку; 
раціональне управління грошовими потоками; 
пільгові кредити; 
інвестиційні гарантії; 
забезпечення стабільності національної валюти 

Інструменти 
інфраструктурного 
забезпечення 

надання земельних ділянок та необхідних приміщень у безоплатне 
користування або за пільговими цінами; 
створення та підтримка бізнес-інкубаторів 

Інструменти 
стимулювання 
інвестиційних 
проектів 

цільове фінансування ресурсо- і природоохоронного обладнання; 
цільове фінансування проектів щодо підвищення кваліфікації, 
перепідготовки кадрів, поліпшення умов праці; 
сприяння у проведенні техніко-економічного обґрунтування проектів; 
інноваційна політика; 
політика заохочення іноземних інвестицій; 
прозорі умови та інформаційне забезпечення; 
конкурентна політика; 
зовнішньоекономічна політика 
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Для сприяння розвитку підприємництва шляхом провадження ефективної інвестиційної 

політики повинні бути залучені не тільки органи державної влади, але й місцева влада, 

громадські організації, також проведена модернізація підходів до тендерів, змінено 

адміністративні механізми. 
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ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА ФРАНЦИИ 

 

Доценко Н.О. 
Научный руководитель – д.э.н., проф. Захарова О.В. 

ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет» 
 

Страховой сектор является неотъемлемой частью экономики и социальной политики 

любого государства. С одной стороны, страхование является своеобразным барометром 

экономики, по показаниям которого можно судить о ее текущем состоянии, основных 

процессах и направлениях развития. С другой стороны, страхование является эффективным 

инструментом в руках государства в проведении своей экономической и социальной 

политики [1].  

Теории государственного регулирования страхового рынка в современных условиях 

посвящены фундаментальные труды таких ученых как Е.В. Коломин, В.К. Райхер, 
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К.Е. Турбина, Т.А. Федорова, В.В. Шахов, Р.Т. Юлдашев и др. В этих трудах раскрыто 

современное понимание необходимости и форм государственного управления страховым 

бизнесом, в том числе и в условиях формирующихся страховых рынков. Среди французских 

исследователей данного аспекта необходимо выделить труды Ф. Эвальда, М. Альбэра, 

Ж. Ятмана, Ф. Куйбо, М. Рюффа, И. Ламбер-Фэвр и др. 

В настоящее время украинский страховой рынок находится на этапе выбора своего 

пути развития, и поэтому любой, как положительный, так и отрицательный опыт развитых 

стран мира представляет значительный интерес. Очевидно, что наибольший интерес 

представляет Франция, чей опыт государственного планирования и регулирования 

экономики считался особенно интересным для отечественного народного хозяйства еще во 

времена СССР. Кроме этого, французские компании уже работают на нашем рынке. Так, 

группа АХА (Франция), мировой лидер в сфере страхования и управления активов, в июле 

2013 г. объявила о запуске новой линии бизнеса в Украине – страховании жизни [2]. Именно 

поэтому изучение прошлого опыта развития страхового рынка Франции с его современным 

состоянием, позволит извлечь полезные уроки для экономики нашей страны. 

Страховой рынок Франции является одним из наиболее развитых в Европе. 

Исторически эта страна стала одним из первых европейских государств, в которых 

появилось специальное страховое законодательство, регулирующее договор страхования, а 

позднее, в конце XIX в., и специальное законодательство, определившее границы 

государственного вмешательства в деятельность страховых организаций. Именно высокую 

степень государственного регулирования, вплоть до прямого участия в учреждении и 

деятельности страховщиков, традиционно относят к числу главных особенностей 

французского страхового рынка [3].  

Законодательная база страховых отношений во Франции состоит из двух основных 

частей: законодательных актов общего характера и специальных страховых законодательных 

и нормативных документов. Ко второй группе следует отнести такие специализированные 

законодательные акты, как Кодекс Взаимного страхования, регулирующий основные 

аспекты деятельности обществ взаимного страхования, а также Страховой Кодекс. Он 

включает в себя пять книг, посвященных регулированию важнейших аспектов страховой 

деятельности: Договор страхования, Обязательное страхование, Страховое предприятие, 

Страховые предприятия особого статуса, Генеральные агенты, брокеры и другие посредники 

в области страхования и капитализации. 

В приложении к Страховому Кодексу содержится список видов страхования, 

являющихся обязательными в силу всех действующих законодательных актов Франции 

(Гражданского Кодекса, Сельского Кодекса и др.), в количестве около 100 видов, которые 

можно сгруппировать в 10 основных направлений обязательного страхования: 

автомобильное страхование, транспортное страхование, медицинское страхование, 

страхование жилых помещений и строительства, страхование рисков спортивных, 

культурных, массовых развлекательных мероприятий, страхование рисков, связанных с 

образованием, обучением и работой, риски промышленной, сельскохозяйственной, 
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экономической, финансовой деятельности, различные виды профессиональной 

ответственности, страхование определенных категорий физических лиц, страхование 

определенных категорий материальных объектов [4]. 

Главным органом страхового надзора Франции является Комиссия по контролю за 

страховой деятельностью. Во Франции страховые компании, как и остальные юридические 

лица, обязаны уплачивать налог на прибыль, ставка которого составляет 33%. Страховые 

компании также платят в бюджет налог на страховые премии, уплачиваемые страхователем, 

и на доход от инвестиционной деятельности, за вычетом расходов на ведение дел. 

Около 40% страхового рынка Франции контролируют 5 крупнейших страховщиков, 10 

крупнейших компаний – 58% рынка. Очень активно происходят процессы слияния среди 

брокерских компаний, что является следствием глобализационных тенденций, причем 

международная деятельность явно имеет приоритет над деятельностью на национальном 

рынке [3]. 

Основными видами страхования во Франции являются автострахование и страхование 

жизни. Система страхования автомобилей и гражданской ответственности владельцев 

автотранспорта отработана до мельчайших деталей и не имеет убытков. Страхование жизни 

во Франции – это самый лучший законный способ передачи денег своим наследникам без 

обложения налогом на наследство. 

Во Франции развито банкострахование. И более того, в сельских поселениях и 

маленьких городках почтовые отделения оказывают не только почтовые, но и страховые и 

банковские услуги. Они занимаются ведением банковских счетов, сберкнижек, становясь 

своего рода банкирами небогатых слоев населения.  

Систему социального страхования Франции следует рассматривать начиная с ее 

наиболее важного элемента – модели пенсионного обеспечения. Пенсионная система 

Франции является одной из старейших в мире. В ее основе лежат принципы солидарности 

между поколениями и моральных обязательств нации перед своими пенсионерами. Эта 

система носит государственный централизованный характер, так как ее невозможно создать 

на уровне предприятий или отраслей, обеспечивая социальную защиту наиболее бедных 

слоев населения. 

Пенсионная система Франции является распределительной, то есть выплаты 

пенсионерам производятся из доходов, формируемых за счет взносов активного населения. В 

среднем, пенсионер получает пенсии из трех касс, а в случае многопрофильной карьеры их 

число может превысить пять. Управление режимами осуществляется представителями 

профсоюзов или ассоциаций как работников, так и работодателей, под контролем 

государства. Участие в базовом и дополнительном страховании является обязательным, 

пенсионные взносы распределены между наемным работником и работодателем [5]. 

Медицинское страхование во Франции включено в государственную систему 

государственного страхования, обязательного для всех рабочих и служащих. Ежемесячные 

отчисления предприятий и организаций на страхование составляет 36% фонда оплаты труда, 

при этом 6,5% удерживается их зарплаты работников, а остальные оплачивает работодатель. 
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Обязательным медицинским страхованием охвачено более 80% населения, есть еще два 

дополнительных фонда, предназначенных для частных предпринимателей и лиц, 

работающих в сфере сельского хозяйства. Фонды наполняются за счет взносов 

работодателей, наемных работников, а также подоходного налога (для предпринимателей). 

Все работающие получают социальную страховку и обязательно медицинскую страховую 

карту, которая обеспечивает доступ к медицинскому сервису без дополнительной оплаты. 

Если в семье работают два человека, то у каждого есть своя страховая карточка, на одну из 

которых вписывают детей [6]. 

Анализ французского опыта позволяет подтвердить то, что страховой сектор 

экономики является весьма важным инструментом в руках государства в проведении 

экономической политики, реализации своих общеэкономических национальных проектов. 

Достаточно упомянуть в этой связи роль накопительного страхования в развитии 

инвестиционного рынка страны, сдерживании инфляционных процессов, осуществлении 

пенсионной и социальной реформ. 

Следует отметить, что попытки механического воспроизведения любого зарубежного 

опыта в отрыве от национального экономического и социального контекста, таят в себе риск 

серьезной неудачи и опасность. Вместе с тем, отдельные, наиболее удачные и 

общеприменимые элементы системы страховых отношений за рубежом, могут быть 

применены в наших условиях. Сегодня, трудности развития отечественного страхования 

многократно усилены экономическим кризисом. Доля реального страхования в ВВП 

неуклонно снижается, что является индикатором нежизнеспособности сложившейся в стране 

модели страховых отношений. В настоящее время стоит задуматься не столько о развитии, 

сколько о выживании страхового бизнеса. 

Основной вывод, который можно сделать из представленного материала: 

государственное регулирование развития страхового рынка возможно, эффективно и, в ряде 

случаев, необходимо, но лишь при условии отказа от монополизации отрасли или ее 

секторов, при свободе ценообразования и при обеспечении реальной конкуренции между 

участниками. Следует отметить, что Франция с ее устойчивой экономикой и высокоразвитой 

финансовой инфраструктурой считает для себя неприемлемым поспешное реформирование 

страхового рынка, то тем более осмотрительной и взвешенной должна быть политика наших 

властей, чтобы непреодолимыми и поспешными решениями не усилить разочарование 

общества в проводимых реформах.  
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В мировой практике широко распространена передача дел по ведению бухгалтерского 

учета специализированным компаниям, что позволяет сократить расходы на содержание 

бухгалтерии, утвердиться в правильности расчета налогов, оптимизировать 

налогообложение, обеспечить документооборот и дает ряд других преимуществ. 

Под аутсорсингом принято понимать передачу на сторону на контрактных условиях 

некоторых внутренних функций предприятия. Аутсорсинг успешно применяется во многих 

крупных компаниях, как в отношении ведения бухгалтерского учета, так и по другим 

направлениям производства и управления. 

За рубежом подобная практика развита широко. Большинство малых, средних и неко-

торые крупные компании не содержат штатных бухгалтеров. В значительной мере это обу-

словлено тем, что в США и в странах Евросоюза техническая часть бухгалтерского учета 

сведена к минимуму и может выполняться секретарем, а для расчета налогов, составления 

налоговых деклараций и финансовой отчетности один раз в год приглашаются специалисты 

из бухгалтерских компаний. 

В Беларуси рынок таких услуг развит в гораздо меньшей степени. Несмотря на то, что с 

каждым годом количество бухгалтерских компаний растет, массового перехода на бухгал-

терский аутсорсинг не происходит. Во многом это связано с чрезмерной сложностью бухгал-

терского и налогового учета. 

В соответствии со статьей 7 «Права и обязанности руководителя организации по 

организации бухгалтерского учета» Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 57-

З «О бухгалтерском учете и отчетности», каждому руководителю предоставляется право 

выбора формы организации бухгалтерского учета, в т.ч. возможность передавать по 

договору ведение бухгалтерского учета и составление отчетности организации или 

индивидуальному предпринимателю, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета 

и составлению отчетности. 

В Беларуси развитие рынка бухгалтерских услуг на аутсорсинге прошло этапы от 

полного неприятия до развития. Путь аутсорсинга бухгалтерских услуг к покупателю был 

достаточно сложным из-за отсутствия информации об этой услуге, незрелости рынка. 



 43 

Непопулярность аутсорсинговых услуг можно объяснить следующим. Во-первых, стереотип 

мышления собственника и руководителя – «бухгалтер должен сидеть рядом, на расстоянии 

вытянутой руки». Во-вторых, это боязнь того, что бухгалтерская компания не сохранит в 

секрете финансовую информацию клиента. В-третьих, опасение, что сторонний бухгалтер не 

в состоянии учесть специфику конкретного вида деятельности. В-четвертых, значительный 

объем документооборота, форм статической отчетности и их оперативность предоставления 

контролирующим органам обосновывает необходимость постоянного присутствия штатного 

бухгалтера на предприятии. 

Однако данный вид услуг имеет и ряд преимуществ, среди которых можно выделить 

следующие: 

1. Обратившись к фирме-аутсорсеру, организация экономит время на подборе соб-

ственных бухгалтерских кадров и средства на их содержание. Ведь помимо заработной 

платы наниматель несет расходы на канцелярские принадлежности, бухгалтерские 

программы, справочно-правовые системы, транспортные услуги, повышение квалификации 

работников бухгалтерии и т.д. 

2. Бухгалтерская (аудиторская) компания специализируется на определенном виде дея-

тельности и обслуживает большое количество фирм, что позволяет ей досконально разби-

раться во всех текущих вопросах и использовать наработанный опыт. 

3. Аутсорсер несет ответственность за выполняемую работу в соответствии с 

договором на обслуживание и действующим законодательством. Как правило, по условиям 

договора бухгалтерская (аудиторская) компания обязана возместить сумму штрафных 

санкций при наличии ее вины. С главного бухгалтера возмещение штрафных санкций за 

допущенные им просчеты получить затруднительно. 

4. При увеличении (сокращении) масштабов бизнеса предприятию необходимо нани-

мать (сокращать) работников, нести затраты по их обучению, оборудованию рабочих мест, 

платить дополнительные налоги, компенсации при сокращении и т.д., что требует опреде-

ленного времени и дополнительных расходов. Для бухгалтерской (аудиторской) компании в 

этом случае достаточно лишь пересмотреть стоимости услуг в зависимости от этих 

изменений. 

5. И наконец, при обращении в бухгалтерскую организацию можно быть уверенным, 

что работа будет выполнена качественно и в срок, в соответствии с договором. В противном 

случае Заказчик имеет законное право требовать возмещения причиненных ему убытков. 

В Республики Беларусь подобные услуги могут оказывать аудиторские организации, 

которым статьей 16 «Аудиторская деятельность и профессиональные услуги» Закона Рес-

публики Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-З «Об аудиторской деятельности» разрешено, 

помимо аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказание профессиональных услуг, 

в т.ч. по постановке, восстановлению, ведению бухгалтерского учета, консультированию по 

вопросам бухгалтерского учета и налогообложения. При этом в соответствии с 

законодательством аудиторским организациям и аудиторам, оказывавшим аудируемому 
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лицу услуги по восстановлению, ведению бухгалтерского учета, запрещено проводить аудит 

у заказчика за период восстановления, ведения бухгалтерского учета. 

Передав учетные функции аудиторским организациям, по подсчетам специалистов, 

можно снизить издержки на ведение бухгалтерского учета, отчетности, делопроизводство на 

20–40 %.  

Таким образом, аутсорсинг бухгалтерских услуг – это технология самого ближайшего 

будущего. Кроме того, тенденция увеличения спроса на аутсорсинговые услуги в Беларуси 

схожа с мировой, постепенно создается благоприятная бизнес-среда для их развития. 

Планомерно развивается понимание, что аутсорсинг бухгалтерских услуг является 

эффективным способом снижения издержек, повышения качества ведения непрофильной 

деятельности, предоставляет возможность сконцентрироваться на ведении основной 

деятельности. И, хотя многие белорусские организации сегодня пока только 

присматриваются к этому, сравнительно молодому виду услуг, малый и средний бизнес уже 

активно пользуется услугами аудиторских организаций в плане информационных 

технологий, финансового, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга. 
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Актуальність даної теми обумовлена сучасним станом соціального захисту безробітних 

та стрімким зростанням самого безробіття в Україні. Безробіття як соціальна проблема несе з 

собою не тільки бідність значним верствам населення, а й духовну та моральну деградацію 

людей. Тому вирішення проблеми зайнятості населення стоїть в числі найважливіших, 

першочергових завдань у будь-якій цивілізованій країні. Станом на 1 квітня 2015 

року кількість зареєстрованих безробітних в Україні становила 506,8 тис. осіб. 

Для стабілізації ситуації необхідна активна державна політика у сфері зайнятості та 

трудових відносин. Державна політика зайнятості - це сукупність заходів прямого і 

непрямого впливу на соціально-економічний розвиток суспільства і кожного його члена. 

Методи та заходи щодо регулювання зайнятостi подiляються на активнi та пасивнi. Активна 

політика на ринку праці – це комплекс методів і заходів, націлених на сприяння 

найшвидшому поверненню безробітних до активної праці [1, c.141]. До пасивних методiв і 



 45 

заходiв регулювання зайнятостi належать асигнування коштiв на часткове вiдшкодування 

безробiтним їхнiх втрат у доходах, а саме: реєстрацію осіб, що шукають роботу; визначення 

розміру допомоги по безробіттю; організацію системи подання допомоги по безробіттю; 

впровадження не грошових форм підтримки безробітних та їхніх сімей тощо [1, c.144]. 

Перехід України до ринкової економіки викликав необхідність створення адекватної 

моделі соціального захисту населення. Кожна працююча людина має дбати про свій захист 

від тих негативних соціальних наслідків, які супроводжують структурну перебудову 

економіки, приватизацію підприємств, впровадження нових форм організації виробництва і 

праці. Досягненню цієї мети найбільш відповідає, як свідчить і міжнародний досвід, система 

обов'язкового соціального страхування, здатна забезпечити ефективний соціальний захист.  

Соціальне страхування – це є система матеріального забезпечення найманих 

працівників у старості, у разі хвороби, безробіття, втрати працездатності чи годувальника. В 

даний час в Україні діють чотири з п'яти видів соціального страхування, передбачених 

Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а 

саме: на випадок безробіття; у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

пов'язаними з народженням і похованням; від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, яке послужило причиною втрати працездатності; пенсійне 

страхування. 

З 1 січня 2001 року набрав чинності Закон України «Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття», яким введено загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття як система прав, обов'язків і гарантій, яка 

передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття, що виникла з незалежних від 

застрахованих осіб обставин, і надання соціальних послуг. Всі види матеріального 

забезпечення та фінансування соціальних послуг здійснюються за рахунок коштів Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, 

що став правонаступником ліквідованого Державного фонду сприяння зайнятості населення. 

Існують такі види матеріального забезпечення в разі безробіття: 

- допомога з безробіття (у тому числі одноразова її виплата для організації 

безробітними підприємницької діяльності); 

- матеріальна допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або 

підвищення кваліфікації безробітного; 

- матеріальна допомога по безробіттю, одноразова матеріальна допомога 

безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні; 

- допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на 

його утриманні. 

А також існують такі види соціальних послуг: професійна підготовка або 

перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація; пошук підходящої роботи та 

сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на 

створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування 
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організації оплачуваних громадських робіт для безробітних; інформаційні та консультаційні 

послуги, пов'язані з працевлаштуванням [2]. 

Таким чином, оскільки людина залишається без роботи через об’єктивні причини 

розвитку ринкової економіки, то суспільство зобов’язане турбуватися про неї. Турбота 

суспільства реалізується державою у вигляді системи соціального захисту безробітних та 

членів сімей, котрі знаходяться на їх утриманні.  

Умовами виплати допомоги по безробіттю є обов’язкова реєстрація в органах 

державної служби зайнятості особи як безробітної з восьмого дня після подання і реєстрації 

письмової заяви та заведення картки персонального обліку. На допомогу по безробіттю 

мають право особи залежно від страхового стажу, які протягом 12 місяців, що передували 

початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не 

менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески. 

Розмір допомоги застрахованим особам визначається у відсотках до їх середньої 

заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу:до 2 років – 50 %; від 2 до 6 років – 

55 %; від 6 до 10 років – 60 %; понад 10 років – 70 %. До страхового стажу прирівнюється 

трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору до 

набрання чинності згаданого закону про страхування на випадок безробіття. 

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття до 

визначеного розміру: перші 90 календарних днів – 100 %; протягом наступних 90 

календарних днів – 80 %; у подальшому – 70 %. 

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 

календарних днів протягом двох років, а для осіб передпенсійного віку (за два роки до 

настання права на пенсію) – 720 календарних днів. Право на допомогу зберігається у разі 

настання перерви страхового стажу з поважних причин, якщо громадянин після перерви 

протягом місяця зареєструвався в державній службі зайнятості як безробітний. У даному 

випадку поважними причинами є: навчання денної форми (ПТУ, вузи, аспірантура тощо); 

строкова військова служба; здійснення догляду за інвалідом I групи або дитиною–інвалідом 

віком до 16 років, а також за пенсіонером, який потребує постійного нагляду. Можуть бути і 

деякі інші причини, передбачені законодавством України. 

Виплата допомоги припиняється у разі працевлаштування або поновлення на роботі 

безробітного за рішенням суду. Тривалість виплати допомоги по безробіттю може 

скорочуватися на строк до 90 днів при звільненні з останнього місця роботи за власним 

бажанням, відмові від двох пропозицій підходящої роботи або професійної підготовки, 

приховуванні відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу, при порушенні умов і 

строку реєстрації та перереєстрації. 

В Україні держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування 

громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку 

праці, у тому числі:жінкам, що мають дітей віком до шести років;одиноким матерям, які 

мають дітей до 14 років або дітей-інвалідів;молоді, яка закінчила або припинила навчання у 

середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних закладах освіти, звільнилася зі 
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строкової військової або альтернативної служби та якій надається перше робоче місце, дітям 

(сиротам), що залишилися без піклування батьків, а також особам, котрі замінюють їм 

батьків (як виняток);особам передпенсійного віку по досягненні 58 років чоловікам і 53 років 

жінкам;особам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування. 

Умовами надання допомоги по частковому безробіттю є простій, який має 

невідворотній та тимчасовий характер, що триває не менше місяця, але не перевищує шести 

місяців і не залежить від працівника і роботодавця;простій протягом місяця, охопивший не 

менше 30 % чисельності працівників, у яких простої становлять 20 % і більше робочого часу. 

У разі сезонного характеру простою та якщо працівник відмовився від підходящої роботи 

або працює на другому підприємстві за сумісництвом чи проходить альтернативну службу, 

допомога по частковому безробіттю не сплачується [3, c.101-103]. 

На закінчення всього вищевикладеного необхідно звернути увагу на те, що 

впровадження системи загальнообов'язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття принципово змінило діючу до 2001 року в Україні систему соціального 

захисту від безробіття, а саме: 

- шляхом впровадження нового механізму підтримки доходів безробітних, яким 

встановлено залежність отримання допомоги по безробіттю від сплати застрахованою 

особою страхових внесків та страхового стажу. 

- в соціальному захисті перевагу надано категорії безробітних, які втратили роботу з 

незалежних від них обставин, тобто у разі вивільнення працівників у зв'язку зі скороченням 

чисельності або штату, звільнення за власним бажанням з поважної причини, неможливості 

продовження роботи за станом здоров'я або внаслідок недостатньої кваліфікації та інше. 

- матеріальна підтримка у разі настання безробіття надається одночасно з 

пропозицією всього комплексу заходів, спрямованих на якнайшвидше повернення 

безробітних до трудової діяльності. 

- безробітним, які виявили бажання займатися підприємницькою діяльністю і 

організувати свою власну справу, за певних умов допомогу з безробіття може надаватися у 

вигляді одноразової виплати всієї передбаченої суми в розрахунку на рік. 

- нова система передбачає можливість економічного стимулювання роботодавців у 

разі створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, особливо з 

числа неконкурентоспроможних, і тих, які є безробітними тривалий період часу. Це надання 

роботодавцю дотації на створення таких робочих місць за рахунок страхових коштів. 
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Обмеженість та постійно зростаючі ціни на енергоресурси не дозволяють економіці 

України розвиватися необхідними темпами. Залишає бажати кращого і рівень 

енергоефективності, який не дозволяє скорочувати затрати на енергоносії. Без інвестування в 

енергозберігаючі технології, без впровадження альтернативної енергетики, яка б сприяла 

скороченню споживання енергоресурсів, не буде і розвитку економіки. Тому від ступеня 

фінансового забезпечення енергетичної галузі залежить економічний і технічний розвиток 

нашої країни. 

В українській  науковій літературі  багато економістів приділяли увагу кредитуванню 

як основному елементу фінансового забезпечення енергетичної галузі України,– це ми 

можемо спостерігати в працях В.Міщенко, Д.Василика, В.Опаріна, А.Сомик, В.Родіонової та 

ін., але незважаючи на значну увагу дослідників, основна увага приділяється лише загальним 

принципам і напрямам або окремим її аспектам, при цьому відсутнє комплексне розуміння 

сутності та структури загального механізму, що покликаний гарантувати зростання 

енергетичної галузі.  

Метою цієї роботи є вироблення комплексного розуміння сучасного стану 

кредитування як основного інструменту фінансового забезпечення розвитку енергетичного 

сектору в Україні. 

За своєю суттю фінансове забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу 

представляє собою сукупність економічних відносин, що виникають з приводу пошуку, 

залучення і ефективного використання фінансових ресурсів та організаційно-управлінських 

принципів, методів, умов фінансування і форм їх впливу на розвиток та функціонування 

паливно-енергетичного комплексу. Фінансове забезпечення реалізується на основі 

відповідної системи фінансування, яке може здійснюватись у трьох формах: 

самофінансування, кредитування, зовнішнє фінансування [1, c.56]. 

Кредитування в усіх країнах з ринковою економікою є провідною формою фінансового 

забезпечення. Воно полягає у тимчасовому використанні позикових фінансових ресурсів, 

ґрунтується на умовах повернення, терміновості, платності та матеріального забезпечення 

кредитів. Саме завдяки кредитним ресурсам відбувається впровадження нових проектів, 

розширення та сприяння сталого розвитку вже існуючих. Зарубіжний досвід нам показує, що 

в більшості розвинених країн безпосередньо кредитування, а іноді і в синтезі з державним 

фінансуванням забезпечує розвиток енергетичного сектору. Але розглядаючи ситуацію, що 

склалася в Україні останнім часом, необхідно зазначити, що такий інструмент фінансового 

забезпечення, як кредитування, практично не використовується. Цьому є низка певних 

причин. 
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Перша з них – зниження ліквідності банківської системи країни. Низький рівень 

ліквідності банку обмежує його платоспроможність, спричиняє втрату довіри клієнтів, 

зниження доступу та підвищення вартості зовнішніх джерел фінансування для підтримання 

ліквідності, а відповідно й фінансові проблеми. Враховуючи характер тісних взаємовідносин 

між банками через ефект „доміно”, криза ліквідності одного банку може поширитись на інші 

банки, створюючи загрозу дестабілізації усієї банківської системи країни [2, c.8]. 

Друга – поява великої кількості проблемних банків. Так, на даний момент у стадії 

ліквідації знаходиться 41 банк. В один із восьми системно важливих банків  введена 

тимчасова адміністрація, загальна кількість банків, що мають банківську ліцензію за 

останніх 15 місяців скоротилось з 180 до 151, що складає майже 17% від загальної кількості 

банків в 2014 році. (таблиця 1). 
 

Таблиця 1 – Динаміка зміни кількості банків за 2010-2015 рр. 
Назва показника 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.03.2015 
Кількість банків, 
які мають 
банківську ліцензію 

182 176 176 176 180 163 151 

 
Третя – значне підвищення облікової ставки з 19,5% до 30% річних. (таблиця 2) 

.Виходячи з оцінки загального стану економіки і його прогнозу на найближчу перспективу, 

Центральний банк розробляє свою процентну політику, яка є найважливішим методом 

грошово-кредитного регулювання. Підвищуючи облікову ставку, НБУ впливає на вартість 

грошових ресурсів в економіці, що тягне за собою скорочення кредитування і "стиснення" 

гривневої ліквідності. Тим самим регулятор сприяє стабілізації і зміцненню національної 

валюти, але водночас з тим на практиці це призводить до неможливості використання такого 

дієвого інструменту фінансового забезпечення як кредитування.  

 

Таблиця 2 – Динаміка зміни облікової ставки за 2010-2015 рр. [3, 4, c.1] 

Періоди 

2010 2012 2013 2014 2015 

 

з 

08.06 

з 

08.07 

з 

10.08 

з

23.03 

з 

10.08 

з 

13.08 

з

 15.04 

з

 17.07 

з

 13.11 

з

 06.02 

з

 04.03 

Облікова 
ставка(%) 

9,5 8,5 7,75 7,5 7 6,5 9,5 12,5 14 19,5 30 

 
Та навіть, якщо підприємству енергетичного сектору вдалося отримати недешевий 

кредитний ресурс, повернути його вдасться лише отримуючи високий рівень рентабельності. 

В Україні регулювання діяльності в сфері енергетики та затвердження тарифів здійснює 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП). Останнім часом, не зважаючи на галопуючу інфляцію, 

НКРЕКП намагається стримати зріст тарифів для підприємств традиційної енергетики, що 

використовують в якості палива вуглеводні та підприємствам, що працюють, 
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використовуючи альтернативні джерела енергії, про що свідчать останні постанови, прийняті 

регулятором. [6, с.1] 

Частковим вирішенням цієї проблеми є активізація співпраці з міжнародними 

фінансовими інститутами. Треба зазначити, що є певний перелік міжнародних фінансових 

установ, що продовжують надавати кредитні ресурси. Так, Європейський банк реконструкції 

та розвитку (ЄБРР) продовжує кредитування проектів в альтернативної енергетики, а 

Світовий банк надає кредити підприємствам теплоенергетики. Також великий обсяг 

кредитних ресурсів надає безпосередньо МВФ та ЕС через різні фонди, які в значному обсязі 

повинні забезпечувати зростання енергетичного сектору України. Але є певна кількість 

проблем, яка на думку багатьох вчених може стати перепоною для подальшого фінансування 

енергетики України з цих джерел. Це: 

1. Відсутність програм по втіленню енергоефективності, в яких зазначалися б конкретні 

заходи та об'єкти, на яких буде впровадження цих програм. 

2. Наявні сумніви щодо можливості уряду в найближчому майбутньому забезпечити 

виконання законодавства для втілення  реформ в енергетиці та енергоефективності. 

3. Впровадження тимчасових малоефективних «тактичних» програмам з 

енергоефективності за типом кредитів «Ощадбанку» для встановлення котлів замість 

впровадження“стратегічних” програм енергоефективності. 

4. Підвищення тарифів для населення, які не є обґрунтованими. Така енергетична 

політика викликає застереження щодо можливого перегляду в майбутньому таких тарифів. 

5. Відсутність чіткого розуміння ситуації щодо майбутнього сфери житлово-

комунального господарства України. Невідомо, якою в подальшому буде форма власності 

об’єктів ЖКГ (теплокомуненерго), державна або приватна. Якщо приватна, то на яких 

умовах буде відбуватися  приватизація. 

6. Досить високий рівень корупції, який не дозволяє в повному обсязі ефективно 

використовувати надані кредитні ресурси. 

Підсумовуючи вищезазначене, в ситуації, що склалася в країні найбільш доцільним 

рішенням пошуку дієвого інструменту фінансового забезпечення є створення державно-

приватного енергетичного фонду, який би мав на меті консолідацію державних та 

інвестиційних коштів, які б забезпечували кредитування і розвиток енергетики в Україні. Це 

не тільки розділить ризики приватних інвесторів, але і дозволить направляти фінансові 

потоки в найбільш ефективні проекти. 
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За годы независимости в сфере экономике Украины произошло достаточно много 

реформ. Некоторым из них даже сегодня еще трудно дать объективную оценку, но все же 

существуют положительные результаты благодаря умело внедренным денежно-кредитной, 

бюджетно-налоговой и социальной политикам. 

Денежно-кредитное регулирование экономики является одной из важнейших функций 

НБУ, выполняется в соответствии с экономическими интересами и целями государства. 

Под денежно-кредитной политикой понимают комплекс взаимосвязанных, 

скоординированных на достижение определенных целей мероприятий по регулированию 

денежного рынка, которые проводит государство через свой центральный банк. Часто ее 

называют монетарной, или денежной политикой. 

В экономической литературе существует несколько толкований денежно-кредитной 

политики. Одно из них: «Денежно-кредитная политика – это комплекс взаимосвязанных, 

скоординированных на достижение заранее определенных экономических и социальных 

целей, мероприятий по регулированию денежного рынка, осуществляет государство через 

центральный банк» [4, с.187]. 

В Украине главным субъектом денежно-кредитной политики является Национальный 

банк. Кроме него, в выработке денежно-кредитной политики участвуют другие органы 

государственного регулирования экономики - министерство финансов, министерство 

экономики, непосредственно правительство, Верховная Рада (4, с.188). 

Плодотворно исследовали проблемы денежно-кредитной политики в Украине, а 

также теоретические и методологические основы ее осуществления такие ученые, как 

Т.Кричевская, Я.Грудзевич, А.Епифанов, В.Мищенко, Н.Гребеник, Б. Луцив, 

П.Никифоров, В.Осецкий, Н.Островского, М.Шаповалова, Т.Ерлина. В частности, А. 

Сомик считает современную денежно-кредитную-политику недостаточно прозрачной [6, 

с.23]. А. Шульгина акцентирует внимание на ее нестабильности [8, с.160]. А. Дзюбенко 

отмечает, что современная практика денежно-кредитного регулирования предусматривает 

применение традиционных методов, которые приобретают новое звучание в условиях 

посткризисного периода [2]. Е. Свиридов подчеркивает, что монетарная политика, являясь 

одним из главных каналов воздействия государства на экономику, требует тесного 

согласования с приоритетными целями другого составляющего государственного 

регулирования [5, с.88]. 
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Основные принципы денежно-кредитной политики - это документ, который Совет 

НБУ разрабатывает ежегодно в среднесрочной перспективе для приоритетности 

достижения и поддержания ценовой стабильности в государстве, содействия стабильности 

банковской системы (при условии, что это не препятствует достижению цели по 

поддержанию ценовой стабильности в государстве) и соблюдения устойчивых темпов 

экономического роста. Таким образом, в основных принципах денежно-кредитной 

политики предусмотрено, что Национальный банк Украины должен осуществлять 

денежно-кредитную политику через соответствующие инструменты, способствующие 

удержанию достигнутой экономической и финансовой стабильности, повышению уровня 

социального развития, а именно: 

- увеличение валютных резервов для поддержания покупательной способности 

национальной валюты до уровня, который бы позволил сбалансировать интересы 

субъектов внешнеэкономической деятельности, в том числе государственные; 

- повышение внутренней и внешней стабильности гривны;  

- внедрение комплекса мероприятий, направленных на проведение процесса, при 

котором долларизация отечественной экономики будет повышаться, путем 

привлекательности гривневых активов по сравнению с вложениями в иностранной валюте; 

- совершенствование структуры внутреннего валютного рынка с учетом 

международной практики и внедрение новых видов расчетов; 

- содействие погашению правительством платежей по внешним обязательствам; 

- содействие в восстановлении развития рынка государственных ценных бумаг как 

одного из важнейших инструментов национального рынка ссудных капиталов и 

регулирования денежно-кредитных отношений; 

- создание благоприятных условий для вложения средств резидентами и 

нерезидентами в Украине в национальную экономику; 

- стимулирование инвестиционного направления деятельности коммерческих банков, 

в частности, увеличение объемов долгосрочного кредитования благодаря обеспечению 

финансовой стабилизации, и на этой основе увеличение депозитных вкладов, привлеченных 

на долгосрочной основе; 

- повышение кредитной поддержки отечественных субъектов экономики путем 

интенсификации кредитной активности коммерческих банков; 

- содействие ускорению процесса внедрения национальной системы массовых 

электронных платежей с помощью пластиковых карточек [7, с.113]. 

Особого внимания проведение денежно–кредитной политики приобрело на 

современном этапе кризисных явлений в мировой и отечественной экономиках, которые 

развивались в основном на основе монетаристской модели экономического развития. 

Причиной тому стали негативные тенденции, которые сначала касались банковской 

системы, а затем, соответственно, повлияли также на реальный сектор экономики и 

социально-экономическое развитие в целом. 
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Факторы, которые сопровождали возникновение данного кризиса, можно условно 

разделить на две группы: экономические и институциональные. К экономическим 

факторам кризиса в Украине можно отнести: мировой экономический кризис и 

распространение его влияния на Украину; рост долларизации экономики; нарастание 

инфляционных процессов. В то же время экономические проблемы дополнились рядом 

институциональных факторов, к которым относятся: 

- ослабление позиции государства, в частности органов его монетарных властей; 

- рисковая деятельность банков; 

- негативные информационные сообщения, которые распространялись в средства 

массовой информации и подрывали доверие к некоторым банкам, национальной 

банковской системе и национальной валюте; 

- политическая нестабильность [1, с.7]. 

Также имеет место ряд других причин, которые заставляют пересмотреть 

действующую денежно-кредитную политику: 

- усиление зависимости экономического развития от внешнего сектора и 

недостаточное развитие внутреннего рынка; 

- рост цен на продукцию украинских экспортеров, что приводит к росту цен на 

аналогичную продукцию на внутреннем рынке [3]. 

Как вывод, можно утверждать, что на перспективу для эффективной денежно-

кредитной политики необходимо осуществить следующие меры: 

- в сфере денежно-кредитных отношений запретить взаимозачеты и бартерные 

операции; 

- восстановить функционирование в нормальном режиме фондового рынка 

государственных ценных бумаг, краткосрочных, что позволит эффективно использовать 

уже имеющуюся в обращении денежную массу; 

- создать условия для расширения фондового рынка за счет привлечения 

корпоративных ценных бумаг, чему будет способствовать создание Национального 

депозитария; 

- Национальному банку необходимо участвовать в работе фондового рынка только 

через операции на открытом рынке, регулируя таким образом объемы денежной массы и 

стоимость национальной валюты; 

- оформить все обязательства правительства перед Национальным банком по 

кредитам и ценным бумагам на сроках погашения, что позволит расширить денежно-

кредитный рынок, который подлежит регулированию; 

- прекратить любое рассмотрение вопросов на законодательном и исполнительном 

уровнях об использовании кредитных ресурсов Национального банка Украины для 

поддержки той или иной отрасли; 

- Национальному банку необходимо проводить денежно-кредитную политику 

методами и инструментами, которые отвечают социально-экономической ситуации, до тех 

пор, пока это не будет угрожать стабильности национальной валюты. 
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Выполнение этих предложений и рекомендаций позволит создать реальную 

экономическую платформу для дальнейшего совершенствования денежно-кредитной 

политики и проведения экономических реформ в Украине. 
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Для здійснення господарської діяльності підприємствами всіх форм власності та 

галузей економіки використовуються виробничі запаси, які є найбільш важливою та значною 

частиною активів підприємства. З одного боку, сформовані виробничі запаси забезпечують 

постійність, безперервність та ритмічність діяльності підприємства, гарантують його 

економічну безпеку, а з іншого – виробничі запаси на рівні великих промислових 

підприємств потребують великих капіталовкладень. Тому від організації та ведення обліку 

виробничих запасів залежить точність визначення прибутку підприємства, його фінансовий 

стан, конкурентоспроможність на ринку та в  цілому ефективність роботи підприємства. 

Багатьох економістів турбують проблеми розвитку та удосконалення обліку та 

контролю виробничих запасів. Даній тематиці присвятили свої наукові праці такі вчені як 

Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Жилкіна Л.В., Гуцайлюк З.В., Кужельний М.В., 

Лінник В.Г., Рудницький В.С., Ткаченко Н.М., Сопко В.В., Смоленюк П.С. Проте, у процесі 

реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку відповідно до вимог 
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міжнародних стандартів змінюються вимоги до обліку виробничих запасів на підприємствах 

України. Незважаючи на те, що виробничі запаси стали одним з перших об'єктів обліку та 

підлягали досить ретельному контролю, окремі питання щодо обліку виробничих запасів 

залишаються недостатньо вивченими і вимагають детального розгляду. 

Головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу як основної 

ланки діяльності господарського суб’єкта є наявність та раціональне використання 

виробничих запасів. Одним із напрямів удосконалення обліку наявності та руху виробничих 

запасів на підприємстві є спрощення оформлення операцій, які пов’язані з оприбуткуванням 

та витратами матеріальних цінностей. Відпуск матеріалів у виробництво, де це доцільно, 

можна оформляти на підставі встановленого ліміту безпосередньо в картках складського 

обліку матеріалів, передбачивши в них підпис особи, яка отримує цінності. Також можна на 

картках складського обліку відображати і внутрішнє переміщення цінностей. 

Виходячи з вимог ринкової економіки, необхідно удосконалювати методологію 

бухгалтерського обліку матеріальних ресурсів. Необхідно стежити за ретельним і своєчасним 

проведенням інвентаризацій, контрольних та вибіркових перевірок, які мають велике 

значення у збереженні матеріалів. 

Для забезпечення збереження виробничих запасів, правильного приймання, 

зберігання та відпуску велике значення має наявність на підприємстві в достатній кількості 

складських приміщень, оснащених ваговими та вимірювальними приладами, мірною тарою 

та іншими пристосуваннями. 

Важливим напрямом удосконалення процесу формування запасів та підвищення 

ефективності управління ними в умовах реформування економічної системи є визначення 

оптимальної потреби в них [1]. У зарубіжній практиці управлінню оборотними активами 

приділяється значно більше уваги, ніж в Україні. Одним із напрямів удосконалення обліку і 

контролю виробничих запасів є оптимізація процесу постачання і збереження. 

Основними напрямами удосконалення обліку виробничих запасів є: узагальнення 

теоретико-методологічних основ обліку, аналізу і контролю виробничих запасів, визначення 

їх суті та класифікації; удосконалення методико-організаційних основ фінансового та 

управлінського обліку виробничих запасів, а також їх контролю; проектування системи 

економічного аналізу та контролю ефективності використання виробничих запасів; розробка 

системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні виробничими запасами . 

У наш час існує необхідність й одночасно можливість нових організаційних і 

методичних підходів до вирішення проблем обліку запасів, пов’язаних, з однієї сторони, з 

переходом на ринкові відносини й міжнародні стандарти, з іншої – з широким 

впровадженням комп’ютерних технологій. 

Поліпшенню ресурсопостачання сприяє впорядкування первинної документації, 

широке впровадження типових уніфікованих форм, підвищення рівня автоматизації 

обліково-обчислювальних робіт, забезпечення строгого порядку приймання, зберігання й 

витрат сировини, матеріалів, комплектуючих виробів тощо. 
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Необхідно також впроваджувати ефективні форми попереднього й поточного 

контролю за дотриманням норм запасів і витратами матеріальних ресурсів, приділяти більше 

уваги підвищенню вірогідності оперативного обліку руху напівфабрикатів, комплектуючих 

виробів, деталей і вузлів у виробництві. Дані бухгалтерського обліку повинні містити 

інформацію для знаходження резервів зниження собівартості продукції в частині 

раціонального використання матеріалів, зниження норм витрат, забезпечення належного 

зберігання . 

Значно поліпшити організацію обліку виробничих запасів можна, удосконалюючи 

процес документування, тобто ширше використовуючи накопичувальні документи (лімітно-

забірні картки, відомості тощо.), картки складського обліку як витратний документ по 

відпущених матеріалах (бездокументальну систему оформлення витрат матеріалів) . 

Доцільною також є розробка єдиної форми документа (на відпущення матеріалу), 

призначеної для машинної обробки. У цей документ варто включити всі об’єкти основного 

та допоміжного виробництва під відповідними кодами, які б указували напрям використання 

матеріальних ресурсів – основні вироби, запасні частини, товари народного споживання, 

разові замовлення, ремонтно-експлуатаційні потреби. 

Щоб уникнути помилок і порушень при збору та реєстрації оперативних фактів про 

виробничі запаси, що підлягають обліку, доцільно розробити детальні інструкції конкретним 

виконавцям (у вигляді посадових інструкцій, виписок з графіків документообігу) про 

порядок і терміни реєстрації даних, а також використовувати систему заохочень і покарань 

за виконання своїх обов’язків виконавцями. Проведення контрольних заходів (ревізії, звірки, 

інвентаризації) знижують ризик неефективної системи збору і реєстрації оперативного 

факту. Доцільне використання на всіх ділянках обліку уніфікованих форм документації. Крім 

того: 

створення графіків документообігу з обліку запасів і доведення до виконавців їх 

функцій при створенні і перевірці первинного документа; 

видача розпорядчої документації особам, що відповідають за здійснення тієї або іншої 

господарської операції,і мають право підпису первинних документів; 

контроль з боку працівників бухгалтерії за правильністю оформлення первинної 

документації з обліку виробничих запасів (включення в обов'язок бухгалтера, що робить 

обробку документа, цієї функції через посадові інструкції та встановлення відповідальності 

за її недотримання); 

Таким чином, реалізація перелічених напрямів удосконалення обліку запасів 

вітчизняними підприємствами призведе до значного підвищення результативності їх 

фінансово-економічної діяльності, дозволить налагодити більш дієвий і менш трудомісткий 

облік, контроль за наявністю, рухом і використанням виробничих запасів, а також досягти їх 

економії. 
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Кризисные явления, наблюдающиеся в современных условиях в мировой экономике, не 

обошли стороной и Украину, что негативным образом отразилось на всех сторонах ее 

политико-экономического развития. При этом данная негативная тенденция в Украине имела 

наиболее разрушительные последствия, чем в более развитых странах мира, причиной чего, 

среди прочего, можно назвать неудовлетворительный уровень экономической безопасности 

как субъектов хозяйствования, так и экономики страны в целом. Таким образом, укрепление 

и сохранение позиций Украины в мировой экономической системе предполагает, прежде 

всего, максимальное обеспечение собственной экономической безопасности, что является 

главным условием эффективности жизнедеятельности общества и гарантией национальной 

независимости страны. 

Большинство экономически развитых и успешных стран мира своевременно 

разработали и внедрили соответствующие концепции национальной безопасности, которые 

всесторонне учитывают экономические интересы, возможности и потребности страны. Такая 

тактика дает свои результаты, а следовательно, должна быть ориентиром и для Украины. 

При этом успешное решение задач по минимизации внешних и внутренних угроз 

экономической безопасности возможно через активизацию государственной политики и 

использование практического опыта и научных разработок в данной сфере. 

Построение и формирование украинской экономики в течение последних двадцати лет 

осуществлялось в основном без учета требований национальной безопасности и в частности 

экономической, что и привело к современному ее состоянию. Так, не уделялось должного 

внимания таким составляющим экономической безопасности, как государственный контроль 

над национальными ресурсами, всестороннее использование национальных конкурентных 

преимуществ, самостоятельность в реализации и защиты национальных экономических 

интересов, эффективная инвестиционная и инновационная политика, развитие 

интеллектуального потенциала страны, предоставление гарантий для эффективной 

предпринимательской деятельности и т.д.  

Положение Украины и уровень ее экономической безопасности в мировой экономике 

экспертами определяется неоднозначно. С одной стороны, Украина имеет существенные 

конкурентные преимущества а также один из крупнейших в Европе структурно 

разветвленный промышленный комплекс, перспективное агропромышленное производство, 

треть запасов черноземов и 27% пахотной земли Европы, занимает шестое место в мире по 

экспорту стали, седьмое – по экспорту новейшего оружия, обладает передовыми 

аэрокосмическими технологиями, имеет высокий научно-образовательный и технический 

уровень кадрового потенциала, современную сеть высшей школы [1]. С другой стороны, по 
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базовому показателю международной экономической классификации – объему ВВП на душу 

населения Украина принадлежит к странам со средним уровнем развития. Именно поэтому 

однозначно и поверхностно подходить к определению и обоснованию путей обеспечения 

экономической безопасности Украины нельзя. 

Обеспечение экономической безопасности национальной экономики Украины должно 

происходить комплексно, включая большое количество факторов, сфер деятельности и 

рычагов влияния. Согласно утратившей действие методике расчета уровня экономической 

безопасности (утвержденной Приказом Министерства экономики Украины № 60 от 

02.03.2007 г.) рекомендовалось различать такие составляющие экономической безопасности 

национальной экономики Украины, как: макроэкономическая, финансовая, 

внешнеэкономическая, инвестиционная, научно-технологическая, энергетическая, 

производственная, демографическая, социальная и продовольственная безопасность [2]. В 

октябре 2013 г. Минэкономразвития Украины утвердило новую редакцию Методических 

рекомендаций по расчету уровня экономической безопасности Украины (№1277 от 

29.10.2013 г.), которые были разработаны с целью определения уровня экономической 

безопасности Украины как одной из основных составляющих национальной безопасности и 

определяют перечень основных индикаторов состояния экономической безопасности страны, 

их пороговые значения. Данный нормативный документ определяет алгоритм расчета 

интегрального индекса экономической безопасности, состоящего из 9 средневзвешенных 

субиндексов – составляющих экономической безопасности, а именно: макроэкономическая, 

финансовая, внешнеэкономическая, энергетическая, производственная и т.д. 

Безопасность же украинской экономики в значительной степени определяется ее 

энергетической безопасностью. Монопольная зависимость Украины от поставок российских 

энергоресурсов (газа, нефти, ядерного топлива) значительно ослабляет ее как экономическое, 

так и политическое положение, что особенно ощутимо было в конце 2014- начале 2015 г. в 

период «газовой войны» между Украиной и Россией. Украина, имея огромные 

месторождения газа, в результате отсутствия достаточного количества финансовых средств, 

не прилагает достаточных усилий для стимулирования разведки и добычи собственных 

энергоресурсов. 

Производственная безопасность Украины также находится под угрозой в результате 

отсутствия достаточных финансовых ресурсов на техническое перевооружение, внедрение 

новых технологий производства, тотальное обучение персонала и повышение уровня его 

производительности труда, адекватное стимулирование и мотивацию труда персонала и т.д. 

Кроме того, высокая энергозависимость украинских промышленных предприятий не 

позволяет оптимизировать себестоимость и цену продукции, что резко снижает ее 

конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках. Невозможность получить 

легкие кредиты для развития в условиях кризиса ведет к сокращению производства, и как 

следствие, работников. 

Финансовая система Украины в результате кризисных явлений находится на грани 

выживания. Население не доверяет свои скудные сбережения банковским учреждениям, 
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предприятия не имеют достаточных средств, чтобы хранить их в банках, а сам банковский 

сектор страдает от отсутствия достаточного количества денежных средств в условиях 

приближающихся сроков погашения государственных займов. При этом чрезмерная 

зависимость от иностранных займов ведет к еще большим кризисным явлениям и 

недееспособности государства. 

Исходя из всего перечисленного, Украине в современных условиях следует 

придерживаться активной позиции в сфере обеспечения экономической национальной 

безопасности. Основными направлениями такой позиции должны стать: 

1) обеспечение внешнеэкономической безопасности путем предотвращения угроз, 

направленных против экономических интересов Украины, в первую очередь, 

всестороннее способствование энергетической безопасности (наращивание объемов 

собственной добычи энергоносителей, внедрение энергосберегающих технологий, 

диверсификация внешних источников поступления энергоресурсов); 

2) государственная поддержка национального товаропроизводителя путем оптимизации 

налогового давления, обеспечения гибкой кредитной политики, роста кадрового 

потенциала и т.д.; 

3) оптимизация экспортно-импортной политики государства путем активизации 

экспортного потенциала страны, и не только сырьевого; 

4) всестороннее развитие транспортных и трубопроводных сетей, что будет являться 

одним из факторов оживления национальной экономики; 

5) обеспечение надежности финансовой и банковской сфер, стабилизация курса 

национальной валюты и т.д. 

Максимальная ориентация государственной политики на перечисленные направления 

стабилизации экономического состояния Украины постепенно будет способствовать выходу 

ее из кризиса и росту экономической безопасности.  
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Сегодня наиболее актуальной проблемой функционирования банковских учреждений 

является формирование такой процентной политики, которая бы могла обеспечить банку 

получение необходимого уровня прибыли и привлекала достаточное количество клиентов.  

Для решения данной проблемы необходимо формирование надлежащей концепции 

процентной политики коммерческих банков, определение базовых направлений, которые 

обуславливают оптимизацию кредитных отношений банка с клиентами путем минимизации 

величины процентного риска. Но, несмотря на достаточное количество научных публикаций, 

нерешенными остаются множество вопросов. В частности, возможность практичного 

применения соответствующей научной базы в работе коммерческих банков, а также 

разработка каждым из них собственной эффективной концепции процентной политики. 

Теоретические и практические аспекты этой проблемы, в частности проблема 

функционирования банковских учреждений, исследовались в работах отечественных и 

зарубежных экономистов: Г. Асхауера, О. Васюренко, В. Гееца, А. Герасимовича, А. Мороза, 

А. Гальчинского, Ф. Мышкина, Г. Хаббарда и др.  

Целью статьи является конкретизация методологических основ формирования 

процентной политики коммерческого банка. 

Процентная политика — это совокупность мероприятий по регулированию 

экономических отношений посредством управления процентными ставками. 

Процент как цена кредита представляет собой комплексную характеристику, так как он 

формируется под воздействием сложной системы факторов. В этой связи разработка 

концепции процентной политика банка не представляется возможным без учета влияния 

внутренних и внешних факторов на данный процесс. 

Эти факторы обусловливают возможности покрытия расходов коммерческого банка, 

получение им прибыли, а также управления рисками проведения соответствующих 

операций. 

Условия деятельности каждого отдельного коммерческого банка и заемщика являются 

исходными микроэкономическими параметрами, которые формируют основу для 

определения процентной ставки за кредит. К этим факторам следует относить расходы на 

формирование ресурсной базы банка, направляемых на выдачу кредитов разным группам 

клиентов; срок использования ссуды, отражающий фактор учета риска кредитной 

деятельности банка; качество обеспечения, предоставляются при получении кредита; 

репутация и надежность заемщика. 

Первым из них является уровень государственного регулирования ставок на рынке. 

Определенное воздействие на уровень банковских процентных ставок может оказывать 
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процентная политика Национального банка Украины, основным из направлений которой 

является установление официальной учетной ставки. Ее повышение означает удорожание 

централизованных кредитных ресурсов, которые коммерческие банки могут получить в 

Национальном банке Украины, т.е. официальная ставка служит определенным ориентиром 

при формировании банковского процента. Также Национальный банк Украины может 

использовать более жесткие административные рычаги регулирования банковских ставок 

через введение прямых ограничений, например, директивного установления кредитной 

маржи (разницы между средними процентными ставками по активным и пассивным 

операциям), установления верхней границы процентных ставок по отдельным видам 

кредитов или их фиксированного отношения к официальным ставкам и др. 

В Украине соответствующие регулятивные механизмы еще не приобрели надлежащего 

уровня развития и эффективности. Поэтому хотя величина учетной ставки Национального 

банка Украины и берется коммерческим банком во внимание при установлении ставок за 

кредит, она имеет больше информационный характер, чем регулирующий. 

Вторым фактором является степень развития кредитной системы. Менее развитая 

кредитная система с ограниченным числом обслуживающих клиентов организаций создает 

возможность монополизации рынка кредитных услуг и повышения процентных ставок. 

Следующим фактором можно определить темпы роста инфляции в стране. Инфляция 

по-разному воздействует на кредиторов и заемщиков. Кредиторы теряют свои доходы, так 

как кредиты возвращаются обесцененными деньгами, но на этом выигрывают заемщики. 

Банки в такой ситуации, стараясь оградить себя от инфляционных потерь, назначают более 

высокие ставки процента, учитывающие уровень инфляции.  

Результаты оценки уровня прибыльности депозитов, по итогам 2014 г. 

свидетельствуют, что сохранять деньги на депозитах в украинских банках стало невыгодно. 

Выводы исследований показали, что большинство вкладчиков понесли значительные убытки 

потому, что процентные ставки по депозитам не перекрыли даже годового уровня инфляции. 

Только те клиенты, которые сделали ставку на евро, получили прибыль. Несмотря на то, что 

ставки были достаточно высокими – примерно 9% годовых, курсовая разница принесла 

владельцам евровалюты прибыль. Поэтому перед тем, как открывать депозитный счет в 

банке, следует проанализировать перспективы той или иной валюты. 

Четвертым определяющим фактором можно выделить размер бюджетного дефицита. 

Рост государственного долга связан с увеличением выпуска ценных бумаг для его покрытия. 

Покупка коммерческими банками государственных ценных бумаг сокращает общее 

количество их кредитных ресурсов. Это может повлиять на рост банковского процента, если 

при этом спрос на заемные средства не изменится. 

Таким образом, учет всех необходимых факторов влияния в процессе формирования 

процентной политики коммерческого банка должно быть своеобразным механизмом 

достижения адекватности ставки процента по займам реальным условиям функционирования 

банковского учреждения. Чем большее число таких факторов будет учтено при разработке 
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ценовой стратегии банковского учреждения, тем больше возможности для эффективной 

реализации кредитного процесса. 

Особое внимание при формировании содержания процентной политики коммерческих 

банков необходимо уделять разработке эффективного механизма минимизации процентного 

риска по заимообразным операциям. В Украине коммерческими банками уделяется 

недостаточное внимание проблеме минимизации процентного риска по сравнению с 

банковскими учреждениями развитых стран.  

Основные направления минимизации процентного риска можно систематизировать в 

виде нескольких групп методов. 

Первой является управление ликвидностью банка, где основной упор должен быть 

сделан на соблюдение одинаковой пропорции при пересмотре размеров процентных ставок 

по активным и пассивным операциям. 

Второй группой методов является использование деривативов. 

Таким образом, процентная политика коммерческого банка должна предусматривать 

различные пути и возможности минимизации процентного риска, которые могут быть 

использованы банковскими учреждениями как одно из направлений совершенствования 

организации заемных и депозитных операций. 
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Одним із головних завдань держави, її органів і структур є розробка механізму 

ефективного й раціонального формування та використання бюджетних коштів. Ефективність 

є наслідком цілого ряду зусиль по досягненню поставлених завдань, але найбільше вона 

залежить саме від управління видатками.Для України ця тема є найбільш актуальною, адже з 

кожним роком все більше зростає проблема щодо нецільового та неефективного 

використання бюджетних коштів, законності та правильності їх витрачання, обґрунтованості 

планового обсягу видатків, знаходження та використання резервів залучення додаткових 

грошових ресурсів для поліпшення діяльності, виявлення надлишкових асигнувань [3, с. 

389]. 
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Теоретичним і практичним основам бюджету, формування і використання бюджетних 

коштів свої праці присвятили такі вітчизняні науковці як О. Сунцова, Ю. Радіонов, 

С. Буковинський, Т. Єфименко, І. Запатріна, Ц. Огонь, К. Павлюк, В. Федосов, І. Чугунов, 

С. Юрій та інші.  

Метою роботи є розробка пропозицій щодо підвищення ефективності використання 

коштів у бюджетній сфері.  

Важливим чинником формування ефективних бюджетних відносин є законодавство – 

саме від нього залежить їх характер. Між тим у Бюджетному кодексі є лише загальне 

визначення принципу ефективності. Тоді як потрібні чітке законодавче тлумачення поняття 

«ефективність», перелік показників, що входять до критерію ефективності, та прописаний 

механізм оцінки ефективності, а також неефективного використання бюджетних коштів. 

У Бюджетному кодексі (ст.7) зазначено, що принцип ефективності є одним із 

ключових, на яких ґрунтується бюджетна система України. Разом із тим досягти 

справедливого розподілу суспільного багатства, так само як і дотримуватися принципу 

ефективності учасникам бюджетного процесу, щоб забезпечити відповідне використання 

бюджетних коштів, поки що не вдається [4, с. 48]. 

Так, за даними Рахункової палати обсяги неефективно використаних коштів 

державного бюджету щороку зростають (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Обсяги виявлених Рахунковою палатою порушень бюджетного законодавства та 

неефективного використання бюджетних коштів (млрд. грн.) [2, с.25] 

 

У ході проведення аудиторами Рахункової палати контрольно-аналітичних та 

експертних заходів виявлено, відповідно до статей 116 і 119 Бюджетного кодексу України, 

порушення бюджетного законодавства (незаконного, у тому числі нецільового), 
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неефективного використання коштів Державного бюджету України та державних цільових 

фондів на загальну суму 17, 8 млрд грн. З цієї суми:  

- незаконне, у тому числі нецільове використання коштів становить 4, 9 млрд. грн. або 

27, 5 %; 

- неефективне 12, 9 млрд. грн. або 72, 5%. 

Найбільш характерними видами неефективного управління і використання державних 

коштів за обсягами та кількістю виявлених випадків у звітному році були (рис.2): 

-  неефективне використання коштів внаслідок необґрунтованих управлінських 

рішень та відсутності обґрунтованого прогнозування і планування; 

-  неефективне управління коштами, внаслідок чого їх було повернуто до державного 

бюджету; 

-  втрати бюджету внаслідок прийняття необґрунтованих управлінських рішень; 

-  неефективне використання коштів на придбання основних фондів (обладнання), 

оплату будівельних робіт на об’єктах, оплату послуг з транспортного обслуговування; 

-  неефективне управління коштами через недоліки в плануванні та тривале утримання 

коштів без використання на реєстраційних рахунках розпорядників бюджетних коштів; 

-  неефективне використання коштів спеціального фонду та резервного фонду 

державного бюджету; 

-  неефективне використання коштів на підготовку спеціалістів та на проведення 

науково-дослідних робіт. 
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Рис. 2. Структура порушень бюджетного законодавства за напрямами [2, с.25] 
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Внаслідок поновлення повноважень Рахункової палати в частині контролю за доходами 

державного бюджету, під час здійснення контрольно-аналітичних заходів приділялася увага 

не тільки використанню бюджетних коштів, а й формуванню доходів державного бюджету. 

Всього було встановлено порушень та недоліків при адмініструванні та справлянні доходів 

державного бюджету на суму майже 10 млн. гривень. Найбільш поширеним недоліком, 

виявленим аудиторами Рахункової палати у цій сфері, було незастосування об’єктами 

аудитів штрафних санкцій за невиконання умов договорів (75 % від суми виявлених 

порушень та недоліків у формуванні доходів державного бюджету) [2, с. 26-30]. 

Аналіз фактів бюджетних порушень показав, що однією з основних причин такого 

негативного явища в бюджетному процесі, як неефективне формування і використання 

бюджетних коштів, є некомпетентні рішення, необґрунтовані, суб’єктивні, непрофесійні дії 

посадовців, а також неналежне прогнозування і планування. Неефективне використання 

бюджетних коштів призводить до відповідних соціально-економічних наслідків, а іноді й до 

прямих втрат бюджету. Проблема потребує негайного розв’язання, оскільки стримує 

поступовий, динамічний розвиток економіки й соціальної сфери. 

 З метою подолання визначених проблем у сфері ефективності формування та 

використання бюджетних коштів пропонується: внести зміни до Бюджетного кодексу 

України в частині визнання неефективного використання бюджетних коштів бюджетним 

правопорушенням; дати визначення термінів «ефективність» і «неефективне використання 

бюджетних коштів»; розробити механізм оцінки ефективності використання коштів, вжити 

дієвих заходів із викорінення й недопущення неефективного використання коштів у 

бюджетній сфері; запровадити постійний моніторинг як ефективності використання 

бюджетних коштів, так і діяльності головних розпорядників та одержувачів щодо 

ефективності управління фінансовими ресурсами. 

Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів сприятиме стабільності 

фінансової системи держави, стане запорукою розширеного відтворення, позитивного 

впливу на кількісні та якісні показники економічного життя країни. 
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ 

ГОСПОДАРСТВОМ (НА ПРИКЛАДІ ПП «ДОМІНАНТ-СЕРВІС») 

 
Лакіза Ю.О. 

Науковий керівник – д.е.н., проф. Захарова О.В. 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 
Житлово-комунальне господарство міста – це складна соціально-економічна система, 

що забезпечує комфортні умови життя і праці населення, а також безперебійні умови 

діяльності підприємств різних галузей народного господарства необхідними. Житлове 

господарство має у своєму розпорядженні значні основні фонди, при чому на частку 

житлових будинків припадає більше 90% вартості всіх основних фондів. Для здійснення 

господарської діяльності житлово-експлуатаційні організації, що знаходяться на 

самостійному балансі, мають у своєму розпорядженні власні оборотні кошти. 

Доходи житлового господарства від експлуатаційної діяльності складаються з таких 

джерел: квартирна плата безпосередньо від населення; орендна плата; збори з орендарів; 

відшкодування витрат на обслуговування внутрішньо будинкових мереж; інші доходи 

(дольова участь орендарів щодо утримання житлових будинків). Інші операційні доходи: 

субсидії; відшкодування пільг; дотація з бюджету на відшкодування різниці в ціні.  

Розмір квартирної плати встановлюється залежно від ступеня благоустрою і якості 

житла, а також територіального розташування будинку. Орендна плата стягується за оренду 

нежитлових приміщень з торгових, постачальницько-збутових, промислових підприємств та 

інших установ. Ставки диференційовані залежно від типу будови (кам'яне, дерев'яне, 

змішане), від категорії населеного пункту (місто, район та ін.), від призначення приміщення, 

характеру діяльності орендаря. Понад орендної плати орендарі вносять спеціальні збори на 

покриття експлуатаційних витрат житлового господарства. Розміри фінансових та інших 

доходів від звичайної діяльності ПП «Домінант-Сервіс» наведено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Надання послуг. Фінансові та інші доходи підприємства [1] 

2013 р. 2014 р. Відхилення 
Найменування показників 

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % 

Чистий дохід від реалізації послуг, всього, у т.ч.: 4312,1 00,0 4568,2 100,0 256,1 5,94 

квартирна плата безпосередньо від населення 4262,1 8,84 4518,2 98,91 256,1 6,00 

інші доходи (дольова участь орендарів щодо утримання 

житлових будинків) 
50,0 0,16 50,0 1,09 0 0 

Інші операційні доходи, всього, у т.ч.: 309,1 100,0 302,9 100,0 -6,2 -2,05 

Субсидії 173,1 6,0 169,4 55,93 -3,7 -2,18 

відшкодування пільг 136,0 44,0 133,5 44,07 -2,5 -1,87 

 

Виходячи з отриманих даних можна зробити висновок, що на 5,94% зріс у 2014 р. 

розмір чистого доходу від реалізації послуг порівняно з 2013 р., у 2013 р. він складав 
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4312,1 тис. грн., а у 2014 р. – 4568,2 тис. грн. Але, якщо розглядати інші операційні доходи, 

то на відміну від 2013 р. їх розмір значно скоротився – це пояснюється тим, що у 2014 р. 

прожитковий мінімум збільшився на 6,8%, тим самим дохід від субсидій та відшкодування 

пільг став меншим. Загальне скорочення становило 6,2 тис. грн. – це на 2,05 % менше, ніж у 

2013 р. Чистий дохід від реалізації послуг всього протягом досліджуваного періоду 

збільшився на 5,94% або на 256,1 тис. грн. та склав у 2014 р. 4568,2 тис. грн. Чистий дохід 

від квартирної плати безпосередньо від населення у 2014 р. збільшився на 256,1 тис. грн., 

тобто на 6% більше ніж у 2013 р. Інші доходи (дольова участь орендарів щодо утримання 

житлових будинків) залишилися без змін. Інші загальні операційні доходи зменшилися у 

2014 р. на 6,2 тис. грн., тобто стали на 2,05% меншими, ніж у 2013 р. У 2013 р. вони складали 

309,1 тис. грн. Дохід від субсидій теж зменшився у 2014 р. на 3,7 тис. грн., що на 2,18% 

менше, ніж у 2013 р. У 2013 р. він складав 173,1 тис. грн. Дохід від відшкодування пільг 

зменшився у 2014 р. на 2,5 тис. грн., що на 1,87% менше порівняно з рівнем 2013 р.   

Спираючись на дані табл. 1, проаналізуємо структуру чистого доходу підприємства від 

реалізації послуг, рис 1. 
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Рис. 1 – Структура чистого доходу підприємства від реалізації послуг [1] 

 

Аналіз структури чистого доходу підприємства показує, що найбільше чистий дохід 

підприємства складається з квартирної плати безпосередньо від населення, що дорівнює 

більш ніж 98% від загального чистого доходу підприємства. Найменшу питому вагу у 

структурі чистого доходу займають інші доходи (дольова участь орендарів щодо утримання 

житлових будинків), а саме інші доходи знизились на 0,07%, з 1,16% до 1,09%. 

Спираючись на дані табл. 1 проаналізуємо структуру інших операційних доходів 

підприємства, рис. 2. Аналіз структури інших операційних доходів підприємства показує, що 

найбільше інші операційні доходи складаються з субсидій, що дорівнює більш ніж 55% від 

загальних інших операційних доходів підприємства. Доходи від відшкодування пільг зросли 

на 0,07%, – з 44% до 44,07%. Отже, дохід підприємства в цілому складається з квартирної 
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плати безпосередньо від населення. Що стосується інших операційних доходів, то дохід від 

субсидій та відшкодування пільг значно знизився на 6,2 тис. грн.  

 

 

Рис. 2 – Структура інших операційних доходів підприємства [1] 
 

Згідно з формою № 1 С-житлове господарство, ПП «Домінант-Сервіс» має значний ряд 

фінансових та інших витрат звичайної діяльності табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Фінансові та інші витрати підприємства [1]  

2013 р. 2014 р. Відхилення 
Найменування показників 

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % 

Витрати звичайної діяльності (в тому числі): 3766,0 100,0 3815,6 100,0 49,6 1,32 

Матеріальні витрати: 2471,7 65,60 2374,2 62,20 -97,5 -4,11 

Електроенергія 101,4 4,10 136,8 5,80 35,4 34,91 

Поточний ремонт (матеріали та роботи, 

вивезення побутових відходів) 
958,3 38,80 822,1 34,60 136,2 -16,57 

Обслуговування ліфтів 48,2 2,0 56,2 2,40 8,0 16,60 

Інші матеріальні витрати 1363,8 55,20 1359,1 57,20 -4,7 -0,35 

Витрати на оплату праці (в тому числі): 654,8 17,40 750,7 19,70 95,9 14,65 

Керівники, професіонали, фахівці, технічні 

службовці 
425,9 65,0 548,3 73,0 122,4 28,74 

Робітники 228,9 35,0 202,4 27,0 -26,5 -13,09 

Відрахування на соціальні заходи 225,1 6,0 261,0 6,80 35,9 15,95 

Амортизація 7,1 0,20 12,5 0,30 5,4 76,06 

Інші витрати: 407,3 10,80 417,2 10,90 9,9 2,43 

 

Розмір матеріальних витрат зменшився на 4,11%: у 2013 р. вони складали 2471,7 тис. 

грн., а у 2014 р. – 2374,2 тис. грн. У матеріальні витрати входить: електроенергія – витрати 

по ній збільшились на 34,91% тобто на 35,4 тис. грн.; розмір витрат на поточний ремонт 

зменшився на 16,57% або на 136,2 тис. грн.; витрати на обслуговування ліфтів збільшилися 

на 16,6% або на 8 тис. грн. Також збільшилися витрати на оплату праці (керівники, 

професіонали, фахівці, технічні службовці) на 28,74%, тобто на 122,4 тис. грн., проте витрати 
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на оплату праці робітникам зменшилися на 13,09%. Витрати на відрахування на соціальні 

заходи значно зросли на 15,95% або на 35,9 тис. грн. Амортизаційні витрати також зросли на 

76,06%. Якщо розглядати інші витрати (податки, визнані штрафи, пені, неустойки, списану 

безнадійну заборгованість), то їх розмір мав тенденцію до зростання на 2,43%. У 2013 р. 

вони склали 407,3 тис. грн., а у 2014 р. – 417,2 тис. грн. 

Проаналізуємо структуру фінансових витрат підприємства (рис. 3). Аналіз структури 

фінансових витрат показує, що найбільше витрат підприємства припадає на матеріальну 

складову, що дорівнює більш ніж 62% від загальних витрат. Витрати на оплату праці зросли 

на 2,3%, або на 95,9 тис. грн. – з 17,4% до 19,7%. Також збільшилися відрахування на 

соціальні заходи на 0,8% або на 35,9 тис. грн., (у 2013 р. вони склали 6%, а у 2014 р. – 6,8%). 
 

 
Рис. 3 – Структура фінансових витрат протягом 2013-2014 рр. [1] 

 

Найменшу питому вагу у структурі витрат займають амортизаційні витрати, вони 

зросли на 0,1% або на 5,4 тис. грн., а саме з 0,2% до 0,3%. Що стосується інших витрат, то 

вони у 2014 р. зросли на 0,1% порівняно з 2013 р. Значних коливань протягом 

досліджуваного періоду в обсягах витрат не спостерігалося, що свідчить про відносно 

стабільну політику підприємства у формуванні витрат виробництва. 

Отже, виходячи з проведеного аналізу можна зробити висновок про задовільний 

фінансово-економічний стан досліджуваного підприємства. Потенційні можливості його 

покращення містяться, серед іншого, у підвищенні якості послуг, що надає підприємство 

своїм споживачам та обґрунтованого використання коштів, що поступають від споживачів за 

надані послуги. Пошук найбільш вигідних партнерів також дозволить оптимізувати 

структуру витрат шляхом скорочення питомої ваги матеріальних витрат та підвищення 

частки коштів, що спрямовуються на оплату праці персоналу підприємства. 
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УЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
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Научный руководитель – ас. Васюк А. В. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
Современные экономические реалии хозяйствования на предприятиях обусловливают 

новые подходы и требования к системе информационного обеспечения финансового 

менеджмента с целью повышения управленческих решений. Финансовый менеджмент 

позволяет выявлять и анализировать взаимосвязи между целями предприятия и 

координировать их.  

Финансовый менеджмент представляет собой важную часть менеджмента или форму 

управления денежным оборотом, формированием и использованием финансовых ресурсов 

предприятий. Это также система форм, методов и приемов, с помощью которых 

осуществляется управление денежным оборотом и финансовыми ресурсами. 

Целью финансового менеджмента является рациональная организация денежных 

потоков предприятия, в том числе и налаженная система оплаты труда работников, 

обеспечивающая максимизацию благосостояния собственника предприятия и его работников 

в текущем и в перспективном периоде. 

Во всем многообразии денежных отношений предприятия можно отметить связь 

предприятия как юридического лица с его работниками, в результате которых возникает 

исходящий поток платежей в виде оплаты труда персонала. Оплата труда работников – это 

цена трудовых ресурсов, задействованных в производственном процессе, величина которой 

зависит от количества и качества труда. 

Заработная плата, с одной стороны, часть национального дохода общества, которая 

предназначена для личного потребления рабочих и служащих, а с другой стороны – это 

стоимость (цена) рабочей силы. Она используется как экономический рычаг управления 

производством, в связи с этим важны грамотная научная организация труда и правильный 

полный учёт труда. 

Оплата труда является одним из главных факторов, влияющих на производительность 

труда, а значит и на результат хозяйственной деятельности в целом. Поэтому ее значение в 

системе финансового менеджмента возрастает многократно. 

Учет расчетов по оплате труда является важнейшей функцией хозяйственного 

управления. Независимо от форм хозяйственной деятельности он оказывает серьезное 

влияние на качество управленческих решений и конечные результаты деятельности любой 

организации. Учет позволяет получить полную информацию о расходовании денежных и 

трудовых ресурсов, их влиянии на себестоимость продукции и финансовое состояние 

организации. Принимая во внимание налоги и отчисления, взимаемые от заработной платы, 

необходимость тщательного учета и контроля за использованием фонда заработной платы не 

требует доказательств. 
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Учет заработной платы работников предприятия является одним из главных 

направлений деятельности бухгалтерии любой организации. Этот участок работы 

бухгалтерии является одним из наиболее трудоемких и ответственных, и по праву занимает 

одно из центральных мест во всей системе учета на предприятии. 

Формы, системы и размер оплаты труда работников предприятия устанавливаются 

предприятием самостоятельно. Для начала организации обеспечивают минимальный размер 

оплаты труда и социальной защиты работников независимо от видов собственности и 

организационно-правовых форм предприятия. При наличии достаточного количества 

финансовых средств предприятия могут стимулировать работников дополнительными 

выплатами в виде премий, доплат, поощрений. 

На предприятии формируется система поощрения и санкций в разрезе главных 

менеджеров и менеджеров отдельных структурных подразделений предприятия за 

выполнение или невыполнение установленных целевых финансовых показателей, 

финансовых нормативов и плановых заданий. Индивидуализация такой системы 

стимулирования обеспечивается путем внедрения на предприятии контрактной формы 

оплаты труда руководителей подразделений и финансовых менеджеров. 

В рамках самого предприятия должен быть сформирован внутренний механизм 

регулирования отдельных аспектов финансовой деятельности предприятия, регламентируя 

те или иные оперативные управленческие решения по вопросам его финансовой 

деятельности. Внутренний механизм должен отвечать за расходование денежных средств 

предприятия, контролировать направление использования финансов, соблюдать 

установленные на предприятии нормы по выплате заработной платы персоналу.  

Исходя из вышеизложенного следует, что эффективный механизм финансового 

менеджмента позволяет в полном объеме реализовать стоящие перед ним цели и задачи, 

способствует результативному осуществлению функций финансового управления 

предприятием, в том числе в области оплаты труда персонала всех звеньев управления. 
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Наукове дослідження базується на ретроспективному аналізі наукових доробок 

попередників, що обумовлено неможливістю ґрунтовних висновків без детального вивчення 

базових результатів роботи експертів. Подальший розвиток науки у широкому розумінні та 



 72 

розробка певного напряму у вузькому витікає з базових досліджень попередників, які є 

основою для наступного розвитку наукової роботи. 

Значний внесок у дослідження обліку, контролю і аналізу оборотних засобів зробили 

як вітчизняні науковці так і закордонні автори. Даному питанню приділяли увагу: 

Д.С. Моляков, A.М. Ковальова, Сироткін О.С., Н.С. Шумов, Я.В. Соколов, А. М. 

Поддєрьогін, Л Д. Буряк, В.В. Ковальов, О.С. Поважний, Н.О. Крамзіна, Ю.В. Кваша, В.М. 

Родіонова. 

Мета статті - проаналізувати результат науковий досліджень, як на національному 

рівні так і в міжнародній практиці з проблем обліку, аналізу та контролю оборотних засобів. 

Наукові дослідження для підтвердження будь-якої новітньої ідеї ґрунтуються на 

знаннях, досвіді і доробку попередників, який потрібно як найуважніше вивчити, 

проаналізувати і зробити висновки, щоб уникнути помилок, повторів, зберегти новизну 

наукового дослідження. 

Наслідок вивчення наукових матеріалів і наукових досліджень попередників є базою 

до більш глибокого вивчення проблеми, який допоможе розглянути її під різними кутами, 

вкажуть на напрямок, подальших розробок. Глибоке та уважне вивчення матеріалів, що 

стосуються обраної теми – нададуть можливість чіткіше уявити план наступної діяльності, 

концепцію ідеї і наукових досліджень. 

Досліджуючи питання бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту оборотних засобів 

неможливо не зупинитися на наукових працях попередників. 

Термін «оборотні засоби» має значну кількість конкуруючих понять і визначень, які 

з’явилися завдяки дискусій між вченими-економістами на початку 50-х років. Разом з тим 

більшість науковців схилялася до визначення оборотних коштів як сукупності оборотних 

фондів та фондів обігу у їх грошовому вираження. 

Такі поняття як «оборотні кошти», «оборотні активи», «поточні активи», «оборотні 

фонди і фонди обігу» та «оборотний капітал» часто зустрічаються у сучасній економічній 

літературі  і ототожнюються авторами. Більшість економістів розглядає їх як синоніми, 

проте деякі науковці, такі як Поважний О.С., Крамзіна Н.О. та Кваша Ю.В., вважають 

недопустимим їх ототожнення. Загалом у сучасному трактуванні термін оборотних коштів 

дещо розширилося [1-3]. 

В.В. Ковальов використовує термін «оборотний капітал» у своїх роботах і трактує 

його як частину капіталу підприємства. Ця частина належить власникові, який направляє її 

на забезпечення підприємства оборотними коштами. Оцінюючи цей термін з бухгалтерської 

точки зору виявляємо, що оборотні активи представляють собою оборотні кошти 

підприємства, які відбиваються в активі балансу. У нормативному документі П(С) БУ №2 

«Баланс» оперують поняттям «Оборотні активи», які визначаються як «грошові кошти і їх 

еквіваленти, не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації або 

споживання в течії операційного циклу, або в перебігу дванадцяти місяців з дати Балансу». 

Професор Д.С. Моляков характеризує оборотні засоби як «авансовану в грошовій 

формі вартість для утворення і використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу в 
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мінімально необхідних розмірах, що забезпечують безперервність процесу виробництва і 

своєчасність здійснення розрахунків». 

A.М. Ковальов дає наступне визначення оборотних засобів: «Оборотні кошти є 

вартістю, що авансується в грошовій формі, для планомірного утворення та використання 

оборотних виробничих фондів і фондів обігу в мінімально необхідних розмірах, що 

забезпечують виконання підприємством виробничої програми і своєчасність здійснення 

розрахунків». 

У своїх працях Сироткін О.С. зазначав, що, виходячи із суті обігових засобів та їх 

участі в кругообігу, витікає що вони не споживаються, не витрачаються, а авансуються. Тому 

оборотні кошти – це частина засобів виробництва, цілком споживана протягом виробничого 

циклу і додана до складу оборотних активів 

Оборотні виробничі фонди забезпечують безперервність виробничого процесу, а 

фонди обігу – реалізацію виробничої продукції на ринку і отримання грошових коштів, що 

гарантують благополуччя підприємства. Ця економічна роль обігових коштів визначає їх 

сутність, яка забезпечує безперебійне функціонування процесу виробництва та процесу 

обігу. 

Карл Маркс  характеризуючи процес виробництва, указав, що «засоби виробництва у 

всякому процесі праці, при яких би суспільних умовах він ні відбувався, завжди поділяються 

на засоби праці і предмети праці». Це розділення обумовлено їх різним участю засобів 

виробництва у виробничому процесі 

Для того, що б повністю розкрити поняття «оборотні кошти», необхідно 

охарактеризувати цю фінансову категорію. Для початку, cлід підкреслити, що оборотні 

засоби, являють собою вартісну категорію. 

Н.С. Шумов  вказав на таку вагому особливість обігових коштів як планомірність їх 

ролі в кругообігу ресурсів фірми. Відповідно з періодом виготовлення та обігом визначається 

планова величина вартості, яка є важливою для забезпечення безперервності кругообігу. 

Досліджуючи оборотні засоби, Соколов Я.В., характеризує їх участь у процесі 

відтворення у формі оборотних фондів і фондів обігу, а також вказує на те, що оборотні 

фонди беруть однократну участь у господарському процесі і змінюють свою матеріально-

натуральну форму. 

В.В. Ковальов трактує оборотні кошти, як «активи підприємства, поновлювані з 

певною регулярністю для забезпечення поточної діяльності, вкладення в які як мінімум 

одноразово обертаються протягом року або одного виробничого циклу». По такому 

визначенню оборотний капітал є складовою частиною активів підприємства. 

У підручнику «Фінанси» професора В.М. Родіонової дано таке визначення сутності 

оборотних коштів: «Грошові кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу, 

становлять обігові кошти підприємства». Економічна сутність оборотних коштів 

забезпечення, безперервності процесу, в ході якого фонди проходять стадію виробництва і 

стадію обігу, тому стає можливо об’єднання в одне поняття оборотні фонди і фонди обігу.  
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А.М. Поддєрьогін вважає, що оборотні засоби, фонди обігу та оборотні фонди 

взаємопов'язані, проте між ними є ряд відмінностей. Наприклад, на відміну від оборотних 

фондів, які проходять через господарство, замінюючись новими партіями сировини, палива, 

оборотні засоби безперервно перебувають у всіх стадіях кругообігу. Як частина оборотних 

фондів, виробничі запаси, переходять у процес виробництва, потім перетворюються на 

готову продукцію і залишають кругообіг. Оборотні засоби залишаються в господарстві, 

здійснюючи замкнутий кругообіг. 

Л Д. Буряк зазначає, що оборотні засоби утілюють свою вартість в оборотних фондах 

в процесі кругообігу. Таким чином вони функціонують в процесі виробництва являючись 

одною зі складових, що формують витрати виробництва. 

Оборотні фонди виступають в одній формі - продуктивній. Оборотні ж засоби не 

тільки послідовно приймають і скидають різні форми, але і постійно у визначених частинах 

перебувають у всіх цих формах. Кругообіг фондів підприємств завершується процесом 

реалізації продукції. Оборот фондів обігу є продовженням і завершенням обороту оборотних 

фондів, вони нерозривно пов’язані і залежні один від одного. В процесі кругообігу ці фонди 

створюють загальний оборот, під час якого вартість оборотних фондів переноситься на 

продукт праці і переходить зі сфери виробництва у сферу обігу. Після реалізації продукції 

вартість фондів обігу в розмірі авансованої вартості переходить в сферу виробництва. Так 

здійснюється єдиний оборот авансованих засобів, що проходять через різні функціональні 

форми і повертаються у вихідну грошову форму. Оборотні засоби, роблячи кругообіг, зі 

сфери виробництва, де вони функціонували як оборотні фонди, переходять у сферу обігу, де 

вони функціонують як фонди обігу.  

Таким чином, аналіз наукової новизни робіт щодо обліку та контролю оборотних 

засобів, з метою більш ґрунтовного розуміння змісту поняття «оборотні засоби» для цілей 

обліку, контролю та економічного аналізу дало можливість дістатися наступних висновків: 

1. Питанням бухгалтерського обліку та контролю обігових засобів присвячено наукові 

розробки як вітчизняних так і зарубіжних авторів. Тематика наукових робіт частіше має 

посилання на галузеву спрямованість досліджуваного напряму. 

2. В цілях облікового відображення доцільно використовувати наступне його 

визначення: оборотні засоби – це авансована вартість частини оборотних активів 

підприємства для забезпечення безперебійного кругообігу, які послідовно змінюють свою 

функціональну форму у вигляді засобів сфери виробництва та сфери обігу. 
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У сучасних умовах господарювання аналіз фінансової стійкості підприємства є 

найважливішим етапом оцінки його діяльності і запорукою фінансово-економічного 

благополуччя, відображає результати його поточного, інвестиційного і фінансового 

розвитку. Насамперед фінансовий стан підприємства оцінюється його фінансовою стійкістю.  

Значний вклад в оцінку фінансової стійкості та платоспроможності підприємства 

внесли відомі вітчизняні та зарубіжні вчені: І.О. Бланк, Є.Ф. Брігхем, Д.К. Ван Хорн, 

В.В. Ковальов, Г.В. Савицька, А.Д. Шеремет, Е. Хелферт та ін. Наукові дослідження яких 

доводять, що забезпечення фінансової стійкості є важливою економічною проблемою. Саме 

тому виникає необхідність розрахунку інтегрального показника фінансової стійкості, який є 

перспективним у практичному плані як найбільш результативний. 

Для оцінки фінансової стійкості вугільного підприємства з позиції оцінки структури 

джерел фінансування його активів можна виділити такі основні показники: коефіцієнт 

забезпечення оборотних активів власними коштами (КЗ.В.К.), маневреність робочого 

капіталу (МР.К.), коефіцієнт маневреності власного капіталу (КМ.), коефіцієнт автономії (Кавт.), 

показник фінансового лівериджу (ФЛ) та коефіцієнт фінансової стійкості (КФ.С.) [1]. На основі 

цих показників буде розраховано інтегральну оцінку фінансової стійкості підприємства за 

алгоритмом побудови таксономічного показника рівня розвитку [2; 3].  

Вихідним та найважливішим кроком є формування матриці спостережень (табл. 1). 

Елементами матриці xіj є значення показників фінансової стійкості у 2011-2013 рр., 

розраховані за даними балансу. Кількість періодів дослідження m дорівнює трьом; кількість 

показників n – шести. 

Показники, що включено до матриці спостережень, неоднорідні, оскільки описують 

різні характеристики об’єкту. Тому необхідно виконати попереднє перетворення, яке полягає 

в стандартизації значень показників:
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що забезпечує вирівнювання дисперсій і значень показників. Розрахунок здійснюється за 

кожним показником.  
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Таблиця 1 – Формування матриці спостережень для розрахунку інтегрального показника 

фінансової стійкості у 2011-2013 рр. 

Показник 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами -3,29 -2,67 -4,07 

Маневреність робочого капіталу -0,17 -0,30 -0,21 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу -1,71 -1,06 -1,40 

Коефіцієнт автономії 0,29 0,36 0,32 

Показник фінансового лівериджу 0,22 0,34 0,43 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,35 0,48 0,45 

 

На другому етапі відбувається формування еталона розвитку. Для цього множина 

показників розподіляється на стимулятори і дестимулятори. Еталоном обирається точка 

),...,( 0010 nzzР , де )max(0 ijj zz   – максимальні значення показника в межах обраної 

сукупності величин, якщо показник zj є стимулятором, )min(0 ijj zz  – мінімальні значення 

показника в межах обраної сукупності величин, якщо zj є дестимулятором. Для цього 

складемо таблицю зі стандартизованими значеннями показників, визначенням показників 

стимуляторами чи дестимуляторами та отриманими на підставі цього еталонами розвитку 

(табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Стандартизація значень показників та формування еталона розвитку 

Стандартизовані 

значення показників 

по роках, ijz  № Показник 
Середнє 

значення, jх  

Середнє 

квадратичне 

відхилення, j  
2011 2012 2013 

Стимулятор 

(max) чи 

дестимулятор 

(mіn) 

Еталонне 

значення, 

jz0  

1 КЗ.В.К. -3,34 0,58 0,10 1,17 -1,27 max 1,17 

2 МР.К. -0,23 0,05 1,04 -1,35 0,31 mіn -1,35 

3 КМ. -1,39 0,27 -1,21 1,24 -0,02 max 1,24 

4 Кавт. 0,32 0,03 -1,12 1,31 -0,18 max 1,31 

5 ФЛ 0,33 0,09 -1,30 0,17 1,13 mіn -1,30 

6 КФ.С. 0,43 0,05 -1,38 0,95 0,43 max 0,95 

 

На третьому етапі обчислюємо інтегральний показник: 
d

d
I i

i  1 , де 

 



n

j
jiji zzd

1

2
0  – відстань між точками-показниками, які відображають фінансову 

стійкість підприємства й точкою-еталоном; 



m

i
id

m
d

1

1
 – середнє значення величин відстані; 
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m

i
id dd

m
s

1

21
 – середнє квадратичне відхилення відстані; dsdd 3  – нормування 

відстані.  

За наведеними формулами виконаємо розрахунок інтегрального показника фінансової 

стійкості ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» за кожним і-м періодом часу (рис. 1): 

– відстань між точками-показниками, які відображають фінансову стійкість 

підприємства й точкою-еталоном у 2011-2013 рр. відповідно: 

 

;92,4)95,0)38,1(())30,1()30,1(()31,1)12,1(()24,1)21,1(())35,1(04,1()17,11,0( 222222
2011 d  

 

;47,1)95,095,0())30,1(17,0()31,131,1()24,124,1())35,1()35,1(()17,117,1( 222222
2012 d  

 

;32,4)95,043,0())30,1(13,1()31,1)18,0(()24,1)02,0(())35,1(31,0()17,1)27,1(( 222222
2013 d

 

     – середнє значення величин відстані: 

  ;57,332,447,192,4
3

1
d  

– середнє квадратичне відхилення відстані: 

  ;51,1)57,3-32,4()57,3-47,1()57,3-92,4(
3

1 222 ds  

– нормування відстані: 

.09,851,1357,3 id  

 

 
Рис. 1 – Інтегральний показник фінансової стійкості ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» у 

2011-2013 рр. 

 

Тоді інтегральний показник протягом досліджуваного періоду має наступні значення: 

;39,0
09,8

92,4
12011 I  

;82,0
09,8

47,1
12012 I  
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.47,0
09,8

32,4
12013 I  

Отже, таксономічний показник фінансової стійкості підприємства має високі значення 

при близьких до еталона значеннях показників та низькі – при далеких. Найвище значення 

інтегрального показника (0,82) було досягнуто у 2012 р. – п’ять з шести показників 

дорівнювали еталону. У 2011 та 2013 рр. значення таксономічного показника було низьким – 

0,39 та 0,47 відповідно. Це говорить про те, що стандартизовані значення показників у 2011-

2013 рр. значно відрізнялися від еталону розвитку. Наведений підхід до формування 

узагальнюючого показника дає можливість запобігти суб’єктивного оцінювання ваги або 

значущості окремих показників у процес становлення результату. 

Таким чином, виявлено тенденцію до негативних змін інтегрального показника 

фінансової стійкості підприємства у 2013 р. порівняно з 2012 р., але за період 2011-2013 рр. 

спостерігається зростання таксономічного показника. Використання запропонованої 

методики щодо реальних значень показників фінансової стійкості промислового 

підприємства дозволило отримати результати аналізу, які мають практичну цінність у 

вирішенні актуальних питань оцінки фінансової стійкості підприємства з метою розробки та 

впровадження у діяльність підприємства своєчасних заходів щодо її підвищення. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КОМПАНІЇ ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ЗМІН У ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Нагорна О. А 

Науковий керівник – к.е.н. Калініченко З.Д.  
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 
Життєвий цикл компанії – її передбачувані зміни з певною послідовністю станів 

протягом часу. Застосовуючи поняття життєвого циклу, можна побачити, що є чіткі етапи, 

якими проходить організація, і що переходи від одного етапу до іншого є передбачуваними,   

не випадковими. 

На першому етапі свого розвитку організація поводиться як «сіра мишка» – підбирає 

зернята, які втрачають більші ринкові структури.  

На етапі виникнення організації дуже важливо визначити стратегію конкурентної 

боротьби. Перша стратегія – силова, діюча у сфері великого виробництва товарів та послуг. 
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Друга стратегія – пристосування, завдання її – задовольняти потреби людини. Третя 

стратегія – нішева глибока спеціалізація виробництва. 

Етап формалізації діяльності – період стабілізації зростання (розвитку) – це 

формалізація ролей, стабілізація структури, акцент на ефективність. До цієї стадії компанія 

завжди приходить із багажем минулого досвіду. Аналізуючи цей етап на організаційному 

рівні, відмічають, що знання, отримані організацією на попередніх етапах, досягають свого 

вираження через проголошені цінності: місію компанії, цілі й символи і проходять процес 

індивідуального усвідомлення. 

Зрілість компанії означає, що їй вдається зберігати стійке становище у зовнішньому 

середовищі. Організаційна діагностика проводиться у кілька етапів за допомогою 

спеціальних методів: 

- аналіз характеристики компанії; 

- експертне оцінювання; 

- встановлення стадій життєвого циклу; 

- обробка і аналіз результатів; 

- коментарі й оприлюднення висновків; 

- аналіз управлінських помилок. 

Фази життєвого циклу організації можна описувати і з допомогою кількісних 

економічних показників: динаміки обсягів виробництва, прибутку, частки ринку. Досягнення 

рівноваги організації – того обсягу виробництва, коли прибуток стає максимальним, – 

прямий шлях переходити на нову стадію. 

Слід зазначити, що у життєвому циклі фірми дуже важливе місце належить четвертій 

(останній) фазі. Можливості розвитку на організаційному рівні найрізноманітніші. Це – 

злиття і поглинання компаній, створення фінансово-монополістичних і фінансово-

промислових груп. У результаті виникає нова внутрішньофірмова структура, яка дуже 

відмінна від попередньої. Вона може бути як вищої ієрархії (зростає кількість «поверхів» 

управління і, витрат на координацію), і більш плоскою (створення фінансово-промислових 

груп, перехід до мережних структур та ін.). 
 
Таблиця 1 – Можливості та обмеження моделі життєвих циклів 
 
Можливості Обмеження 

1. Дозволяє прогнозувати збут,  
 планувати виробничу програму  
2. Дозволяє визначати базисні  
 стратегії різними етапах розвитку  
3. Дозволяє якісно охарактеризувати 
кожен етап розвитку  
4. Дозволяє визначити послідовність 
етапів розвитку підприємства 

1. Проблематичність визначення тривалості різних 
стадій життєвого циклу і лише ЖЦ загалом 
2. Неможливість однозначної ідентифікації  
 окремих стадій життєвого циклу. 
3. Труднощі визначення моменту настання його  
 конкретного етапу життєвого циклу 
4. Складність визначення меж між стадіями ЖЦ 
5.Неможливість точного визначення  початку 
будівництва і кінця кожного виду життєвого циклу 

 
Головним орієнтиром при обґрунтуванні вибору напрямку розвитку є технічні 

можливості підприємства, а також зміни ринкової кон'юнктури. У цих умовах виникла 
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потреба розробки інструментів менеджменту, що дозволяють забезпечити своєчасну і 

адекватну реакцію підприємства на зміни середовища.  

Управління розвитком підприємства з урахуванням моделі життєвих циклів дає 

можливість виробляти напрям необхідних змін і послідовно і цілеспрямовано проводити 

зміни. Нині в економічних науках опис життєвих циклів носить переважно якісний характер, 

в практичній діяльності застосування моделі досить обмежена через недостатню проробку 

окремих методологічних моментів. 

Модель життєвих циклів – один із інструментів, що використовується для  

встановлення процесу розвитку будь-якої економічної системи. Встановлення життєвих 

циклів дозволяє аналізувати зміни, що відбуваються на різних рівнях управління 

промисловим підприємством (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Класифікація видів життєвих циклів за рівнями управління підприємством 
 
Рівні управління 
підприємством 

Види життєвих 
циклів 

Чинники, що впливають на 
різних рівнях управління  

Ступінь керованості 
чинників 

Макрорівень Життєвий цикл 
попиту 

Чинники довкілля непрямого 
впливу 

Некеровані чинники 

Мезорівень Життєвий цикл 
технології 

Чинники довкілля прямого 
впливу 

Частково керовані 
чинники 

Мікрорівень Життєвий цикл 
товару 

Чинники внутрішнього 
середовища 

Керовані чинники 

 

Взаємозв’язок життєвих циклів попиту, технологій і товару найбільш об'єктивно 

відбиває зміни в різних рівнях управління промисловим підприємством. Задля більшої 

конструктивності аналізу взаємозв'язку категорій «попит», «технологія» і «товар», в рамках 

дослідження сформульовані обмеження, зумовлені визначеннями даних категорій.  

1. Крива життєвого циклу товару відбиває кількість проданого (і виробленого) товару у 

період часу. 

2. Крива життєвого циклу технології відбиває можливість виробництва товару, 

відповідного споживчим вимогам у період часу. 

3. Крива попиту відбиває потенційний обсяг продажу конкретного товару.  

4. Життєві цикли попиту, технологій і товару можуть бути рівними, тобто є елементами 

єдиного циклу розвитку. 

5. Крива життєвого циклу товару може бути вище кривої життєвого циклу технології.  

6. Стадії різних видів життєвих циклів можуть збігатися у часі.   

Отже, в життєвому циклі компанії чітко виділяються п'ять етапів: 

I. Підприємницький етап – становлення, усвідомлення своєї мети, творчої наснаги, 

високий творчий підйом. 

II. Етап колегіальності – період швидкого зростання, усвідомлення своєї місії, процес 

формування стратегії розвитку (неформальні комунікації і структура, високі  зобов’язання). 
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III. Етап формалізації діяльності – період стабілізації зростання (розвитку) 

(формалізація ролей, стабілізація структури, акцент на ефективність). 

IV. Етап реструктуризації – період уповільнення розвитку і структурних змін, 

диференціація товарів (ринків), передбачення нових потреб (прагнення комплексності, 

децентралізація, диверсифікація ринків). 

V. Етап спаду – період, характеризується різким падінням збуту і зниженням прибутку; 

організація шукає нові можливості та шляхи утримання ринків (висока плинність кадрів, 

наростання конфліктів, централізація). 

Таким чином, крива життєвого циклу характеризує основну тенденцію змін, 

історичного поступу компанії. Цю закономірність необхідно враховувати в розробці 

стратегічних партнерів і тактичних планів розвитку компанії, вдосконаленні її структури та 

системи управління. В статті визначено ступінь керованості чинників щодо різноманітних 

видів життєвих циклів, розроблена класифікація та взаємозв'язок різних видів життєвих 

циклів і внутрішніх чинників та їх роль в розробці й реалізації менеджментом підприємства 

стратегічних рішень.  

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
1. Ільяшенко С.М. Менеджмент і маркетинг інновацій: Монографія. – Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2014. – 616 с. 
 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ ВАЖЛИВОСТІ ЯКІСНОГО ПРОВЕДЕННЯ 

ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 
Новицька Ю.І. 

Науковий керівник – к.е.н. Мартінович В.Г. 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 
У сучасних умовах господарювання підприємств усіх форм власності істотно 

підвищились показники ризикованості діяльності і, як наслідок, зросла відповідальність за 

результати роботи, які багато в чому залежать від об’єктивності, своєчасності та всебічності 

оцінювання існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства. У зв’язку з цим 

зростає роль і значення такого важливого напрямку аналітичної роботи як фінансовий аналіз.  

Сутність проведення фінансового аналізу полягає, перш за все, у спеціальній обробці 

даних, що характеризують ті чи інші аспекти фінансового стану та діяльності підприємства з 

метою розробки ефективних управлінських рішень, направлених на підтримку або 

удосконалення існуючого фінансового стану суб’єкта господарювання. Таким чином, він 

представляє собою процес дослідження основних результатів фінансової діяльності 

підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й 

забезпечення ефективного розвитку [1, с.7-8]. 

Зберегти міцні ринкові позиції в умовах жорсткої конкуренції будь-якому підприємству 

можливо лише за умови належного та якісного проведення фінансового аналізу. Практично 
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всі керівники підприємств (організацій) використовують методи фінансового аналізу для 

прийняття управлінських рішень, оскільки його методика дозволяє: 

1)  визначити конкурентоспроможність суб’єкта господарювання, плато- і 

кредитоспроможність, ступінь використання фінансових ресурсів і капіталу; 

2)  оцінити тенденції розвитку фінансових відносин, рентабельність підприємства, 

ефективність використання капіталу, фінансову гнучкість і стабільність; 

3)  здійснити аналітичну діагностику щодо можливої появи негативних явищ у 

господарській діяльності, які можуть призвести до непередбачуваних витрат підприємства 

або навіть банкрутства; 

4)  розробити заходи, спрямовані на підвищення рентабельності господарської 

діяльності, оздоровлення фінансового стану підприємства з метою створення нормальних 

умов роботи. 

Крім того, за допомогою фінансового аналізу здійснюється комплексне вивчення 

формування фінансових ресурсів, оптимальне їх розміщення та використання, інформаційне 

забезпечення прийняття управлінських рішень. Він служить основою розробки фінансової 

політики підприємства.  

Отже, основна мета фінансового аналізу полягає в інформаційному забезпечуванні 

прийняття управлінських рішень, на які істотно впливають фактичні або прогнозні дані щодо 

фінансового стану підприємства. За допомогою чітко організованого аналізу вчасно 

відстежується погіршення фінансового стану підприємства, коли поряд з показниками його 

стабільності з`являються показники, що характеризують негативні тенденції у господарській 

діяльності [2, c.9-10]. 

У процесі здійснення фінансового аналізу необхідно дотримуватися таких принципів: 

- принцип періодичності – дозволяє створити цілісне уявлення про динаміку 

фінансових коефіцієнтів шляхом проведення регулярного аналізу фінансової звітності 

підприємства; 

- принцип точності – полягає у правильному використанні існуючих методик 

розрахунку фінансових коефіцієнтів, що дозволить практично досліджувати діяльність 

суб’єкта господарювання; 

- принцип комплексності підходу до аналізу – передбачає охоплення у процесі 

здійснення фінансового аналізу всіх аспектів фінансово-господарської діяльності 

підприємства; 

- принцип об’єктивності – передбачає використання для інформаційної бази надійної і 

достовірної фінансової звітності, від чого істотно залежить якість результатів аналізу; 

- принцип оперативності – обумовлений істотним впливом результатів аналізу та 

швидкості його здійснення на прийняття управлінських рішень. Лише за своєчасного 

здійснення аналітичної роботи можна попередити небажані ситуації та уникнути негативних 

наслідків [1, c.10] 
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Якщо об’єктом фінансового аналізу виступають фінансові ресурси підприємства і їх 

потоки, то суб’єкти аналізу (користувачами отриманої в результаті аналізу інформації) 

поділяються на дві групи: 

- до першої групи відносяться: власники фінансів підприємства, кредитори (банки та 

ін.), постачальники, клієнти (покупці), податкові органи, працівники підприємства і його 

керівництво. Кожен суб’єкт аналізу вивчає інформацію, виходячи із своїх інтересів; 

- до другої групи користувачів відносяться суб’єкти аналізу, які, хоча безпосередньо і 

не зацікавлені в діяльності підприємства, повинні за договором захищати інтереси першої 

групи користувачів звітності. Це – аудиторські фірми, консультанти, біржі, юристи, преса, 

асоціації, профспілки та ін. 

Іноді для реалізації цілей фінансового аналізу недостатньо використовувати тільки 

бухгалтерську звітність. У цьому випадку залучається додаткова інформація. При цьому слід 

зауважити, що за доступністю інформація поділяється на відкриту й закриту (остання є 

комерційною таємницею підприємства), а тому аналіз фінансового стану може бути двох 

видів: 

1) внутрішній – здійснюється фінансистами підприємства на основі нормативів, що 

застосовуються на підприємстві, і виконується способом порівняння цих нормативів із 

фактичними параметрами фінансової діяльності підприємства. Представляє інтерес для:  

- суб’єктів господарювання, які хочуть мати неупереджену думку щодо своєї діяльності 

і розробити заходи, спрямовані на підвищення її ефективності; 

- фінансових керівників, які хочуть реально оцінити діяльність і фінансовий стан 

підприємства; 

- маркетологів, які розробляють стратегію просування товарів на ринках. 

2) зовнішній – здійснюється заінтересованими організаціями за даними бухгалтерської 

звітності. У ньому зацікавлені:  

- податкова інспекція; 

- інвестори, яким необхідно прийняти рішення про формування «портфеля» цінних 

паперів; 

- кредитори і постачальники – для впевненості в платоспроможності підприємства [3, 

с. 445] 

Таким чином, фінансовий аналіз служить основою розробки фінансової політики 

підприємства, засобом визначення недоліків у його функціонуванні та прийнятті 

управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності господарювання. Головне 

завдання фінансового аналізу – своєчасно виявити й усунути недоліки у фінансовій 

діяльності підприємства. Від того на скільки якісно проведено фінансовий аналіз, залежить 

ефективність управлінських рішень, а відтак – ефективність підприємства в цілому. 
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Налогообложение старо как мир. Проблемы налогообложения постоянно занимали 

умы экономистов, философов, государственных деятелей самых разных эпох. Фома 

Аквинский определил налоги как дозволенную форму грабежа. Ш.Монтескье полагал, что 

ничто не требует столько мудрости и ума, как определение той части, которую у поданных 

забирают, и той, которую оставляют им. В настоящее время налогообложение – это не 

только источник бюджетных поступлений, но и важнейший структурный элемент экономики 

рыночного типа. 

Несмотря на то, что проблемы налогообложения активно обсуждаются на протяжении 

всех лет независимости Украины, многие из них остаются открытыми до сих пор. 

Существует большое количество неисследованных вопросов, связанных с обеспечением 

нового качества налогообложения. 

Несовершенство налоговой политики Украины признают многие теоретики и практики, 

это делает проблемы налогообложения Украины наиболее актуальными в настоящее время. 

Анализ налоговой политики Украины, исследование ключевых проблем и определение 

возможных вариантов их решения является главной задачей для этого исследования.  

Эффективность налоговой системы определяется способностью равнозначно 

выполнять фискальную и регулирующую функции. В настоящее время к налогу относятся 

как к инструменту государственной политики, к такому мнению пришли исследователи 

Онишко С.В. [1, с.129] и Меркулова Т.В. [2, с.17], это, по их мнению, игнорирует сущность 

налога как важнейшего экономического института. Однако дискуссии, которые происходят 

по поводу налоговой политики, касаются, как правило, привычных «технических» проблем: 

уровень налоговой нагрузки, ставки налогов, налоговые льготы и многие другие. Вместе с 

тем, проблемы налогообложения не такие поверхностные, их нужно рассматривать исходя из 

поставленных социально-экономических целей. Так как Украина все глубже входит в 

рыночную экономику, необходимо наконец-то освободиться от стереотипов переходной 

экономики.  

Расчеты, проведенные группой экспертов Гарвардского института международного 

развития, показывают, что объемы теневой экономики в Украине составляют около 74% от 

объемов официального ВВП, в том числе 14%, которые учитываются официально, и 60%, 
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которые не учтены в официальных показателях [3, 25]. Уровень тенизации украинской 

экономики колеблется в пределах 30-50%, это намного больше, чем в других странах, 

которые недавно вошли в Европейский Союз. 

Неточность налогового законодательства приводит к наращиванию количества 

налоговых разъяснений, что увеличивает количество исков по поводу нарушений налогового 

законодательства.  

Действующее на сегодняшний день налоговое законодательство в Украине можно 

охарактеризовать как бессистемное, отличающееся следующими тенденциями: 

1. Налоговая политика в Украине формируется под воздействием текущих 

обстоятельств, лоббизма, без соответствующего научного обоснования и анализа 

последствий от введения тех или иных налогов и сборов (обязательных платежей). 

2. Помимо существования обычного числа налогов и сборов, которые, как правило, 

отличаются невысокой эффективностью, сформированы многочисленные внебюджетные 

фонды целевого назначения, что существенно усложняет уплату налогов и контроль над их 

осуществлением. 

3. В налоговом законодательстве, довольно сильно развита фискальная функция и 

менее развита, функция стимулирования экономики. 

4. Подзаконные акты, издаваемые Кабмином Украины, не соответствуют по 

некоторым пунктам законам Украины, и довольно часто законодательные акты даже имеют 

обратную силу, т.е. налоги взимаются в период, когда тот или иной Закон еще не вступил в 

силу. 

5. Часть налогов и сборов, формируется не от объекта налогообложения, а от 

направления их использования (например, взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования, Государственный инновационный фонд). 

6. Политика исполнительной ветви власти, направлена  исключительно  на 

пополнение бюджета любой ценой, и это заставляет плательщиков налогов легально 

уклоняться от их уплаты, таким образом,  этот фактор способствует скрывать часть налогов, 

что и приводит к появлению теневой экономики. 

7. Все проблемы решаются административным путем (усиливается роль карательных 

органов – налоговой милиции). 

В результате проверок налоговых органов, при простой проверке бухгалтерских 

документов были определены самые распространенные способы избегания платы налогов, 

такие как:  

 банкротство;  

 создание фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, которые 

после проведения нескольких финансовых операций прекращают свое существование; 

 уменьшение валовых затрат;  

 невозвращение экспортной выручки;  

 фальсификация документов, выданных предприятиями для возмещения негативного 

сальдо НДС;  
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 создание оффшорных компаний;  

 злоупотребление при получении иностранной финансовой помощи;  

 массовая контрабанда подакцизных товаров;  

 увеличение части наличности в денежной массе, которая оборачивается вне банков и 

многие другие способы.  

Таким образом, на сегодняшний день существуют значительные проблемы в 

проведении эффективной налоговой политики такие как: 

1. нестабильность законодательной базы;  

2. незащищенность налоговой политики от некомпетентности и лоббирования 

интересов;  

3. нарушение баланса прав и ответственности между плательщиками налогов и 

налоговыми органами;  

4. усложнение налоговых процедур и правил;  

5. ослабление регулирующих функций, связанных со стимулированием 

предпринимательской деятельности [4,67].  

Для решения данных проблем необходимо:  

1. Обеспечить поддержку всему предпринимательству,  а не только отдельным 

предприятиям: создать одинаковые условия работы для всех, т.е. низкие налоги, которые 

должны будут платить все.  

2. Обеспечить своевременное внесение изменений ставок налогов, сборов, чтобы они 

непосредственно использовались с начала бюджетного года. 

3. В налоговых законах необходимо уменьшить количество разных нюансов, льгот и 

исключений. Налоговые льготы должны иметь целевое назначение и быть ограниченными во 

времени, для того, чтобы избежать возможности для злоупотребления.  

Таким образом, миссией налоговой политики является обеспечение целостности и 

сбалансированности системы, как во времени, так и в пространстве. Поэтому для начала 

необходимо модернизировать институт налоговой политики как основы для изменения 

отдельных налогов и режимов налогообложения, а также взаимоотношений с другими 

государственными и частными институциями. А в дальнейшем необходимо определить 

приоритеты развития в налоговой политике и реализовать их путем реформирования 

системы.  
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Перехід економіки України на ринкові відносини обумовив функціонування 

підприємств на принципах повної відповідальності за свої дії. Тому перед керівництвом 

кожного з українських підприємств обов’язково стають питання забезпечення його безпеки, 

найважливішою складовою якої є фінансово-економічна безпека, тому що загальна безпека 

підприємства базується на забезпеченні та підтримці гідного економічного потенціалу. 

Теоретичними дослідженнями у сфері фінансової безпеки суб’єктів підприємництва а 

також окремими теоретичними аспектами, необхідними для формування системи фінансової 

безпеки, займались такі вчені, як: Єрмошенко М. М., Горячева К. С., Ашуєв А. М. [1], 

Кириченко О. А. [4], Сашинська І. О. [2], Шваб Л. І. [5], Шкарлет С. М. [5]. 

Сутність категорії «фінансово-економічної безпеки підприємства» найбільш повно 

розкривається у таких двох поняттях, як: 

- фінансова безпека підприємства – стан фінансово-кредитної сфери підприємства, 
характеризований стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних чинників (загроз), 
здатністю забезпечувати захист фінансових інтересів, які охоплюють і фінансові інтереси 
підприємств, і достатні обсяги фінансування [1]; 

- економічна безпека підприємства – стан економічної системи, що 

характеризується наявністю конкурентних переваг, які досягаються ефективним 

використанням існуючих власних та залучених ресурсів, своєчасним впровадженням 

комплексу заходів з метою підтримання нормальних умов працездатності системи для 

максимального досягнення поставлених цілей у короткостроковому та довгостроковому 

періоді в умовах постійної зміни навколишнього середовища [2]. 

Таким чином, фінансово-економічна безпека є універсальною категорією, яка 

відображає захищеність суб‘єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, 

починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадянином, оскільки проявляється через 

захищеність діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також 

спроможність швидко усунути різноманітні загрози або пристосовуватися до існуючих умов, 

що не позначаються негативно на його діяльності. 

Забезпечення фінансово-економічної безпеки – це системний процес, в якому 

поєднуються три основних компоненти: по-перше, діагностика та оцінка фінансово-

економічних, операційних, та організаційних критеріїв з метою завчасної ідентифікації 

джерел виникнення, видів і стадій розвитку небезпечних для діяльності підприємства 

проявів; по-друге, своєчасне застосування релевантного каталогу антикризових 
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(стабілізаційних) заходів нейтралізації внутрішніх і зовнішніх факторів; по-третє, 

формування системи рекомендацій і заходів щодо створення конкурентної переваги і 

забезпечення розвитку підприємства на усіх етапах його життєвого та операційного 

циклів [3].  

 

 

Рис. 1. Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства у відповідності до її 
функціональних складових 

 
Слід зазначити, що забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства – це 

постійний циклічний процес. Кількісний та якісний аналіз загроз підприємницької діяльності 

дозволяє зробити висновок щодо необхідності комплексного та системного підходу до 

організації системи економічної безпеки підприємства, яка являє собою комплекс 

організаційно-управлінських, режимних, технічних та профілактичних заходів, що 

забезпечують реалізацію захисту інтересів підприємства від різного роду загроз [4]. 

Також, треба відзначити, що механізм забезпечення економічної безпеки на 

підприємстві передбачає застосування заходів щодо її зміцнення. Ці методи представлені на 

рис. 1 (розроблено за [5]). 

Таким чином, формування необхідного рівня економічної безпеки підприємства 

включає етапи: 1) формування ефективних факторів виробництва (нового устаткування, 

кваліфікованої робочої сили і т. д.); 2) виробництво продукції з урахуванням потреб ринку, 

підвищення її якості та дизайну; 3) вибір надійних постачальників сировини, матеріалів, 
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- створення нових організаційно-виробничих структур;  
- використання лізингу; 
- активна участь у міжнародних виставках та семінарах;  
- впровадження передового світового досвіду. 

- вдосконалення систем розрахунків;  
- підвищення продуктивності праці;  
- збільшення капіталовкладень у ресурсозбереження;  
- стимулювання «ресурсного» напрямку науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт. 

- застосування принципу дотримання критичних строків 
кредитування;  
- створення інформаційного центру з дебіторської та кредиторської 
заборгованості;  
- створення в структурі інформаційного центру спеціальної групи 
працівників, яка б контролювала нарахування та сплату податків і 
зборів 

- наближення рівня оплати праці до рівня розвинутих країн;  
- залучення робітників до управлінських функцій;  
- підвищення кваліфікації працівників; 
 - зацікавленість адміністрації підприємства в працевлаштуванні 
безробітних;  
- розвиток соціальної інфраструктури підприємства;  
- підвищення матеріальної відповідальності працівників за результати 
своєї праці 
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енергоносіїв; 5) проведення приватизації; 6) надійний захист власних комерційних таємниць; 

7) зміна, в разі необхідності, керівництва підприємства [5, с.513]. 

Отже, головна мета забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства в 

кризових умовах полягає в тому, щоб гарантувати його врівноважене та максимально 

ефективне функціонування та високий потенціал розвитку в майбутньому.  
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Динамічна інвестиційна діяльність є основою стабільного функціонування і розвитку 

економічної системи. Обсяги, структура і ефективність використання інвестицій – ключовий 

чинник, що визначає результати господарювання як на макро-, так і на мікрорівнях 

національної економіки, її конкурентоспроможність та перспективи розвитку [1]. 

Виходячи з того, що інвестиційні рішення майже завжди є стратегічними, бо 

безпосередньо передбачають довгострокові вкладення ресурсів, забезпечення інвестиційної 

привабливості сучасного підприємства як потенційної можливості отримання приросту 

капіталу неможливо без розробки його інвестиційної стратегії. Отже, в умовах обмеженості 

ресурсів і гострої конкуренції між підприємствами за одержання більш якісних і дешевих 

ресурсів, у тому числі і фінансових, актуальним стає питання розробки інвестиційної 

стратегії підприємств [2]. 

Дослідженням проблем інвестування та інвестиційного середовища, розроблення 

механізму державного регулювання інвестиційного процесу в ринковій економіці займались 

такі зарубіжні вчені як І.Гіді, Х. Голхамер, Дж. Кейнс, Пол Гурман,  Дж. Стігліц. Проблемам 

інвестиційної діяльності присвячені роботи вітчизняних науковців - В.В. Гурочкіна, О.С. 

Ривак, Г.С. Стефанишин, М.І. Крупка, Т.О. Білик, В.В. Баліцька, С.О. Іщук, І.О. Бланк. [3]. 

Проте залишаються недостатньо системно дослідженими питання, що пов'язанi з 
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виробленням і реалізацією інвестиційної стратегії підприємства в нових економічних 

умовах, покращення інвестиційної привабливості, збільшення капіталовкладень. 

У сучасних економічних умовах для багатьох підприємств стоїть проблема 

виживання, і тільки потім – як з найменшими втратами і найбільшими можливостями 

підійти до майбутнього розвитку, коли з'явиться можливість реалізувати наявні конкурентні 

переваги. У центрі проблеми виживання – вибір найбільш оптимальної інвестиційної 

стратегії, яка буде ефективним інструментом стратегічного управління. Без такої стратегії 

будь-яке підприємство приречене на припинення своєї діяльності в умовах жорсткої 

конкуренції на ринку з боку вітчизняних та іноземних виробників, а також крайньої 

недостачі інвестиційних коштів [4]. 

Ефективна інвестиційна діяльність підприємства передбачає таку інвестиційну 

стратегію, яка забезпечує механізм реалізації довгострокових загальних і інвестиційних 

цілей майбутнього економічного і соціального розвитку підприємства в цілому та окремих 

його структурних одиниць; дозволяє реально оцінити інвестиційні можливості 

підприємства, забезпечивши максимальне використання його внутрішнього інвестиційного 

потенціалу; забезпечує можливість швидкої реалізації нових перспективних інвестиційних 

можливостей; відображає порівняльні переваги підприємства в інвестиційній діяльності  у 

зіставленні з його конкурентами; дозволяє формувати критерії вибору реальних 

інвестиційних проектів і фінансових інструментів інвестування. 

Зазначені аспекти є взаємозв'язаними, їх структуризація і розподіл пріоритетів між 

ними дозволяють мати чітке уявлення про розробку і реалізацію інвестиційної стратегії 

підприємства (рис.1) [5].  

 

 
Рис. 1. Система розробки інвестиційної стратегії підприємства 

 

Інституціональним аспектом інвестиційної стратегії є сукупність таких основних 

складових частин як: види інвестицій, інвестиційний портфель, ризики. У рамках 
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інституціонального аспекту виділяються основні керовані підсистеми, що існують в 

підприємницьких інвестиціях.  

Нормативно-правовий аспект інвестиційної стратегії складається з декількох частин: 

по-перше, законодавчі й інші нормативно-правові акти держави, що створюють юридичну 

основу та формують інвестиційний клімат країни та її фіскальне середовище, у рамках яких 

підприємство формує власну інвестиційну стратегію й забезпечує інвестиційну 

привабливість; по-друге, облікова політика підприємства, внутрішні регулюючі документи, 

які дозволяють забезпечувати єдиний інвестиційний процес у рамках її підрозділів. 

Під економічним аспектом розуміється сукупність економічних частин інвестиційної 

стратегії, до яких слід віднести: систему фінансово-економічних показників оцінювання 

інвестиційної привабливості, управління та фінансування інвестиційного процесу.  

Інформаційно-аналітичний аспект інвестиційної стратегії є системою обробки 

інформації, що включає в себе підсистему збору та сортування інформації, підсистему 

зберігання інформації, підсистему пошуку, підсистему аналізу інформації.  

Оптимальна інвестиційна стратегія має відповідати таким критеріям: 1) інвестиційна 

привабливість запропонованих стратегією напрямів діяльності підприємства; 

2) взаємоузгодженість та взаємозв'язок стратегічних цілей, завдань і програм; 3) низька 

чутливість стратегії до змін у зовнішньому середовищі; 4) прийнятий часовий діапазон 

реалізації стратегії; 5) прийнятний рівень інвестиційних і фінансових ризиків.  

Отже, інвестиційну стратегію підприємства можна трактувати як єдину високо 

інтегровану систему, що складається з багатьох організаційно-економічних аспектів, 

нерозривно пов'язаних між собою для забезпечення інвестиційної привабливості 

підприємства [6].  

У процесі вивчення проблеми розробки і реалізації інвестиційних стратегій були 

виявлені основні причини низької інвестиційної активності підприємств: неефективність 

державної інвестиційної політики; недоліки в правовому забезпеченні питань інвестування; 

відсутність умов залучення іноземних інвестицій (особливо під час проведення АТО); 

низька платоспроможність підприємств; високі ризики кредитування і, як наслідок, висока 

вартість позикового капіталу при низьких показниках рентабельності та ін. 

Виконане дослідження показало необхідність розробки теоретичних і практичних 

положень реалізації інвестиційної стратегії підприємств в умовах ринкових відносин. 
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По мере развития рынка в Республике Беларусь все большее значение приобретает 

новая форма финансового контроля – аудит. Повышение конкурентоспособности субъектов 

хозяйствования на национальном и внешних рынках является для аудиторов одной из 

основных задач. Только располагая своевременными и объективными данными, 

руководитель может принять правильное управленческое решение. Важным инструментом, 

подтверждающим достоверность данных финансовой отчетности, является независимый 

аудит. Он представляет собой проверку (контроль) состояния бухгалтерской и финансовой 

отчетности предприятия. Поэтому повышение качества аудиторских услуг является 

важнейшим направлением совершенствования любой организации, занимающейся в данной 

отрасли. 

В Республике Беларусь аудит осуществляется аудиторскими организациями или 

аудиторами – индивидуальными предпринимателями. Численность аудиторов, имеющих 

лицензию на осуществление аудиторской деятельности, за 2012 год (количество единиц) 

составила 1493, на 2013 год – 1505, на 2014 год – 1553. Наблюдается тенденция к 

увеличению количества аудиторов, получивших лицензию на проведение аудиторской 

деятельности.  

На данный момент белорусский аудит все еще находится на стадии своего развития. 

Именно по этой причине и существуют некоторые проблемы, которые стоят перед 

финансовыми структурами. Основными из них являются: 

- несовершенство нормативно-правовой базы. Издан целый ряд документов, 

призванных регулировать отношения в данной сфере. Однако не успели они вступить в силу, 

как к ним издаются изменения и дополнения. Это лишь затрудняет и без того сложное 

положение дел при ведении бухгалтерского учета и осуществлении аудиторских проверок. 

- ценовые барьеры стоимости услуг аудиторов. Аудиторская деятельность во все 

времена предоставляла широкий набор предложений для клиента. Средняя стоимость одного 

человеко-дня работы аудитора – 100-150 долларов США. Но в то же время, цена услуги 

аудиторов – индивидуальных предпринимателей существенно меньше. Составляет всего от 

60 до 80 долларов США. По этой причине аудит недостаточно распространен среди 

отечественных предприятий. 

- нет достаточной практики международного аудита. Именно поэтому аудиторские 
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заключения, принятые национальными организациями, на территории Республики Беларусь 

не признаются. Если профессиональные общественные организации вступят в 

международную федерацию бухгалтеров, только тогда произойдет признание белорусского 

аудита международными организациями. 

Для решения данных проблем необходимо внедрить: 1) единую систему оценки 

качества аудита, состоящую из системы внутреннего и внешнего контроля качества со 

стороны общественного объединения и третьих лиц; 2) новые технологии, которые позволят 

повысить производительность и качество аудита. Следует отметить, что белорусские ученые 

и практики уже несколько лет работают над созданием инновационных технологий аудита, 

основанных на международных принципах, применимых к национальным правилам и 

условиям. Создание таких технологий и программных продуктов является длительным и 

дорогостоящим процессом. Действующая в Беларуси система поддержки принятия решений 

«Аудит» (СППР «Аудит») позволяет реализовать национальные правила аудита на этапе 

планирования, оценить качество аудита непосредственно после выдачи заключения, 

проводить отбор аудиторов при проведении тендеров. Разработана также методология 

рейтинга, позволяющая определить принадлежность аудиторов к определенным группам и 

исключающая опубликование прямых показателей деятельности (объемов реализации, 

численности аудиторов). Согласно данной методологии, в Беларуси с 2011 года проводится 

рейтинг аудиторских организаций. В результате, которого каждой из организации 

присваивается рейтинговая группа, соответствующая уровню качества аудиторской 

организации.  

Одним из основных решений, принятых для развития рынка аудиторских услуг, было 

объединение аудиторов в единую общественную организацию, которая должна установить 

единые правила и нормы, которыми будет регулироваться весь аудиторский рынок. И в 

последующем осуществлять дальнейшую разработку базы методов национального аудита и 

по возможности внедрять новейшие технологии по совершенствованию деятельности 

аудиторских организаций, что должно позволить соответствовать требованиям 

международных стандартов аудита. Также для повышения эффективности следует обратить 

внимание на подготовку и переподготовку квалифицированных кадров.  

Развитие белорусского аудита должно идти в ногу с мировыми технологиями. 

Появление этих технологий в Беларуси и их доступность широкому кругу аудиторов – 

основа развития национального аудита и появления национальных компаний, успешно 

конкурирующих с западными. Для формирования эффективного национального аудита 

необходимо: 1) оказать поддержку ассоциации аудиторских организаций, способной 

обеспечить методическую базу, механизмы оценки качества; 2) обеспечить желание и 

возможности национальных аудиторов защищать интересы пользователей отчетности и свои 

собственные.  
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Необхідність трансформації наукових досліджень і розробок,  науково-технологічних 

досягнень у новий чи покращений продукт,  технологічний процес для використання у 

практичній діяльності обумовили підвищення уваги підприємств до такого важливого 

напряму господарської діяльності, як інноваційна. Активізація інноваційної діяльності в 

умовах мінливого зовнішнього середовища також створює передумови для підвищення 

конкурентоспроможності та посилення економічної безпеки. Значні зрушення в сучасній 

економіці підтверджують, що відбувається суттєве перегрупування факторів і джерел, що 

визначають економічний розвиток. Звужуються можливості традиційних ресурсів 

економічного зростання пов'язані як з наближенням фізичних меж їх використання, так і з 

зниженням ефективності і збільшенням витрат на природоохоронні заходи. У зв’язку з цим 

вважається, що пріоритетною у становленні моделі економічного зростання на сучасному 

етапі має стати система інноваційних процесів, наукових знань, нових технологій, продуктів 

і послуг. Головними компонентами інноваційних систем виступають технологічні, наукові та 

науково-технічні, соціально-організаційні, управлінські, а також когнітивні нововведення, 

втілені в наукових знаннях, винаходах, ноу-хау і різних матеріальних носіях. Виникаючи на 

всіх стадіях відтворювального циклу, нововведення (інновації) розрізняються за типологією, 

походженням, призначенням, ступенем новизни, предметно-змістовній структурі, за рівнем 

поширення і ступенем впливу на економічні процеси.  

Це означає, що інноваційна діяльність є не поодиноким актом впровадження будь-

якого нововведення, я цілеспрямованої системою заходів з розробки, впровадження, 

освоєння, виробництва, дифузії та комерціалізації нововведень. Інноваційна діяльність може 

бути представлена як творчій процес  створення нововведення, реалізований як максима 

інноваційної альтернативи, інноваційної потреби і підприємницьких зусиль. [8, с.96]. Будучи 

багатоваріантним, альтернативним типом діяльності, інноваційний процес являє собою 

систему пов'язаних між собою явищ - від виникнення наукової ідеї до її комерціалізації.  

Розвиток теорії і практики інноваційної діяльності дозволяє розглядати її як діяльність 

підприємства, що спрямована на забезпечення доведення науково-технічних ідей, винаходів 

(новацій) до результату, придатного до практичного застосування та реалізації їх на ринку з 

метою задоволення потреб суспільства в конкурентоспроможних товарах і послугах. Згідно з 

законодавством України  інноваційна діяльність визначається як «одна з форм інвестиційної 

діяльності», що здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу 

у виробництво і соціальну сферу та охоплює випуск і поширення принципово нових видів 

техніки і технології, прогресивні міжгалузеві структурні зрушення, реалізацію 

довгострокових науково-технічних програм з великими строками окупності витрат, 

фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у стані 
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продуктивних сил, розробку і впровадження нової ресурсозберігаючої технології, 

призначеної для поліпшення соціального й екологічного становища. 

У зв’язку з цим розвиток інноваційної діяльності потребує створення цілого комплексу 

наукових, технологічних, організаційних, фінансових і комерційних заходів, які у своїй 

сукупності можуть забезпечити просування інновації від ідеї до  повністю готової до 

реалізації на ринку. Тільки комплексний і  системний характер може охопити усі види робіт 

такі  як пошук ідей, ліцензій, патентів, кадрів, організацію дослідницької роботи, інженерно-

технічну діяльність, яка об'єднує винахідництво, раціоналізацію, конструювання, створення 

інженерно-технічних об'єктів, інформаційну та маркетингову діяльність. Усе це можна 

розглядати як важливі чинники для інноваційного розвитку та активізації інноваційних 

процесів. За цих умов інноваційна діяльність може розглядатися як сукупність робіт, які 

виконуються певними організаційними структурами від зародження ідеї, її розроблення і до 

комерціалізації в умовах жорсткої конкуренції. 

Необхідно враховувати, що інноваційна діяльність, як і будь-яка інша, потребує 

управління, тому що інноваційні процеси досить складні і комплексні. Комплексність 

процесу додає особливу складність методів і прийомів управління інноваційною діяльністю; 

інноваційні процеси як об'єкт управління характеризуються невизначеністю, 

багатоваріантністю і за своєю суттю є імовірнісними (стохастичними). У свою чергу це 

визначає особливості методології та організації інноваційного менеджменту. 

При цьому передусім необхідно виділити об’єкти і суб’єкти інноваційної діяльності. До 

об'єктів зазвичай відносять інноваційні програми і проекти; нові знання та інтелектуальні 

продукти; виробниче обладнання та процеси; інфраструктуру виробництва і підприємництва; 

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 

характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва або соціальної сфери; 

сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки; товарну продукцію; методи 

формування споживчого ринку і збуту товарної продукції. Суб'єктами інноваційної 

діяльності вважаються фізичні або юридичні особи, які здійснюють інноваційну діяльність 

або залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в 

реалізацію інноваційних проектів.  

Зміна характеру економічного розвитку обумовила формування нової парадигми 

управління, у якій все більшого значення отримують типи поведінки підприємства, 

спрямовані на досягнення. Підприємство розглядається як відкрита система, орієнтована на 

раптові та різкі зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі (у технологіях, ринках, 

поведінці конкурентів, соціально-політичному і економічному оточенні). Змінюються 

механізми, структури, методи і підходи менеджменту, також значні зміни відбуваються в 

розумінні процесу управління. Процесуальний підхід, логіка організації та координації в 

менеджменті також видозмінюються. У процесі управління обов'язкові своєчасна реакція на 

зміни в навколишньому середовищі, чітка кореляція зусиль і винагороди, встановлення 

пайової участі працівників у прибутку, безпосередню участь менеджера в роботі груп на всіх 

етапах, а також чітке бачення організації та її майбутнього. 
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У такому підході процес управління подається як сукупність циклічних дій, він 

жорстко прив'язаний до процесу виробництва і утворює безперервність циклічно 

повторюваних процесів прийняття рішень, пов'язаних з виконанням управлінських функцій.  

В процесі управління інноваційною діяльністю необхідно виділити ряд параметрів: 

підтримка досягнутого стану системи, придбання нею нового якісного стану і досягнення 

балансу між елементами. Інноваційні системи мають три види параметрів: стану, управління 

та  параметри, що обурюють. Для підтримки досягнутого рівня система управління має 

спиратися на параметри стану, проте ці порівняно прості параметри мають свою специфіку 

щодо інноваційної діяльності. Вони характеризують відсутність рівноваги процесів, різну 

швидкість процесів на різних стадіях, нерівномірність перебігу процесів, мінливість 

показників структури процесу, складні переплетення просторово-часових і причинно-

наслідкових зв’язків. 

Завдання системи управління при обгрунтуванні параметрів  ще складніше, тому що 

параметри управління мають бути розраховані на управління нерівновагими системами з 

асинхронним рівнем розповсюдження інформації, інвестиційних ресурсів, накопиченого 

технологічного досвіду та ін.  Ринковий попит на інновації також має асинхронний характер.  

У процесі управління інноваційною діяльністю слід не тільки виявляти взаємозв'язки 

різних нововведень, але й підтримувати безперервну еволюцію інноваційних систем. Це 

пов'язано з розширенням меж саморозвитку і самоорганізації економічних систем і 

демонструє збільшені можливості вдосконалення економіки та її структурних перетворень. 

Тому під впливом інноваційної діяльності структурні перетворення економіки також 

залучаються до системи об'єктів інноваційного менеджменту.  

Результатом інноваційних процесів є інноваційний продукт як завершення виконання 

інноваційного проекту і має відповідати наступним вимогам. 

По-перше, інноваційний продукт є реалізацією (впровадженням) об'єкта 

інтелектуальної власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії 

інтегральної мікросхеми, селекційного досягнення тощо), на які виробник продукту має 

державні охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи одержані від власників цих об'єктів 

інтелектуальної власності ліцензії, або реалізацією (впровадженням) відкриттів. При цьому 

використаний об'єкт інтелектуальної власності має бути визначальним для даного продукту. 

По-друге, інноваційний продукт підвищує вітчизняний науково-технічний і 

технологічний рівень; (буде вироблено) вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншим 

аналогічним продуктом, представленим на ринку, він є має бути конкурентоздатним і має 

суттєво вищі техніко-економічні показники. 

У сучасних складних умовах потребує вирішення проблема пошуку фінансових джерел 

активізації інноваційної діяльності, прийняття відповідних законів, надання пільг, створення  

умов для залучення приватного капіталу, стимулювання припливу в науку талановитої 

молоді, оновлення наукових кадрів через удосконалення системи оплати праці та 

відродження престижу професії науковця.  
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Зростання ролі інноваційних процесів у економіці призводить до підвищення 

динамізму господарських систем і всього відтворювального циклу, а також впливає на  

розмивання міжгалузевих кордонів, диверсифікацію попиту та пропозиції і орієнтує 

інноваційні підприємства на проникнення в нові галузі та на нові ринки.  
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Для преодоления предприятиями существующей недостаточности финансирования 

инвестиций им необходимо провести ряд мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности. 

В современной экономической литературе отсутствует единый подход к определению 

термина «инвестиционная привлекательность» и ее оценке. На наш взгляд, наиболее полным 

будет следующее ее определение. Инвестиционная привлекательность – это экономическая 

категория, характеризующаяся эффективностью использования имущества предприятия, его 

платежеспособностью, устойчивостью, финансовым состоянием, способностью к 

саморазвитию на базе повышения доходности капитала, технико-экономического уровня 

производства, качества и конкурентоспособности продукции. В целом термин 

«инвестиционная привлекательность» используют для оценки целесообразности вложений в 

тот или иной объект, выбора альтернативных вариантов и определения эффективности 

размещения ресурсов. 

Для определения возможных мер по повышению инвестиционной привлекательности 

по мнению Т.Б. Бердниковой [1] необходимо провести соответствующую диагностику и 

экспертизу на предприятии. В процессе диагностики рассматриваются различные 

направления (аспекты) деятельности предприятия: сбыт, производство, финансы, 

управление. Выделяется сфера деятельности предприятия, которая связана с наибольшими 

рисками и имеет наибольшее число слабых сторон, формируются мероприятия для 

улучшения положения по выделенным направлениям. 

По итогам экспертизы выявляются несоответствия в указанных направлениях 

современным нормам законодательства. Устранение этих несоответствий является крайне 

важным шагом, так как при анализе предприятия любой инвестор придает юридическому 

аудиту большое значение. Так, для кредитора важным этапом процесса переговоров с 
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предприятием является подтверждение прав собственности на предоставляемое в качестве 

залога имущество.  

Для определения того, какие из мероприятий необходимы предприятию для 

повышения инвестиционной привлекательности, целесообразно проведение анализа 

существующей ситуации. Этот анализ позволяет: 

- определить сильные стороны деятельности компании; 

- определить риски и слабые стороны в текущем состоянии компании, в том числе с 

точки зрения инвестора; 

- разработать рекомендации для развития конкурентоспособности, повышения 

эффективности деятельности и повышения инвестиционной привлекательности. 

мероприятий по планированию повышения инвестиционной привлекательности 

предприятия является проведение реформирования (реструктуризации). Они выделяют 

несколько направлений, по которым может проводиться реструктуризация: реформирование 

акционерного капитала, изменение организационной структуры и методов управления, 

реформирование активов, реформирование производства.  

А.А. Ройзман [2] в числе средств повышения инвестиционной привлекательности 

выделяет составление и определение стратегии предприятия. Стратегия - это генеральный 

план развития, который, как правило, разрабатывается на 3-5 лет. Стратегия описывает 

основные цели как предприятия в целом, так и функциональных направлений деятельности и 

систем (производство, сбыт, маркетинг). 

Для потенциального инвестора стратегия демонстрирует видение предприятием своих 

долгосрочных перспектив и адекватность менеджмента предприятия условиям работы 

предприятия (как внутренним, так и внешним). В практике были случаи, когда инвестор не 

рассматривал локальные проекты предприятия, несмотря на их хорошие финансовые 

показатели, поскольку проекты не были связаны с общей концепцией развития предприятия. 

Однако если стратегия предусматривала реализацию локальных проектов и давала основание 

считать их реализацию целесообразной для предприятия в целом, решение о 

финансировании предприятия принималось положительное. Очевидно, что наибольшее 

значение наличие четкой стратегии имеет для инвесторов, заинтересованных в долгосрочном 

развитии предприятия, а именно, участвующих в бизнесе. 

Имея долгосрочную стратегию развития, предприятие переходит к разработке бизнес-

плана. План денежных потоков, рассчитываемый в бизнес-плане, позволяет оценить 

способность предприятия вернуть инвестору из группы кредиторов заемные средства и 

выплатить проценты. Для инвесторов-собственников бизнес-план является основанием для 

проведения оценки стоимости предприятия. 

Для всех групп инвесторов большое значение имеет кредитная история предприятия, 

поскольку она позволяет судить об опыте предприятия по освоению внешних инвестиций и 

выполнению обязательств перед кредиторами и инвесторами-собственниками. В этой связи 

для повышения инвестиционной привлекательности Е.В. Кистеревой [3] предлагается 

проведение мероприятий по созданию такой истории. Например, предприятие может 
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провести выпуск и погашение облигационного займа на относительно небольшую сумму с 

коротким сроком погашения. После погашения займа предприятие в глазах инвесторов 

перейдет на качественно иной уровень, как кредитор, способный своевременно выполнить 

свои обязательства. В дальнейшем предприятие сможет на более выгодных условиях 

привлекать как заемные средства в форме следующих выпусков облигационных займов, так 

и прямые инвестиции. 

Еще одним фактором по повышению инвестиционной привлекательности 

предприятия является управление собственным капиталом. Управление собственным 

капиталом - это не просто анализ показателей, характеризующих его величину, динамику и 

т.д., а это, кроме того, анализ и оптимизация всех внутренних составляющих компании. 

Оптимизация качественных факторов, влияющих на величину собственного капитала, 

позволит надолго закрепить полученные результаты и повысить инвестиционную 

привлекательность компании. С.П. Конторович [4] предлагает разработать процедуру 

определения качественных факторов риска, оцениваемых при использовании модели 

кумулятивного построения, в частности: ключевая фигура в руководстве; качество 

управления. 

Управление именно качественными факторами, влияющими на величину стоимости 

собственного капитала, может стать ключевым инструментом повышения эффективности 

деятельности предприятия и его инвестиционной привлекательности, даже если предприятие 

на данный момент не собирается привлекать дополнительный капитал. 

Ключевыми факторами инвестиционной привлекательности, по мнению 

И.М. Язвиной [5] являются:  

- бизнес-план, соответствующий требованиям инвестора.  

- прозрачность бухгалтерского учета.  

Если инвестиционные средства привлекаются от иностранных инвесторов, огромное 

значение приобретает предоставление финансовой отчетности в удобном для них формате – 

в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета. Отчетность по 

российской системе бухгалтерского учета, скорее всего, покажется слишком запутанной и 

малопонятной для иностранного пользователя. 

На инвестиции можно рассчитывать только тогда, когда инвестору будет виден 

результат, когда он сможет оценить сроки возврата инвестиций. Для того чтобы можно было 

дать такую оценку, необходимо добиться порядка на производстве и сделать прозрачными 

для инвестора процессы цепочки «ресурс - услуга - потребитель - оплата - ресурс». 

Привлечь инвесторов легче тем поставщикам услуг, которые смогут навести порядок 

на производстве, организовать бизнес-процессы таким образом, чтобы обеспечить 

предприятию потенциал роста. Только после этого можно вступать в переговоры с 

инвесторами. 

Таким образом, мы считаем, что применяя данные мероприятия и схемы по 

повышению инвестиционной привлекательности, предприятия смогут получить 

необходимые средства из внешних источников.  
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Одним із основних завдань управління проектами є управління ризиками проектної 

діяльності. Це завдання не відокремлюється від більшості інших функцій управління 

проектами. При визначенні фінансових потреб, обчисленні кошторису й бюджету, підготовці 

й укладенні контрактів, під час контролю за реалізацією проекту постає завдання захисту 

учасників проектної діяльності від різних видів ризиків. 

Ризики існують на всіх фазах і етапах проектної діяльності, тому функція управління 

ними є актуальною аж до закриття проекту. Управління проектними ризиками "пронизує" всі 

без винятку напрямки діяльності в межах управління проектами. Тому виникають різні 

труднощі (організаційні, кадрові, психологічні тощо) щодо виокремлення цієї функції в 

самостійний елемент організаційної структури управління проектами. У процесі реалізації 

навіть великих проектів діяльність з управління ризиками координує керівник (менеджер) 

проекту. За чіткої організації управління проектом, але без методичної бази щодо управління 

ризиками, можуть виникати великі проблеми.  

Якщо проектна команда не врахує хоча б один істотний ризик або не забезпечить 

своєчасно кваліфікований захист від нього, крах проекту неминучий з певними наслідками 

для всіх або окремих його учасників. Досвід негативної реалізації багатьох проектів у 

державному та приватному секторах багатьох країн - наочне цьому підтвердження. Це 

зумовило появу на Заході в 90-х роках ХХ ст. великої кількості праць у галузі управління 

проектними ризиками в межах управління проектами. Накопичено великий обсяг знань, 

процедур і технологій щодо обмеження (мінімізації) ризиків при реалізації проектів. У межах 

управління проектними ризиками розглядають такі питання: 

- класифікацію проектних ризиків; 

- методи виявлення й оцінки ризиків; 

- інформаційне забезпечення управління ризиками; 
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- моніторинг і прогнозування ризиків; 

- технологію зниження (елімінування) ризиків; 

- організацію управління ризиками; 

- оцінювання ефективності й обґрунтування оптимального рівня витрат на управління 

ризиками. 

Після вибору методу та інструментів управління ризиком приймають рішення щодо 

початку реалізації проекту. Зволікання з прийняттям такого рішення призводить до 

негативних наслідків для учасників проекту чи виникнення суперечностей між ними (аж до 

розпаду проектної компанії). 

У межах кожного з розглянутих методів можуть застосовуватись одночасно кілька 

інструментів управління ризиками. Наприклад, у межах методу страхування використовують 

спільне (взаємне) страхування, перестрахування, самострахування, різноманітні форми 

традиційного страхування за участю страхових компаній.  

Метод запобігання та контролювання ризиків передбачає розробку планів і програм 

превентивних заходів ситуаційного плану, а також таких організаційно-технічних заходів на 

основі розроблених планів і програм: 

- моніторинг ризиків; 

- прогнозування ризиків; 

- інформування керівництва про можливу небезпеку і формування рекомендацій; 

- спеціальних заходів - навчання персоналу, закупівля спеціального устаткування для 

ліквідації наслідків катастроф і аварій, упровадження систем електронного контролю за 

функціонуванням машин і устаткування та ін. 

При управлінні проектами важливо вчасно звернути увагу на визначення ризику в 

процесі оцінки доцільності прийняття тих чи інших рішень. Метою аналізу ризику є надання 

потенційним партнерам необхідної інформації та даних для прийняття рішень про 

доцільність участі в проекті та розробки заходів по захисту від можливих фінансових втрат. 

Організація робіт по аналізу ризиків може виконуватися у такій послідовності: 

- підбір досвідченої команди експертів. 

- підготовка спеціальних запитань та зустрічі з експертами. 

- вибір техніки аналізу ризику. 

- встановлення факторів ризику та їх значимості. 

- створення моделі механізму дії ризиків. 

- встановлення взаємозв'язку окремих ризиків та сукупного ефекту від їх дії. 

- розподіл ризиків між учасниками проекту. 

- розгляд результатів аналізу ризиків, частіше всього у вигляді звіту. 

Аналіз ризиків поділяють на два види: кількісний та якісний. Кількісний аналіз ризику 

повинен дати можливість визначити число та розміри окремих ризиків та ризику проекту в 

цілому. Якісний аналіз визначає фактори, межі та види ризиків. Для аналізу ризику 

використовують метод аналогії, метод експертних оцінок, розрахунково-аналітичний метод 

та статистичний метод. Зупинимося на таких методиках визначення ризику проекту. 
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Аналіз чутливості реагування. Ми знаємо, що більшість змінних, які визначають 

грошові потоки проекту, базуються на ймовірності розподілу, а отже, точно не відомі. Також 

ми знаємо, що більшість їх змінна у ключовій вхідній змінній величині (такій, як обсяг 

продажу) зумовлює чисту теперішню вартість (ЧТВ) проекту змінюватися. 

Метод ЧТВ базується на методології дисконтування грошових потоків. Для 

застосування цього підходу ми використаємо такі етапи: 

- знаходимо теперішню вартість кожного грошового потоку, включаючи як прибутки, 

так і витрати, дисконтовану на вартість капіталу; 

- сумуємо ці дисконтовані грошові потоки, і отриманий результат визначимо як чисту 

теперішню вартість проекту. Якщо ЧТВ>0, то проект доцільно прийняти. У протилежному 

випадку від ньогослід відмовитися. Якщо ми маємо два проекти, що виключають один 

одного, то перевага віддається проекту з більшим значеннямЧТВ (Net PresentValue): 

 

                                       NPV =  ,                                          (1) 

 

де NPV - очікувані чисті грошові потоки у період i; 

k - вартість капіталу проекту; 

t - порядковий номер розрахунку; 

n - кількість років. 

Очікувані фіксовані та змінні витрати проекту будемо називати базовими, оскільки у 

ході управління вони будуть змінюватися. В аналізі чутливості ми змінюємо кожну змінну 

величину на декілька визначених інших факторів. Таким чином, визначаємо вплив кожного 

фактора (обсяг продажу, змінні фактори і вартість капіталу) на значення ЧТВ. Набір значень 

ЧТВ зображується на графіку разом із змінною величиною, яка була змінена. Схема показує 

графіки чутливості проекту для трьох ключових вхідних змінних величин (чим крутіший 

нахил, тим чутливіша ЧТВ до змін у змінних величинах. Якщо ми розглядаємо два проекти, 

то той, який із крутішими лініями чутливості, буде ризикованішим). 

Аналіз сценарію. Методика аналізу ризику розглядає чутливість реагування ЧТВ до 

змін у ключових змінних величинах та можливий інтервал значень цих змінних. При цьому, 

економіст відбирає "поганий" набір обставин (низька ціна продажу, низький обсяг продажу, 

високі змінні витрати на одиницю тощо), базовий та «добрий». Потім розраховуються ЧТВ 

при поганих і сприятливих обставинах і порівнюються з очікуваною ЧТВ або ЧТВ у 

базовому випадку. 

Коефіцієнт варіації ЧТВ проекту можна порівняти з коефіцієнтом середнього проекту, 

щоб отримати уявлення про відносну ризиковість проекту. Існуючі проекти корпорації в 

середньому мають коефіцієнт варіації приблизно 1,0. Таким чином, на основі цього виміру 

ризику проекту менеджери корпорації дійдуть висновку, що даний проект більш 

ризикований, ніж "середній" проект корпорації.  

Ринковий ризик (або бета-ризик). Розглянемо за допомогою прикладу.  
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                                                       ks = krf + (km – krf ) · ßi ,                                           (2) 

 

де krf – без ризикова ставка прибутку; 

km – потрібна ставка прибутку; 

ßi – бета-коефіцієнт по прибутку. 

Наприклад, ßi = 1,1; krf = 8%; km = 12%. Таким чином, вартість капіталу дорівнює 12,4%. 

Середніми ризиками вважаються ті, що мають тенденцію підніматися й зменшуватися 

синхронно з розвитком загального ринку. Визначимо рівняння ринку. 

Тобто, інвестори дадуть гроші в борг компанії для інвестування в проекти з середнім 

ризиком тільки у тому випадку, якщо вона сподівається заробити 12,4%, або більше на цих 

грошах. 

Якщо загальний бета-коефіцієнт корпорації знаходиться в інтервалі між 1,1 та 1,5, то 

його точне значення буде залежати від розміру інвестицій у проект. Якщо ймовірна норма 

прибутку даного проекту перевищує значення бета-коефіцієнту, тоді цей проект варто 

реалізовувати, оскільки його ймовірної норми прибутку більше ніж достатньо для 

компенсації ризику, і навпаки. Отже, чим вищий бета-ризик, тим більш необхідною є норма 

прибутку для компенсації інвесторам за цей ризик. 

Визначення точки беззбитковості. Даний показник характеризує обсяг продажу, при 

якому виручка від реалізації продукції збігається з витратами виробництва. Показник 

розраховується як на основі графічного методу, так і за математичною формулою. При 

визначенні даного показника витрати на виробництво продукції поділяються на умовно-

постійні (Вп) та змінні (Вз). Відповідно, точка беззбитковості визначається за формулою: 

 

                                                           
з

п

В -Ц

В
  О   ,                                                           (3) 

де О - точка беззбитковості, од.; 

Вп - постійні витрати на всю програму проекту, грн.; 

Ц- ціна одиниці продукції, грн.; 

Вз - витрати змінні (змінюю ться прямо пропорційно обсягу виробництва) на од., грн. 

 

Існують такі групи методів зниження ризиків: 

- технічні методи, засновані на впровадженні різних технічних заходів, наприклад, 

система протипожежного контролю, банківських електронних розрахунків та ін.  

- правові методи:страхування, застава, неустойка (штраф, пеня), гарантія, задаток тощо 

- організаційно-економічні методи включають комплекс заходів, направлених на 

попередження втрат від ризику у випадках виникнення несприятливих обставин, а також на 

їх компенсацію у випадках виникнення втрат. 

Найбільш розповсюдженими методами зниження ризику є:  

- розподіл ризику між учасниками проекту;  

- страхування; 
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- резервування коштів на покриття непередбачених витрат;  

- нейтралізація часткових ризиків;  

- зниження ризику в плані фінансування. 

Створення резервів ресурсів на покриття непередбачених витрат дозволяє 

компенсувати ризик, який виникає в процесі реалізації проекту, і, тим самим, компенсувати 

збої у виконанні проекту. Це спосіб боротьби з ризиком, який передбачає встановлення 

співвідношення між потенційними ризиками, які впливають на вартість проекту, та розміром 

витрат, необхідних для подолання збоїв у виконанні проектів. Частина резерву завжди 

повинна знаходитися у руках менеджера, а іншою частиною повинні розпоряджатися інші 

учасники відповідно до контракту. 

Управління ризиком здійснюється на всіх стадіях життєвого циклу проекту за 

допомогою моніторингу, контролю та необхідних коригуючих дій. Здійснює це проект-

менеджер у тісній взаємодії з усіма учасниками проекту. 

Таким чином, відомі чотири основних методи управління ризиками: скасування, 

запобігання та контролювання, страхування та поглинання ризиків.Скасування 

ризику означає відмову від певної діяльності чи таку істотну (радикальну) її трансформацію, 

у результаті якої ризик зникає.Запобігання та контролювання ризику - це ефективна 

організація проектної діяльності, тобто коли її учасники мають змогу ефективно впливати на 

чинники ризику і зменшувати можливість настання несприятливої події.  
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Однією з найбільш актуальних та серйозних проблем України є зростання загроз 

економічної та фінансової безпеки держави. Ризики в цих сферах не дозволяють забезпечити 

необхідний рівень економічного зростання, стримують реформування економіки, негативно 

впливають на зовнішньоекономічну та торговельну діяльність України, створюють 

перешкоди на шляху удосконалення бюджетної,страхової, податкової й інших сфер 

фінансової системи України. 
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Теоретичні аспекти фінансової й економічної безпеки держави досліджувалися 

багатьма авторами. Заслуговують на увагу наукові праці таких відомих вчених-економістів, 

як І.Алікперов, О. Барановський, І. Бланк, З. Варналій, О. Барановський, І. Бінько, 

В. Вітлінський, В. Вершинін, А. Возженіков, О. Власюк, В. Геєць, В. Горбулін, В. Грушко, 

Б. Губський, А. Єпіфанов, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, М. Камлик, Л. Кошембар, Б. Кравченко 

та інші. 

Різні дослідники дотримуються різних поглядів на сутність  безпеки. Багато авторів під 

безпекою розуміють стан або комплекс умов захищеності певної системи чи життєво 

важливих інтересів особи, суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх загроз [1-7]. 

Водночас серед дослідників відсутнє єдине бачення поняття економічного інтересу. 

Розглядаючи структуру економічних інтересів залежно від суб’єктів, можна виділити 

інтереси корпорації, індивіда, суспільства, держави. Реальним носієм будь-якого інтересу 

завжди є індивід. Ті інтереси, які пов’язані з фінансовими угодами, можна віднести до 

фінансових.  

Стабільний та збалансований розвиток бюджетної, банківської,фінансової, податкової, 

валютної, грошово-кредитної, інвестиційної та фондової систем, а також ціноутворення, 

вважаються критеріями фінансової безпеки держави. 

Фінансова безпека значною мірою залежить від збалансування ресурсних потоків в 

економіці. Функціонування суб’єктів господарювання пов’язане з різноманітними вхідними 

та вихідними потоками ресурсів. Проблеми безпеки можуть спричинятись дефіцитами чи 

надлишками певних ресурсів у окремих суб’єктів. Різні варіанти ситуацій з ресурсними 

потоками в контексті проблеми безпеки висвітлює рис.1[6]. 

 
Рис. 1. Проблема безпеки з погляду ресурсних потоків 
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В) Дефіцит (загрожує нормальному функціонуванню або існуванню) 
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Фінансові вимоги й зобов’язання виникають у результаті цілком нормальних 

господарських процесів. Однак частина з них є результатом дій, котрі зумовлені конфліктом 

інтересів: кредит, отриманий на основі недостовірної інформації, який ніхто не збирається 

повертати; борговий тягар, штучно нав’язаний державі; вимога виплати страхове 

відшкодування за сфальсифікованим страховим випадком тощо. 

Разом з тим, вимоги й зобов’язання можуть бути не лише результатом, але й причиною 

конфліктів. Досить великі вимоги часто означають непосильний борговий тягар, накладений 

на інших осіб, що провокує конфлікт. Боржники не зможуть виконати свої зобов’язання або 

ж почнуть вдаватись до дій, які послаблюють позиції кредитора. Конфлікти, що мають 

економічне підґрунтя, можуть переростати у специфічні збройні протистояння, названі 

іррегулярними, або гібридними, війнами. 

Для кращого виокремлення проблем фінансової безпеки як відносно самостійного 

предмету дослідження варто окреслити місце чинників фінансової безпеки серед чинників 

загальної безпеки (рис.2)[7]. 

Варто звернути увагу на те, що серед двох головних чинників фінансової небезпеки, а 

саме: конфлікту інтересів і некомпетентності, у відповідних проблемних ситуаціях конфлікт 

інтересів присутній як невід’ємний атрибут, а некомпетентність може й не мати місця. Бо 

конфлікт можливий і в ситуації фінансової компетентності усіх його учасників. Тоді як 

некомпетентність практично завжди поєднується з конфліктом. Люди не зацікавлені у 

некомпетентності тих, кому довірили рішення своїх проблем. Разом з тим, люди не завжди 

докладають достатньо зусиль для розвитку власної компетентності щодо виконання 

професійних обов’язків. Коли існує така невідповідність між вимогами одних і бажанням 

працювати інших, завжди виникає конфлікт. 
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Рис. 2. Місце чинників фінансової безпеки серед чинників загальної безпеки 

 

Оскільки до найважливіших чинників, що породжують фінансову небезпеку, належать 

конфлікт інтересів і некомпетентність, то, з практичного погляду, фінансова безпека України 
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– це рівень етики й компетентності її населення і, в першу чергу, посадових осіб у справі 

уникнення несправедливого та неефективного розподілу фінансових ресурсів. Також варто 

підкреслити, що фінансова безпека сама по собі не є чинником розвитку економіки і 

створення суспільних благ, однак вона є необхідною умовою нормального перебігу цих 

процесів[1]. 

Загалом треба визнати, що фінансова безпека – дуже складна характеристика. Зокрема, 

це зумовлено й тим, що одна особа може бути учасником багатьох фінансових угод з різним 

потенціалом конфлікту інтересів. З іншого боку, учасниками однієї фінансової угоди може 

бути дуже багато осіб. Яскравим прикладом цього є суспільна угода щодо використання 

грошей. Також певна група осіб, уклавши між собою фінансову угоду, може завдати шкоди 

інтересам інших. У цьому контексті велике значення має дослідження тих суспільних 

інститутів, які формують соціально-культурну та правову основу фінансових угод, і, 

відповідно, обумовлюють рівень фінансової безпеки. 

Чинники фінансової безпеки характеризуються значною різноманітністю. Вони можуть 

виникнути і проявитись практично у всіх сферах суспільного життя. Виявляти важливі 

чинники фінансової безпеки допомагає, певною мірою, їх класифікація. З огляду на це, 

розглянемо класифікацію чинників фінансової безпеки, висвітлену на рис.3. 

Важливою складовою компетентності у сфері фінансової безпеки є формування низки 

стратегічних орієнтирів, які потрібно актуалізувати згідно змін ситуації. Загалом варто 

виділити три групи орієнтирів, які можуть бути застосовані, як на мікро-, так і на макрорівні: 

цільові орієнтири (якісні та кількісні); важливі загрози, включаючи потенційні; шляхи 

розв’язання проблем фінансової безпеки [3]. 

Проблеми фінансової безпеки не можуть бути розв’язані без ідентифікації та 

прогнозування впливу загроз. До найактуальніших загроз фінансовій безпеці України 

належать: корупція, маніпулювання цінами, зокрема, валютними курсами і процентними 

ставками, рівень державного боргу, загроза системного банкрутства суб’єктів 

господарювання, поширення шахрайства та фінансових пірамід на інвестиційних ринках, 

офшоризація й ухилення від оподаткування, відмивання доходів незаконного походження і 

фінансування тероризму [5;6]. 

За нинішніх умов не варто сподіватися на вирішення проблем фінансової безпеки нашої 

країни певним державним органом чи їх групою. Тому в ролі основного суб’єкта 

формування фінансової безпеки України розглядаємо людину, яка може самовдоско-

налюватись. 

Людину варто віднести до найважливіших критичних ланок фінансової системи. Можуть 

бути недоліки, і у фінансових методах, і у фінансових інструментах, і в організаційній 

структурі фінансових інститутів тощо. Але саме людина, врешті-решт, впливає на характер 

прояву загроз. Детальніше можна говорити про критичні ланки, які стосуються знань 

людини, і ті, які стосуються її емоційно-вольової сфери. Поєднання цих складових є 

визначальним чинником якості фінансових рішень. Потрібно, щоб важливість фінансових 

завдань, які розв’язує людина, відповідала рівню її компетентності. 
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Рис. 3. Класифікація чинників фінансової безпеки 

 

Оскільки людина живе в суспільстві, то її фінансова безпека залежить також від інших 

людей. Люди створюють одне одному сприятливі або несприятливі економічні умови. 

Фінансова культура суспільства є узагальненою характеристикою схильності людей до 

кооперативної чи конфліктної взаємодії у процесі розподілу ресурсів [4]. 

Важливою складовою компетентності у сфері фінансової безпеки є формування низки 

стратегічних орієнтирів, які потрібно актуалізувати згідно змін ситуації. Загалом варто 

виділити три групи орієнтирів, які можуть бути застосовані, як на мікро-, так і на макрорівні: 
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цільові орієнтири (якісні та кількісні); важливі загрози, включаючи потенційні; шляхи 

розв’язання проблем фінансової безпеки [3]. 

Проблеми фінансової безпеки не можуть бути розв’язані без ідентифікації та 

прогнозування впливу загроз. До найактуальніших загроз фінансовій безпеці України 

належать: корупція, маніпулювання цінами, зокрема, валютними курсами і процентними 

ставками, рівень державного боргу, загроза системного банкрутства суб’єктів 

господарювання, поширення шахрайства та фінансових пірамід на інвестиційних ринках, 

офшоризація й ухилення від оподаткування, відмивання доходів незаконного походження і 

фінансування тероризму [5;6]. 

За нинішніх умов не варто сподіватися на вирішення проблем фінансової безпеки нашої 

країни певним державним органом чи їх групою. Тому в ролі основного суб’єкта 

формування фінансової безпеки України розглядаємо людину, яка може самовдоско-

налюватись. 

Людину варто віднести до найважливіших критичних ланок фінансової системи. 

Можуть бути недоліки, і у фінансових методах, і у фінансових інструментах, і в 

організаційній структурі фінансових інститутів тощо. Але саме людина, врешті-решт, 

впливає на характер прояву загроз. Детальніше можна говорити про критичні ланки, які 

стосуються знань людини, і ті, які стосуються її емоційно-вольової сфери. Поєднання цих 

складових є визначальним чинником якості фінансових рішень. Потрібно, щоб важливість 

фінансових завдань, які розв’язує людина, відповідала рівню її компетентності. Оскільки 

людина живе в суспільстві, то її фінансова безпека залежить також від інших людей. Люди 

створюють одне одному сприятливі або несприятливі економічні умови. Фінансова культура 

суспільства є узагальненою характеристикою схильності людей до кооперативної чи 

конфліктної взаємодії у процесі розподілу ресурсів [4]. 

Отже, фінансова безпека – це узагальнена характеристика можливих наслідків 

конфлікту інтересів учасників фінансових угод. Водночас ця характеристика обернено 

залежить від гостроти конфлікту й можливої шкоди від його наслідків. Як випливає з 

визначення, фінансова безпека залежить, передусім, від самої наявності фінансових угод 

(фінансових інструментів). 

Узагальнено можна стверджувати: нема фінансових домовленостей – нема проблем 

фінансової безпеки. Однак не варто применшувати роль фінансових угод в організації 

економіки. Тому й недоречно розглядати просте обмеження використання фінансових 

інструментів як єдино вірний шлях до фінансової безпеки, а треба детально вивчати 

особливості цих інструментів з позицій їх конфліктного потенціалу. 

На сучасному етапі, при розгляді найважливіших чинників фінансової безпеки України 

в ролі основного суб’єкта формування фінансової безпеки нашої держави повинна 

розглядатися людина як носій певних культурних цінностей і фінансової компетентності. 

Компетентні особи здатні значно обмежувати конфліктний потенціал своїх фінансових угод, 

забезпечуючи позитивні мікро- та макрорівневі економічні ефекти. Водночас компетентні 
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громадяни є основою формування у суспільстві мережі спільнот з конструктивною 

економічною поведінкою та наповнення державних органів ефективними службовцями. 
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Ключовою умовою стабільного функціонування та розвитку економіки України є 

стрімкий та ефективний розвиток  інвестиційної діяльності в агропромисловий комплекс 

(АПК) України, який безумовно посідає одне з найважливіших місць в нашій економіці. 

Стан, розвиток та конкурентоспроможність  АПК визначається масштабами, розміром та 

ефективністю використання інвестицій. На даний період часу Україна немає можливості 

здійснювати постійні інвестиції в аграрну сферу, і цьому передшкоджає ряд проблем: 

постійне коливання процентних ставок, малорозвинена ринкова інфраструктура, низька 

ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств, фізичний та моральний знос 

основних виробничих фондів, недоліки нормативно-правової бази [2].  

Сільське господарство являється підґрунтям для розвитку харчової промисловості, і 

становить велику частку в доходах країни від експорту. Хоча на разі розвиток аграрної сфери 

залишає бажати кращого, однак доходи від агробізнесу перевищують витрати, пов'язані з 

ризиками від втрати коштів або невиконання зобов'язань. За ринкових умов господарювання 

для підприємств агропромислового комплексу економіки України однією з головних 
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проблем є залучення інвестиційних ресурсів, а зважаючи на постійно зростаючий попит на 

продукцію АПК,  даний сектор повинен розвиватись та становитись прибутковим. За 

підсумками проведених розрахунців ННЦ Інституту аграрної економіки УААН, у 2015 році 

існує потреба у залученні інвестицій у розмірі 529 млрд.грн. під основні засоби відносно до 

запланованих обсягів виробництва, з яких 150-200 млрд.грн. на оновлення машинно-

тракторного парку. Також визначено дефіцит в інвестиційних ресурсах, який складає 300-450 

млрд.грн. Сьогодні джерела інвестування формуються за рахунок прибутку, амортизаційних 

відрахувань та зовнішніх інвестицій. Не зважаючи на зростання інвестиційної привабливості 

країни та ведення бізнесу, про що свідчить рейтинг Світового банку, на думку експертів, 

інвестування в аграрний сектор є досить ризиковим, особливо проблематичними є захист 

інтересів інвесторів, сплата податків, ведення міжнародної торгівлі, до того ж нарощування 

інвестиційних процесів поки що не в змозі забезпечити адекватну стабільну віддачу від 

інвестицій. Очевидним стає те, що існує потреба у розробленні інвестиційної програми АПК 

України [3].   

Однак для підвишення інвестиційної привабливості  аграрного сектору в очах 

іноземних інвесторів, важливим є здійснення внутрішнього фінансування за рахунок 

Державного Бюджету України. Нижче подано дані про розміри видатків та кредитів на 

розвиток АПК, які було здійснено у період 2011-2013рр. (табл.1) .  

Таблиця 1 

Видатки і надання кредитів Державного Бюджету на розвиток аграрного сектору 

економіки України (2011-2013рр.), млн. грн. 

 

Роки 

Відхилення 

(2013-2012рр) 

 

Напрям інвестицій 

2011 2012 2013 млн.грн. % 

Міністерство аграрної політики і 
продовольства України – всього: 

19 234,1 10 230,5 15 650,3 5413,8 52,8 

у тому числі з бюджету 5306,2 5036,5 4959,1 –77,4 –1,5 

Держбюджет до всього 
фінансування, % (зі спецф.) 

27,6 49,2 31,7 - - 

Держ. цільові програми та 
оздоровлення і відпочинок дітей 
працівник. АПК – разом: 

12,9 9,9 7,5 –2,4 –24,1 

у тому числі з бюджету 12,9 9,9 7,5 –2,4 –24,1 

Підготовка кадрів для АПК вищими 
навч. закладами І і ІІ рівня 
акредитації  - разом  

965,2 1828 1107,3 79,6 7,7 

у тому числі з бюджету 783,2 812,0 843,1 71,1 3,8 

ІІІ-ІV рівня акредитації – разом 1717,1 1725,1 1399,9 –325,4 –18,9 

у тому числі з бюджету  1019,2 1083,2 774,4 –308,8 –28,5 

Фінансова підтримка заходів в АПК  
- разом 

- 247,4 96,8 –150,7 –60,9 

у тому числі з бюджету - 245,9 91,8 –154,2 –62,7 
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Продовження табл. 1. 

Заходи з боротьби зі шкідниками та 
хворобами рослин і тварин 

- 33,6 25,5 –8,1 –24 

у тому числі з бюджету - 33,6 25,5 –8,1 –24 

Реформування та розвиток 
комунального господарства в сільс. 
місцевості  - разом  

- 0,05 6,7 6,6 13,2 

у тому числі з бюджету  - 0,05 6,7 6,6 13,2 
Державна підтримка галузі 
тваринництва і птахівництва 

32,1 238,9 650,0 411,1 172,0 

у тому числі з бюджету 32,1 - - - - 

Будівництво та реконструкція 
тваринницьких ферм і комплексів – 
разом, 

500,0 - - - - 

у тому числі з бюджету 500,0 - - - - 
Підтримка на селекцію у 
тваринництві, птахівництві та 
рослинності – разом, 

44,1 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

у тому числі з бюджету 44,1 - - - - 

* Показники розраховано на основі офіційних даних Державної служби статистики України станом на 1 
січня відповідного року 

 

Проаналізувавши дані з таблиці 1, можна сказати, що видатки Держбюджету  на 

аграрну сферу щороку скорочуються, а декотрі з них починаючи з 2012 року взагалі 

припинені,  зокрема видатки на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм і 

комплексів та видатки на підтримку селекції. Проте є позитивні зрушення, зокрема 

збільшення видатків на реформування та розвиток комунального господарства в сільській 

місцевості, а також державна підтримка галузі тваринництва і птахівництва. Також зміни в 

соціальній сфері – це збільшення фінансових ресурсів на утримання закладів та установ, що 

надають послуги освіти [1].  

Вагомим елементом прискорення розвитку АПК України є наукова та інноваційна 

діяльність, що мають свох специфічні риси. В Україні нараховується 151 одиниця 

сільськогосподарських організацій, що займаються науково-дослідницькою та науково-

технічною роботою. Проте негативним є процес перетворення розробок у комерційну форму, 

що послаблює інтерес сільсгоспвиробників до їх застосування. Зокрема, кількість 

підприємств, що використовували інноваційні технології у 2012 р., склала 8 одиниць. 

Розвиток агропромислового комплексу також дуже різниться і на регіональному рівні. 

Регіональні відмінності обумовлені не тільки природно-кліматичними умовами, але й 

економічними факторами. Райони, що територіально ближче розташовані до великих міст, у 

порівнянні з районами на переферії мають кращу фондоозброєність, забезпеченість 

трудовими ресурсами, кращу соціальну інфраструктуру, а як результат, вищу продуктивність 

та прибутковість. Таким чином, найбільш розвинутими облястями АПК України за 

показником валової продукції являються: Київська, Вінницька, Черкаська, Хмельницька, 
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Харківська, Полтавська, Дніпропетровська області. Частка цих областей у валовій продукції 

АПК України складає близько 45%. Друга група областей (Сумська, Одеська, Львівська, 

Херсонська, Кіровоградська, Чернігівська) складає 32% від виробництва валової продукції 

сільського господарства. І найменш розвинутими областями залишаються Закарпатська, 

Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Житомирська, Тернопільська, Миколаївська, 

Запорізька, Чернівецька області, їх частка складає 23% [4]. 

Підсумувавши вищевикладене, можна сказати, що аграрний сектор економіки має 

інвестиційний потенціал та перспективу розвитку, однак існує ряд чинників, які на даному 

етапі сповільнюють процес інвестування в сільське господарство. Ці проблеми потребують 

негайного вирішення, а саме: формування конкурентноспроможного сільськогосподарського 

виробництва продукції; визначення основних напрямків розвитку сільського господарства та 

агропромислового виробництва; диверсифікація сільськогосподарського виробництва 

шляхом розвитку промисловості та переробки; вдосконалення законодавства, що стосується 

інвестування та оподаткування; подолання інфляційних процесів, корумпованості та тіньової 

економіки; покращення соціальної сфери села; активна підтримка держави у фінансуванні 

АПК України.  
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У сучасних умовах вимоги до термінів і якості виконання договорів стають набагато 

вище. А значить, зростає і ціна простоїв, а також випадків, коли контрагент відмовляється 

платити за поставлену йому продукцію. Тим часом у підприємств є можливість застрахувати 

ці ризики.  

Практика страхування підприємницьких ризиків, широко поширена за кордоном, 

поступово з'являється і в нашій країні. 

Страхування створює певні фінансові гарантії стабільності і прибутковості 

виробництва на випадок настання несприятливих ситуацій у будь-якій підприємницькій 

структурі, що входить до складу ринкового механізму. Розвиток страхування 
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підприємницької діяльності в кожному регіоні України сприяє удосконаленню сучасних 

технологій страхового бізнесу, отриманню певних гарантій своєчасної та в потрібному обсязі 

виплати необхідних компенсацій, а також зацікавленості в потенційних 

клієнтах. Вітчизняними та закордонними фахівцями детально досліджена специфіка 

сучасного соціально-економічного становища України [2, с.20]. 

Безпосередньо підприємницькі ризики досліджуються в працях Вітлінського В.В., 

Вяткіна В.Н., Гамзи Ю.Ю., Гранатурова В.М., Екатеринославського Ю.Ю., Макаревича Л, 

Хохлова Н.В., Чернової Г.В. та інших. В них аналізуються сутність підприємницького 

ризику, його різноманітні види та методи управління. 

Підприємницька діяльність в основі своїй є ризикованою. В першу чергу, причиною 

тому є руйнівний вплив стихійних сил природи чи негативні наслідки інших надзвичайних 

подій (пожарів, вибухів, епідемій, травматизму та ін.). Тому провадження безперервної, 

успішної діяльності можливе не тільки за умов попередження, подолання та локалізації 

стихійних та інших лих, а також при безумовному відшкодуванні нанесених збитків. 

Механізм такого відшкодування забезпечується страхуванням визначених ризиків. Воно дає 

можливість розподілити масштабні втрати в часі та просторі між зацікавленими у 

страхуванні особами і, чим більша їх кількість, тим дешевшим і ефективнішим є для них є 

страховий захист [1]. 

Страхування підприємницьких ризиків передбачає обов'язки страховика по страхових 

виплатах у розмірі повної або часткової компенсації втрат доходів або додаткових витрат 

страхувальника, викликаних такими подіями, як зупинка чи скорочення обсягу виробничої 

діяльності в результаті обумовлених причин; банкрутство; невиконання або неналежне 

виконання договірних зобов'язань контрагентом страхувальника, що є кредитором по угоді; 

понесені страхувальником судові або будь-які непередбачені витрати Страхова сума за 

договором найчастіше встановлюється в межах вкладень страхувальника в застраховану 

діяльність зі збільшенням її в ряді випадків на узгоджену між сторонами договору 

очікуваний прибуток від даної діяльності. При цьому нерідко умови договору страхування 

передбачають встановлення франшизи.  

Специфіка страхування обумовлює ряд вимог до порядку укладання договорів. 

Зокрема, страхувальник повинен пред'явити свідоцтва про свою реєстрацію, ліцензії або 

патенти на що підлягає страхуванню діяльність, інші необхідні документи. У своїй заяві про 

бажання укласти договір він повинен дати детальну інформацію про підприємницьку 

діяльність, умови її здійснення, очікувані доходи та витрати, укладених контрактах, своїх 

контрагентів та інших обставин, що мають відношення до ступеня ризику.  

Поява видів страхування підприємницьких ризиків стала, з одного боку, наслідком 

розширення страхування звичайних майнових ризиків, а з іншого боку - результатом 

розвитку нової сфери діяльності страховиків - поруки та гарантій. Обсяг відповідальності 

страховика в залежності від різних умов може різнитися в великих межах: від стихійних лих 

до набору суспільно-політичних чинників.  

Відомо досить велика кількість видів страхування, що забезпечують страховим 



 115 

захистом майнові інтереси підприємців. Вони поділяються між собою, як правило, по 

об'єктах страхування і страхових ризиків [3]. 

У страхуванні підприємницьких ризиків - дві підгалузі: страхування ризику прямих і 

непрямих втрат прибутків. До прямих втрат відносяться, наприклад, утрати від простою 

устаткування, до непрямих - страхування від перерв у торгівлі, страхування упущеної 

вигоди. 

Страхування підприємницьких ризиків є найбільш непрозорим і загадковим на 

 страховому ринку України. Страховий риск являє собою вірогідність подій або сукупність 

подій, на випадок настання яких проводиться страхування. Страхування та управління 

ризиками на вітчизняних підприємствах нефінансового сектору свідчать, зокрема, результати 

опитування в 2007 р. керівників  київських малих та середніх підприємств свідчать про те, 

що, наприклад, маркетинговій сфері 50% компаній не застосовують управління і страхування 

ризиків, в виробничій – 39,5%, інноваційній – 72,6%[4]. 

До ризиків підприємницької діяльності які необхідно страхувати відносяться: 

-   ймовірність втрати в результаті пожежі та інших стихійних лих; 

-   ймовірність втрати в результаті автомобільних аварій; 

-   ймовірність втрати в результаті псування продукції в результаті транспортування; 

-   ймовірність втрати в результаті помилок працівників фірми; 

-   ймовірність втрати в результаті припинення ділової активності фірми; 

-   ймовірність втрати в результаті невиконанні обов’язків субпідрядником; 

-   ймовірність втрати в результаті можливого захворювання, смерті або нещасного 

випадку з працівником фірми. 

Найпоширенішим і навіть традиційним видом страхування підприємницьких ризиків є 

страхування майна промислових підприємств від вогню та інших небезпек. Страхування від 

вогню полягає у відшкодуванні збитків від раптових і непередбачуваних випадків пожежі 

або вибуху, а також деяких інших супутніх явищ. За цим видом укладаються основний та 

додатковий договори страхування. За основним договором страхуванню підлягає все майно, 

що належить підприємству. Ставки страхових внесків за договорами страхування майна 

коливаються від 0,05 % до 0,5 % вартості майна (при страхуванні приміщень, меблів). При 

страхуванні обладнання промислових підприємств страховий збір коливається від 0,15 % до 

1% їх вартості, а якщо страхуються дорогі марки автомобілів, то ставки страхових внесків 

можуть досягти 17 %. Стандартний поліс вогневого страхування передбачає покриття таких 

ризиків: пожежа, удар блискавки, вибух газу. Якщо страхувальник зазнав збитків при 

здійсненні заходів, спрямованих на врятування майна, запобігання пожежі та ін., то такі 

збитки підлягають відшкодуванню [5]. 

Отже, підприємницька діяльність завжди супроводжується різного роду ризиками. Під 

підприємницькими ризиками розуміють такі, що виникають при будь-яких видах 

підприємницької діяльності, пов’язаних з виробництвом продукції, товарів і послуг, їх 

реалізацією; товарно-грошовими і фінансовими операціями; комерцією, а також здійсненням 

науково-технічних проектів. 



 116 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Бірючому О.І. Страхування: Шляхи розвитку / О.І. Бірючому // Фінанси – 2000 – № 12  
2. Антошина Т. Страхування підприємницьких ризиків / Т. Антошина // Фінансовий директор. 

– 2002. – № 12  
3. Гвозденко О.А. Основи страхування: Підручник / О.А. Гвозденко – М.: Фінанси і 

статистика, 2006. 
4. Алтиннікова І. Страхування підприємницьких ризиків / І. Алтиннікова // Головбух. – 2001. – 

№ 6. 
5. Агєєв П.П. Страхування: теорія, практика та зарубіжний досвід / П.П. Агєєв / М.: 2006. 
 
 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

 
Сердюк Т.Г. 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Антоненко В.М. 
Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ 

 
У сучасних умовах однією з актуальних проблем в Україні є стан галузі охорони 

здоров’я. Медичне страхування – це одна з найважливіших складових ефективного 

функціонування національної системи охорони здоров’я, яка є формою специфічною захисту 

від ризику, що загрожує найціннішому в особистому і суспільному плані – здоров’ю і життю 

людини [6, с.483]. Розвиток медичного страхування стає об’єктивною необхідністю в умовах 

погіршення економічної ситуації в країні та для покращення життя суспільства в 

майбутньому [2, с.197]. 

На жаль, в сучасних статистичних даних вже не раз зазначалося, що тривалість життя в 

Україні на 10-12 років нижче, ніж в країнах Європи; смертність серед хворих сухотами 

(хвороба, яка веде до виснаження організму, висушує тіло; схожа на туберкульоз) в 30 разів 

вища, ніж європейських країнах; Україна лідирує серед країн СНД із захворювання 

сухотами, серцево-судинними захворюваннями, травматизму; рівень смертності серед 

чоловіків працездатного віку в 3-4 рази вищий, ніж у розвинутих країнах; 71% людей в 

Україні страждають в тій чи іншій формі різноманітними захворюваннями, за час 

незалежності населення країни зменшилося більше, ніж на 5 мільйонів; причому Україна 

займає друге місце в світі з темпів зменшення населення [3, с.184]. Наведена інформація 

свідчить про те, що стан галузі охорони здоров’я незадовільним. 

Тому, як висновок з вище сказаного, можна визначитися, що на сьогодні в Україні діє 

недосконала система медичного забезпечення, яка перебуває в кризовому становищі. 

Недосконалість системи виявляється в недостатньому фінансуванні, що призводить до 

низького рівня медичної допомоги населенню. 

Цьому передує нерівномірний розподіл ресурсів та низька частка видатків на охорону 

здоров’я по відношенню до ВВП. За цих умов медичне державне страхування може стати 

основним джерелом відшкодування витрат системі медичного забезпечення. 

Як визначила Коропецька Т.О., причин виникнення цього явища багато [4, с.31]. 

Проаналізувавши ці причини, можна згрупувати їх у два масштабні напрямки, а саме: по-

перше, неефективна система використання наданих коштів, та, по-друге, недофінансування. 
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З її даних можна говорите про те, що сьогодні на охорону здоров’я Україна витрачає близько 

3,7% ВВП (для порівняння: в СРСР витрачалось 6,5% ВВП, в США витрачається 11-14% 

ВВП, в Німеччині – 10-11% ВВП). Кірм того, медичні послуги, що надаються в Україні, не 

відповідають стандартам Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

Згідно Закону України «Про страхування», передбачено здійснення медичного 

страхування, як в обов’язковій, так і добровільній формах [1]. Добровільне медичне 

страхування виступає доповненням до обов’язкового, і у його рамках передбачається оплата 

медичних послуг понад програму обов’язкового медичного страхування. Але, оскільки 

медичне страхування поки що є добровільним видом страхування, з цією метою 

підготовлено проект закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 

який планувався до введення в дію 1 січня 2015 року. На сьогодні частка добровільного 

медичного страхування від загального обсягу бюджетного фінансування системи охорони 

здоров’я України складає 1,9%, в той час в європейських країнах вона складає від 5% до 20% 

[5, с.99]. 

Але впровадження обов'язкового медичного страхування без створення відповідних 

економічних і політичних передумов у суспільстві може породити безліч проблем. Зокрема, 

якщо не буде проведена реструктуризація системи медичної допомоги, не будуть реалізовані 

відповідні стратегії підвищення ефективності витрат, раціоналізації використання наявних у 

галузі фінансових, матеріально-технічних і кадрових ресурсів, впровадження обов'язкового 

медичного страхування, замість очікуваного позитивного ефекту, може призвести до 

небажаних наслідків – це і підвищення вартості медичних послуг, додатковий податковий 

тиск на працюючих та роботодавців, ухилення від сплати податків, високі витрати на 

утримання персоналу ще одного фонду соціального страхування і т. п. [4, с.33]. 

Таким чином, проаналізувавши статистичні дані щодо проблем у сфері медичного 

страхування, визначимо шляхи удосконалення системи надання та фінансування медичних 

послуг: 

– персоніфікований облік державних коштів і витрат для розрахунків подушного 

принципу фінансування програми державних гарантій; 

– формування і розширення платоспроможного попиту на добровільне медичне 

страхування у середнього класу великих міст у міру стабілізації економіки України. Ширше 

залучення в сферу добровільного медичного страхування; 

– законодавче врегулювання питання про можливість віднесення витрат на медичне 

страхування працівників до витрат виробництва та обігу; 

– розширення маркетингової діяльності у сфері добровільного медичного страхування; 

– розмежування верств населення відповідно до середнього рівня заробітної плати з 

метою надання безкоштовних медичних послуг лише конкретним категоріям громадян 

(пенсіонери, діти, інваліди тощо) та громадянам з низьким рівнем доходів [2, С.201]. 

У контексті необхідності реформування системи охорони здоров’я, в залежності від 

конкретної обраної моделі медичного страхування, доцільно впроваджувати податкові 

знижки для громадян зі сплати податку з доходів фізичних осіб. Це може бути реалізовано у 
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формі податкових кредитів чи знижок для найбідніших верств населення. При цьому для 

забезпечення максимальної справедливості доцільно надавати кредит (знижку) з податку на 

доходи фізичних осіб у розмірі, обернено пропорційному доходам громадян [3, с.185]. 

Однак для досягнення реальної ефективності української системи охорони здоров’я 

необхідний час та значні інвестиції. Оскільки система державного медичного соціального 

страхування є важливою і стратегічною для держави, то варто погодитись з тим, що до її 

впровадження необхідно підійти зважено і конструктивно: розробити і у встановленому 

порядку прийняти закони та підзаконні акти про медичне страхування громадян; розробити 

положення про національний і територіальні Фонди медичного страхування і здійснити їх 

формування, а також захист прав пацієнта на отримання своєчасної і якісної медичної 

допомоги. 
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Процесс создания и совершенствования внутреннего рынка в Украине и на территории 

других стран, установление отношений состязательности и конкуренции делают актуальной 

такую проблему, как обеспечение безопасности предпринимательской деятельности. 

Известно, что экономическое благополучие и могущество любого предприятия держится на 

трех китах, имя которым – развитие, безопасность и прибыль. 

Основные проблемы безопасности отечественного бизнеса заключаются в следующем. 

Во-первых, рыночная экономика, построенная на конкуренции, очень динамичная система, а, 

следовательно, и очень рискованная. Во-вторых, рынок находится в стадии становления, и 

поэтому многие механизмы еще просто не отработаны. В-третьих, у нас пока отсутствуют 

устойчивые нормы права защиты интересов предпринимателей. 
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В условиях рыночных отношений обеспечение экономической безопасности 

предприятия – это своевременное выявление и нейтрализация угроз его экономическому 

благополучию. 

В настоящее время понятие безопасности актуально для рассмотрения не только на 

макроэкономическом уровне (экономическая безопасность государства), но и на 

микроэкономическом уровне (безопасность хозяйствующего субъекта). Отличительной 

чертой деятельности хозяйствующих субъектов на современном этапе функционирования 

рыночных отношений являются действия, направленные на достижение поставленной 

предпринимательской цели на свой страх и риск, связанные с финансовыми и моральными 

потерями, а также возможностью банкротства. 

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта – это состояние, при котором 

руководство и учредители признают его приемлемым, желательным и целевым. 

Уровень экономической безопасности предприятия оценивается на основании 

определенного интегрального критерия с взвешиванием отдельных функциональных 

критериев, которые рассчитываются путем сравнения (сопоставления) величины угрозы 

экономической безопасности и эффективности мероприятий ее предотвращения. 

Анализ и оценку экономической безопасности предприятия выполняют в такой 

последовательности: выявление внутренних и внешних факторов, которые определяют 

экономическую безопасность предприятия (по каждой функциональной составляющей), 

оценка степени их влияния; расчет показателей экономической безопасности; расчет 

интегрального показателя экономической безопасности предприятия; разработка комплекса 

мероприятий, направленных на повышение экономической безопасности и оценка их 

эффективности. 

Оценка финансовой составляющей экономической безопасности осуществляется по 

таким показателям финансовой устойчивости: 

±Еc - избыток (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств, необходимых для 

формирования запасов и покрытия расходов, связанных с хозяйственной деятельностью 

предприятия; 

±Ет - избыток (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств, а также средне- и 

долгосрочных кредитов и ссуд; 

±Ен - избыток (+) или недостаток (-) общего количества оборотных средств 

Они рассчитываются таким образом: 

 

  ±Ес = Ес - Z;                                                          (1) 

±Ет = (Ес + Кт) - Z;                                                         (2) 

   ±Ен = (Ес + Кт + Кt) - Z                                                          (3) 

где Z - сумма запасов; 

Еc - сумма собственных оборотных средств предприятия; 

Кт – средне - и долгосрочные кредиты и ссуды; 

Кt - краткосрочные кредиты и ссуды. 
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В зависимости от значений оценочных показателей можно выделить области 

финансовой устойчивости и определить уровни финансовой безопасности предприятия: 

Значение оценочных показателей: абсолютная финансовая устойчивость и абсолютная 

безопасность ±Ес≥0, ±Ет≥0, ±Ен≥0; нормальная финансовая устойчивость и нормальный 

уровень безопасности ±Ес=0, ±Ет=0, ±Ен=0; неустойчивое финансовое состояние и 

нестабильный уровень безопасности ±Ес<0, ±Ет≥0, ±Ен≥0; критическое финансовое 

состояние и критический уровень безопасности ±Ес<0, ±Ес<0, ±Ет≥0; кризисное финансовое 

состояние и кризисный уровень безопасности ±Ес <0, ±Ет <0, ±Ен <0. 

Оценка надежности экономических контрагентов (поставщиков, торговых и сбытовых 

посредников, инвесторов, потребителей) выполняется с помощью комплекса критериев 

(имидж, опыт работы, финансовое состояние, обязательность выполнения контрактов, 

тенденции развития, потенциал) и характеризует степень соответствия анализируемого 

контрагента каждому из оценочных критериев: 4 – полностью отвечает; 3 – возможно, 

отвечает; 2 – неопределенно; 1 – возможно, не отвечает; 0 – совсем не отвечает. В 

зависимости от специфики экономического контрагента перечень критериев может быть 

изменен. 

Пересчет оценок в относительные показатели осуществляется по формуле: 

 
Оiј  = Оi / Оmax,                                                                   (4)  

Оiј - относительная оценка j-го контрагента по  i-му критерию;  

Оi - бальная оценка j-го контрагента по і-му критерию; 

Оmax - максимально возможная оценка. 

 

Совокупную оценку надежности j-го контрагента выполняют по формуле:  

 
                                                     весijijij KOН   ,                                                                (5) 

где Квесij - весомость і-го показателя для j-го контрагента. 

 

Оценку надежности взаимодействия со всей совокупностью контрагентов Нобщ 

рассчитывают как среднеарифметическую Нiј. В зависимости от ее значения можно 

выделить такие уровни экономической безопасности: 

 Нобщ = 1 - абсолютная безопасность; 

0,75 ≤ Нобщ < 1 - нормальная безопасность; 

0,50 ≤ Нобщ < 0,75 - нестабильность положения; 

0,25 ≤ Нобщ < 0,50 - критическое состояние; 

0,0 ≤ Нобщ < 0,25 - кризисное состояние. 

Угрозы безопасности предпринимательству проявляются в таких основных сферах: 

Экономические угрозы, совершаемые в сфере экономики: 

- хищения, совершенные путем присвоения, растраты, злоупотребления положением; 

- кражи; 
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- взяточничество; 

- корыстные злоупотребления властью или служебным положением; 

- контрабанда; 

- нарушение правил валютных операций. 

Социальные угрозы: 

- повышающийся уровень безработицы; 

- расширяющаяся зона нищеты; 

- увеличивающийся разрыв в уровнях доходов между бедными и богатыми; 

- дискриминационное положение женщин в бизнесе, инвалидов, военнослужащих. 

Информационные угрозы: 

- ознакомление с конфиденциальной информацией; 

-ее модификация (изменение содержания и структуры в интересах злоумышленника); 

- уничтожение; 

- действия по неправомерному обладанию и использованию охраняемых сведений 

(разглашение, утечка по техническим каналам, несанкционированный доступ). 

Существенные факторы предпринимательства делают его уязвимым для криминальной 

конкуренции и определяют необходимость обеспечения его экономической и 

информационной безопасностью в следующих аспектах деятельности: 

-возможность получения максимальной прибыли является одной из основных 

предпосылок посягательства внешних структур на безопасность самого предпринимателя и 

его вид деятельности;   

- внедрение новых технологий привлекает к хозяйствующему субъекту 

недобросовестных партнеров, криминальные структуры и коррумпированных чиновников; 

- подверженность рискам – это шанс получения убытков и ущерба в результате занятия 

субъектом предпринимательской деятельностью; 

- соблюдение деловой этики является общепринятым положением для цивилизованного 

рынка в условиях совершенной конкуренции. 

В конкурентной борьбе экономические субъекты используют преимущественно 

экономические и информационные методы и средства воздействия на соперника. При этом 

имеется угроза применения криминальных методов и средств силового воздействия, что 

противоречит требованиям деловой этики и выходит за рамки закона. Целью криминальной 

деятельности конкурентов является получение незаконным путем различного рода 

преимуществ в конкретной сфере деятельности и устранение, в конечном счете, конкурентов 

или захват предприятия. 

Немаловажное значение имеют экономические методы минимизации рисков. В основе 

применения экономических методов управления рисками положено знание и сознательное 

использование экономических законов, закономерностей развития общественного 

производства и экономических интересов его участников, коллективных и индивидуальных 

стимулов. С помощью экономических методов во внутрифирменном управлении 

практически устраняются диверсификационные риски, во многом компенсируются риски 
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криминальной конкуренции. Также необходимо широко использовать страхование 

предпринимательской деятельности от всевозможных рисков (техногенных, инфляционных, 

криминогенных). 

Государство на своем уровне регулирует только макроэкономику, а для предприятий 

практически ничего не делается, за исключением льгот для сферы деятельности малого 

предпринимательства. Экономические методы воздействия на уровне государственного 

регулирования в интересах безопасности предпринимательской деятельности в настоящее 

время в Украине практически не используются. 

В свете поставленных проблем, стоящих перед предпринимателями, экономические 

методы позволяют рассмотреть во взаимосвязи как объект угрозы или посягательства, сами 

угрозы, так и средства обеспечения безопасности. Несомненно, что на каждом предприятии 

может быть свой подход, свои угрозы и их источники, свои средства обеспечения 

безопасности. В данном случае важен сам принципиальный подход или алгоритм, который 

является методологической основой детализации конкретных мер защиты того или иного 

объекта безопасности. 
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В современных условиях актуальность анализа современного страхового рынка 

Украины обусловлена его низкой фактической эффективностью, незначительными объемами 

капитализации, невозможностью выполнять свои обязательства перед страхователями, 

сложностью активизации инвестиционной деятельности и проблемами в сфере полноценной 

интеграции страхового рынка Украины в мировое. 

Развитие рынка страхования отражает все реалии и тенденции развития 

отечественной экономики. Создание действенной системы страховой защиты является 

основой для обеспечения стабильности и эффективности экономических отношений, 

повышения социально-экономического уровня жизни населения, социальной стабилизации. 

Страхование является мощной финансово-кредитной системой, которая практически ни в 

чем не уступает банковской сфере. Оно считается одной из наиболее интегрированных форм 

финансовой деятельности и развитие национальных страховых рынков невозможно без 

включения в мировую систему страхования. 

Украина сегодня делает только первые шаги на этом пути. Происходит либерализация 

торговли страховыми услугами, укрупнение и капитализация страховых компаний, 

повышение темпов роста отдельных видов страхования, улучшение качества традиционных 
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услуг, внедрение новых страховых продуктов. В то же время, на пути интеграции страхового 

рынка Украины существует целый ряд препятствий: слабые внешнеэкономические связи 

Украины в сфере страхования с другими странами, неразвитость национальной страховой 

инфраструктуры, недостаточный уровень и потенциал развития страхования за пределами 

страны, низкие показатели конкурентоспособности украинских страховых компаний [1]. 

Уровень развития страхования в стране является основным показателем 

эффективности функционирования бизнес-среды. На сегодняшний день украинский 

страховой рынок нельзя назвать успешно развивающимся, что связано как с внутренними, 

так и с внешними факторами. Среди основных внешних факторов, оказывающих негативное 

влияние на рынок следует назвать: 

 высокая степень зависимости экономики Украины от макроэкономической 

конъюнктуры, что значительно снижает спрос на долгосрочные накопительные программы и 

вынуждает страховые компании активизировать продажи коротких рисковых договоров; 

 проблема надежного и гарантированного вложения денег как населением, так и 

субъектами хозяйствования; практически полное отсутствие и большая нехватка 

иностранных денежных вливаний в экономику страны из-за ненадежности и небезопасности 

украинской экономики для инвесторов; 

 отсутствие поддержки государства и низкий уровень доверия к страховым 

компаниям. 

Внутренние проблемы рынка в основном заключаются в [1]: 

 недостаточной капитализации страховых компаний и низкого качество активов; 

 низком уровне прозрачности всех видов операций, наблюдающихся в реальном 

секторе экономики; 

 использовании страхования для оптимизации налогообложения субъектов 

хозяйствования (схемное страхование); 

 нарушении сроков выплат страхового возмещения и даже полный отказ от выплат; 

 демпинге, использовании методов неэкономической конкурентной борьбы; 

 большого числа страховых компаний при недостатке профессиональных брокеров, 

агентов и других посредников; 

 перекосе страховых портфелей; 

 низком качество страховых услуг, оказываемых всеми без исключения агентами; 

 недостаточном использовании потенциала государственно-частного партнерства в 

страховании; 

 несовершенном законодательстве по всем вопросам, так или иначе, касающимся 

страхования. 

Особенностями страхового рынка Украины является его небольшая доля в составе 

мирового рынка и определенный, достаточный уровень монополизации отдельных видов 

страхования. При этом, в отличие от рынков других стран, страховой рынок Украины 

характеризуется высокими темпами роста количества страховщиков, но большинство из них 



 124 

имеют незначительный объем активов, поэтому вынуждены значительный удельный вес 

своих обязательств передавать в перестрахование страховым организациям других стран.  

Для украинского страхового рынка характерна низкая степень защищенности по 

основным рискам, что объясняется его низким уровнем развития. Рынок страховых услуг 

Украины находится в условиях постепенного интегрирования в мировой, что является 

позитивным моментом. Однако темпы такой интеграции достаточно низки. Вместе с тем, 

важнейшим признаком функционирования страхового рынка Украины является накопление 

финансового капитала. 

Незрелость украинского страхового рынка подтверждается слабостью 

инвестиционного климата и общих условий экономической деятельности. Иностранные 

страховщики присутствуют на украинском рынке, но не имеют на нем сильных позиций, что 

также его значительно ослабляет. Система воздействия на страховой рынок со стороны 

государства в Украине является недостаточно устойчивой, что вызвано не только 

внутренними факторами его развития, но является прямым следствием макроэкономических 

процессов, которые наблюдались в экономике страны, реформируется и сегодня [2]. 

Следует также отметить, что страховой рынок Украины существенно пострадал в 

результате политической нестабильности, внешнеполитического конфликта, аннексии 

Крыма и военных действий на Востоке страны. Практически по всем видам страхования 

наблюдается падение объемов страховых премий.  

Рынок страхования в Украине сможет начать активно развиваться при условии 

наличия совершенной нормативно-правовой базы, разработанной на основе международных 

стандартов. Это возможно при условии внесения изменений в действующее 

законодательство. Необходимо также повышать популярность страховых услуг среди 

населения и субъектов хозяйствования. На сегодняшний день большинство жителей страны 

воспринимают страхование как дополнительные обязательства требующие выплат по 

примеру погашения процентов по банковскому кредиту. В результате такого понимания 

уровень доверия населения к системе страхования по-прежнему остается довольно низким. 

Поэтому необходимо сделать этот рынок максимально доступным, прозрачным и понятным 

для населения, чего можно достичь различными методами и способами [3]. 

Нормальная ситуация, когда на страховом рынке соотношение размера полученных 

страховых премий к размеру страховых выплат составляет 70-80%. Сейчас этот показатель в 

Украине находится на уровне 20-25%. Это происходит за счет наличия на рынке большого 

количества мелких страховых компаний, которые, по сути, не занимаются страхованием, а 

работают по системе предоставления выплат при условии получения достаточного 

количества страховых премий. Они не имеют достаточных резервов, а потому уровень 

невыплат по страховым случаям является очень высоким и дополнительно снижает уровень 

доверия населения к эффективности страхования как такового. Поэтому, необходимо 

всесторонне стремиться к тому, чтобы для клиента одним из основных факторов при выборе 

страховщика являлась не демпинговая цена продукта, а гарантия выплаты возмещения. 
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В современных условиях на рынке страховых услуг перспективными направлениями 

становятся личное и медицинское страхование. Медицинское страхование не обещает 

высокие прибыли, но гарантирует привлечение большого количества клиентов, особенно 

через коллективные договора с предприятиями, что делает его достаточно рентабельным. А 

главное – глубокое проникновение этого института страхования в общество увеличивает 

доверие страхователей к страховым компаниям. Ведь у людей должно появиться, наконец, 

понимание, что каждому человеку необходимо самостоятельно решать, оставлять ли 

собственное здоровье на попечение государства или активно заботиться и беспокоиться о 

нём самостоятельно – поддерживать, восстанавливать.  

В европейских странах, существует такое понятие, как «диджитализация» в 

страховании, т.е. он-лайн-страхование. Возможность приобретения полиса он-лайн для 

физических лиц в Украине была бы существенным плюсом в принятии решения населением 

в пользу страхования. Уже сейчас страховые продукты, которые продаются он-лайн, 

востребованы. Еще более востребована возможность он-лайн-коммуникации с 

представителями страховых компаний. В перспективе все это должно быть применено и к 

полисам добровольного медицинского страхования, что позволить несколько поднять 

украинский страховой рынок.  
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В нынешних условиях хозяйствования украинские коммерческие банки вынуждены 

работать в чрезвычайных условиях. Они оказались в центре многих противоречивых, 

кризисных и трудно прогнозируемых процессов, которые происходят в экономике, политике 

и социальной сфере. В таких условиях одной из актуальных проблем является управление 

кредитным портфелем банков Украины. 

Понятие кредитного портфеля банка неоднозначно определяется в экономической 

литературе. Некоторые авторы, как О.Васюренко, А.Дзюблюка, В.Касьянова, И.Сало, 

А.Череп достаточно широко трактуют это понятие и относят к нему все финансовые активы 

и пассивы банка, исходя из того, что все банковские операции – и активные, и пассивные – 

имеют кредитную природу. Многие зарубежные авторы, такие как А. Гроппели, Е. Элтон, 
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Дж. Линтнер, Дж. Нейман, У. Шарп, связывают данное понятие только со ссудными 

операциями банка и утверждают, что кредитным портфелем стоит считать не просто 

совокупность определенных элементов, а классифицируемую по определенному выбранному 

признаку совокупность. Данная точка зрения кажется оправданной, так как портфельный 

подход по сути своей предполагает изучение экономических явлений с точки зрения 

оптимизации их структуры [1]. 

Целью статьи является рассмотрение системы управления кредитным портфелем 

банков Украины и указания существующих его проблем. 

Кредитный портфель – это экономически обоснованная и структурированная 

совокупность кредитных соглашений и кредитных обязательств, которая является 

результатом целеустремленных управленческих решений, принятых в соответствии с 

требованиями кредитной политики банка и органов банковского наблюдения. 

Из общеэкономического определения кредитного портфеля вытекает его отличие от 

других портфелей кредитной организации: оно заключается в сущностных характеристиках 

кредитных операций, которые предусматривают возвратное движение стоимости между 

участниками отношений, срочность и платность осуществляемых операций, денежный 

характер объекта отношений. На примитивном, понятийном уровне кредитный портфель 

можно трактовать как собрание, совокупность кредитов банка. Но в содержательном аспекте 

правильнее понимать под кредитным портфелем: 

- набор ссуд, дифференцированных с учетом риска и уровня доходности; 

- характеристику структуры и качества выданных ссуд, классифицированных по 

отдельным критериям; 

- управление совокупностью кредитов банка на основе анализа и регулирования. 

Проблемы управления кредитными портфелями отечественных банков целесообразно 

разделить на внешние и внутренние. На внешние факторы коммерческие банки 

непосредственного влияния не имеют, в основном, они могут только подчиняться и 

адаптироваться к ним. Непосредственное влияние банков на внешние проблемные факторы 

может проявляться через лоббирование банковскими группами своих интересов на 

законодательном и политическом уровнях при условии наличия таких сильных банковских 

групп. Так, к основным внешним проблемным факторам, которые негативно влияют на 

кредитные портфели украинских банков, можно отнести нормативно-правовые и 

общеэкономические [2]. 

С точки зрения законодательной и нормативной неурегулированности, банки Украины 

при выборе стратегии ведения бизнеса должны учитывать многочисленные обстоятельства, 

которые в будущем могут негативно влиять на качество кредитного портфеля. Среди них 

можно отметить: 

- доверие общества к органам власти, степень поддержки населением страны курса ее 

руководства; 

- уверенность потенциальных клиентов банковских учреждений в стойкости 

банковской системы страны; 
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- тенденции в деятельности основных бюджетных отраслей страны, в которых занята 

большая часть трудоспособного населения, и т. д. 

Изучению организации системы управления кредитным портфелем банков уделяли 

внимание такие украинские ученые, как В. Базилевич, В. Геец, О. Королев, И. Ткаченко, О. 

Устинко и другие. Среди зарубежных исследователей, которые внесли вклад в решение 

вопросов данной сферы, стоит отметить М. Груббера, А. Гроппели, Е. Элтона, Дж. Линтнера, 

Дж. Неймана, У. Шарпа и других [3]. 

Управление кредитным портфелем целесообразно рассматривать как процесс, который 

состоит из пяти последовательных этапов: 

- определение основных классификационных групп кредитов и вменяемых им 

коэффициентов риска; 

- отнесение каждого выданного кредита к одной из указанных групп; 

- выяснение структуры портфеля (долей различных групп в их общей сумме); 

- оценка качества портфеля в целом; 

- выявление и анализ факторов, меняющих структуру (качество) портфеля; 

- определение величины резервов, которые необходимо создать под каждый выданный 

кредит (кроме кредитов, под которые может быть создан единый резерв); 

- определение общей суммы резервов, адекватной совокупному риску портфеля; 

- разработка мер, направленных на улучшение качества портфеля. 

Решение проблем управления кредитными портфелями банка в значительной мере 

может быть достигнуто благодаря тщательному анализу каждого этапа процесса управления 

кредитным портфелем [4, с. 116]. 

Банки, как правило, ведут очень рискованную кредитную политику в управлении 

кредитными портфелями. 

Банки формируют и используют резервы для возмещения возможных потерь по 

кредитным банковским операциям. Резервы по кредитам являются специальными резервами, 

которые уменьшают балансовую стоимость активов и необходимость формирования 

которых вызвана уменьшением полезности таких активов. Резервы по предоставленным 

финансовым обязательствам являются обеспечением их выполнения в будущем, отмечаются 

в балансе банка как обязательство и свидетельствуют о возможных потерях в результате 

выбытия ресурсов, связанного с выполнением банком таких финансовых обязательств [5]. 

Основными проблемами при управлении кредитными портфелями банков в Украине 

являются следующие: 

- недостаточное изучение методов и форм обеспечения погашения кредитов; 

- недейственная разработка методов снижения удельного веса невозвращенных займов 

в общем объеме предоставленных кредитов; 

- неэффективное использование результатов анализа предоставленных кредитов; 

- малоэффективное управление банками кредитными рисками; 

- наличие проблем формирования банками резервов на покрытие возможных потерь по 

займам; 
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- недостаточное внедрение качественных форм обеспечения и контроля за целевым 

использованием займа. 

Учитывая существующие проблемы на денежно-кредитном рынке, вопросы 

относительно указанных проблем управления кредитными портфелями оказывают 

регулирующее влияние на банковскую деятельность [4, с.80]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ АСПЕКТІ 

Усачова І.Д. 
Науковий керівник – асистент Мирошниченко А.Б. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
 

У процесі розвитку економіки країни як невід`ємної складової світової економіки 

гостро постає питання національної безпеки, складовими якої є економічний, фінансовий, 

військовий, інформаційний сектори тощо. Сучасні тенденції глобалізаційних процесів 

узагальнюють вимоги та параметри ефективного економічного розвитку окремих суб'єктів 

світової економіки. Тільки позитивна динаміка кожної складової забезпечить позитивну 

динаміку всієї світової економіки. 

Економічна безпека - фундаментальна основа економічно ефективної держави, яка 

відстоює свої національні інтереси та долає різноманітні загрози в умовах посилення 

міжнародної конкуренції. Найважливіший елемент економічної безпеки країни в сучасних 

умовах - фінансова безпека. Без її забезпечення практично неможливо вирішити жодну із 

проблем, що стоять перед країною, як внутрішню, так і на міжнародному рівні [1]. 

Без забезпечення фінансової безпеки практично неможливо вирішити жодне із завдань, 

що стоять перед Україною. Актуальність фінансової безпеки визначається необхідністю 

формування внутрішнього імунітету та зовнішньої захищеності від дестабілізаційного 

впливу конкурентоздатності на світових ринках і стійкості фінансового становища. 

Теоретичні та практичні аспекти фінансової безпеки досліджувалися О. Барановським, 

І. Біньком, В. Горбулшим, Б. Губським, Я. Жалилом, М. Єрмошенко, Є. Марчуком, 

С. Мочерним, В. Мунтяном, М. Павловським, І. Шумілом та іншими [2]. 
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У методиці розрахунку рівня економічної безпеки України фінансова безпека 

визначається як такий стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, валютної системи та 

фінансових ринків, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і 

зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної 

економічної системи та економічне зростання. 

У Концепції національної безпеки України серед основних загроз національній безпеці 

виділені і такі, які характеризують загрози для фінансової безпеки нашої країни. Серед них; 

велика боргова залежність держави, критичні обсяги державного зовнішнього і внутрішнього 

боргів, "тінізація" державної економіки тощо. На нашу думку, дуже серйозною загрозою для 

фінансової системи України є неофіційна доларизація нашої економіки, що свідчить про 

недовіру громадян і підприємців до власної валюти, а також про недовіру до монетарної 

політики уряду. Таким чином, фінансову безпеку країни треба розглядати на кількох рівнях: 

1) підприємства; 2) галузі; 3) країни; 4) світової економіки. Без фінансової безпеки окремих 

підприємств і галузей не можна гарантувати фінансової безпеки країни. Водночас фінансова 

безпека країни в умовах глобалізації світової економіки є тісно пов'язаною з ситуацією на 

міжнародних валютних і фондових ринках [3]. 

Розглянемо більш детально складові частини фінансової безпеки та їх вагоме значення 

у системі (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Складові частини фінансової безпеки 

 

Проаналізуємо поняття «міжнародної фінансової безпеки держави», що являє собою 

комплекс міжнародних умов співіснування домовленостей та інституціональних структур, за 

яких кожній державі-члену світової спільноти забезпечується можливість вільно обирати і 

здійснювати свою стратегію соціального, економічного і фінансового розвитку, не зазнаючи 

зовнішнього тиску і розраховуючи на невтручання, розуміння та взаємоприйнятну і 

взаємовигідну співпрацю з іншими державами. Важливу роль у вирішенні цієї проблеми 

відіграють партнерські угоди про вільний рух капіталів, товарів і послуг, врахування 
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взаємних економічних інтересів, відмова від силового тиску, рівноправні відносини з менш 

розвинутими в економічному плані країнами. 

Обрання неадекватної парадигми розвитку, проведення урядом України протягом 

тривалого часу недбалої політики реформування, збільшення криміногенності суспільства 

значно ускладнило ситуацію у сфері економічної безпеки України в цілому, та у сфері 

фінансової безпеки зокрема. Це додало ще більшої ваги питанням з’ясування сутності та 

розв’язання проблем фінансової безпеки країни [4]. 

Окрема «больова точка» – несприятлива динаміка припливу та відпливу капіталу для 

України. При малих обсягах інвестицій у вітчизняну економіку, що пояснюється передусім 

несприятливим підприємницьким кліматом, відбувається нелегальний відплив капіталу з 

України. Щоправда, поняття «нелегальність» є відносним. В Україні взагалі дуже 

обмеженим є право національних інвесторів вивозити капітал та вкладати його в іноземні 

виробництва (що є звичною справою для переважної більшості держав з ринковою 

економікою). Краще вести мову про загальні зловживання та джерела походження капіталів, 

що стають предметом міжнародної взаємодії, а оптимізація правового режиму всередині 

країни сприятиме й оздоровленню міжнародного інвестиційного процесу. 

Звичайно, цей аспект міжнародної фінансової безпеки пов’язаний і з проблемою 

готовності тих або інших угруповань, міжнаціональних економічних блоків та окремих країн 

до конкретних торговельно-коопераційних заходів стосовно України. А це передбачає 

поступовість та певну етапність процесу інтеграції України в світогосподарські структури 

[5]. 

Найбільш актуальним для України є динамічне формування та розширення ефективно 

захищеного від товарних надходжень ззовні зі значними загальноблоковими нетарифними 

обмеженнями єдиного європейського ринку з вільним внутрішнім переміщенням людей, 

товарів, послуг та капіталів, на якому запроваджено єдину європейську валюту та спільний 

банк. Підключення до цього ринку сусідів нашої держави – країн Східної та Центральної 

Європи – означає створення для неї нової системи геоекономічних пріоритетів. 

Потенційно вразливою для національної економіки є валютно-фінансова сфера, що 

особливо проявилося в українській практиці. «Національною специфікою» стала криза 

неплатежів, виникнення значної заборгованості по заробітній платі та інших соціальних 

виплатах, особливо гострий бюджетний дефіцит. Важливо також наголосити на тому, що для 

досягнення належного рівня фінансової безпеки держави необхідна трансформація ідеології 

взаємовідносин України та міжнародних фінансово-кредитних установ [6]. 

Оскільки валютно-фінансові, грошово-кредитні відносини є однією з найбільш 

вразливих соціально-економічних систем, гарантування належної фінансової безпеки 

передбачає прийняття взаємоузгоджених заходів у валютно-фінансовій, монетарній, 

кредитній сферах. Необхідно подолати тенденцію «вимивання» капіталу з України: адже на 

тлі нелегального відпливу капіталу надходження легальних капіталів до країни є 

незначними. 
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Таким чином, задля забезпечення належного рівня фінансової безпеки в цілому 

необхідно, щоб параметри кожної підсистеми фінансової безпеки забезпечували її 

внутрішню і зовнішню збалансованість, були достатньо стійкими до дії дестабілізуючих 

факторів та загроз. Фінансова безпека країни є основною умовою здійснення самостійної 

фінансово-економічної політики, яка буде відповідати національним інтересам. 
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Економіка країни перебуває в умовах постійних змін зовнішнього і внутрішнього 

середовища під впливом різних чинників. Ця нестабільність вимагає від держави, 

суспільства, суб'єктів господарювання пошуку не тільки шляхів адаптації до мінливих умов, 

а й введення проактивних заходів забезпечення системи економічної безпеки. 

Проблеми економічної безпеки належать до найголовніших, складних, багатоаспектних 

та інтегральних явищ суспільного і політичного життя. Економічна безпека передбачає 

захист економічного життя від незаконних і непередбачуваних фінансово-економічних дій 

окремих суб'єктів (громадян, організацій, держав). Вона пов'язана із захистом економічних 

прав і свобод, майна громадян, організацій та держави, з забезпеченням економічної 

рівноправності, свободи торгівлі, економічної діяльності в рамках чинного законодавства. 

Серед авторів, які активно досліджують об'єкти, суб'єкти, рівні, причини, загрози і 

обгрунтовують напрямки забезпечення економічної безпеки, можна виділити таких як В. 

Геєць, С. Воронцов, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, М. Куркін, В. Поникаров, Д. Назаренко, Е. 

Олійник, О. Пасхавер, Є. Скулиш. 
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При визначенні поняття «економічна безпека» переважає думка, що його зміст 

відображає стан господарства країни, який забезпечує здатність протистояти несприятливим 

зовнішньоекономічним впливам [2]. 

Проте існують й інші точки зору. В одному з досліджень було зроблено висновок, що 

економічна безпека країн, в значній мірі залежить, поряд із зовнішніми обставинами, і від 

внутрішніх економічних негараздів [3]. Виходячи з цього під національною економічною 

безпекою можна розуміти такий стан національної економіки, який характеризується її 

стійкістю, «імунітетом» до впливу внутрішніх та зовнішніх чинників, що порушують 

нормальне функціонування процесу суспільного відтворення, підривають досягнутий рівень 

життя населення і тим самим викликають підвищену напруженість у суспільстві, а також 

загрозу самому існуванню держави . 

У відповідній літературі до категорії «економічна безпека держави» включають такі 

складові: ресурсна, енергетична, фінансова, військово-економічна, технологічна, 

продовольча, соціальна, демографічна, екологічна, промислово-технологічна, 

приватизаційна, безпека фінансово кредитної сфери, зовнішньоекономічна. Але це занадто 

широке трактування економічної безпеки. Якщо її дещо звузити, то до економічної безпеки 

слід відносити ті складові, які містять лише економічні відносини. З такої точки зору до 

категорії «економічна безпека держави» доцільно відносити лише власне економічну, 

фінансову, зовнішньоекономічну і соціальну складові. 

Державна стратегія у сфері забезпечення економічної безпеки розробляється та 

втілюється в межах реалізованої економічної політики, основними пріоритетами якої є 

забезпечення стійкості економічного стану особистості, соціально-економічної і військово-

політичної стабільності суспільства, держави, збереження конституційних прав і свобод 

людини, законності та законослухняності всіх, в першу чергу органів державної влади. 

Функція безпеки як певний прояв узагальненої функції регулювання економіки 

зводиться, на  наш  погляд,  до виконання ряду функцій, наведених у табл. 1. 

Таблиця 1.  

Функції держави у сфері забезпечення безпеки 

Функції  Напрями та інструменти реалізації  
1 2 

Розробка стратегії розвитку та її безпеки  
Концепція розвитку економіки з точки зору її 
безпеки Програма реалізації Концепції 
Управляння програмою Законотворчий процес  

Ресурсне забезпечення та його безпека  

Концепція концентрації фінансових і 
матеріально-технічних ресурсів (державних та 
приватних) для формування економічної 
інфраструктури  

Стандарти, аналіз обмежень та загроз  
Встановлення вимог та обмежень щодо 
економічної діяльності  

Контроль за фінансовим станом та 
безпекою учасників економічних процесів  

Ліцензування та контроль за діяльністю 
суб’єктів економічної діяльності Нагляд за 
фінансовим станом Вдосконалення контролю 
за дотриманням правових та естетичних норм 
діяльності Правозастосування (санкції) 
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Продовження табл. 1. 

1 2 
Інформування про стан економічних 
процесів, зовнішні та внутрішні умови їх 
функціонування, інтеграція у систему 
міжнародних ринків  

Система аналітико-моніторингової та 
розвідувальної діяльності Система 
громадської інформації про ринок 
Загальноосвітня програма для населення  

Захист інтересів інвесторів  
Сприятливе законодавство Компенсації та 
страхування Контроль за дотриманням 
зобов’язань та прав Судова практика  

Запобігання негативному впливу на 
економічні процеси інших видів 
регулювання економіки  

Монетарна політика Податкове законодавство 
Валютне регулювання  

  

Залежно від стану розвитку економіки змінюються функціональні пріоритети держави. 

Так, у розвинутій економіці, при сформованій законодавчій та нормативній базі, досконалій 

інституційній та інформаційній інфраструктурі, відпрацьованих системах моніторингу, 

захисту інвесторів та механізмах збалансування інтересів всіх учасників, перевага віддається 

саме функціям макрорегулятивним, безпеці, контрольно-наглядовим та правозастосовуючим 

засобам. Для економіки, що розвивається, навпаки, роль держави повинна бути ще більш 

активною та ефективною. Це пов'язано з тим, що на такому ринку держава ініціює та 

розбудовує одночасно дві взаємодоповнюючі та взаємозв'язані функції: 

а) формування (розвиток) ринку, присутності на ньому держави в якості 

безпосереднього суб'єкта функціонування його інфраструктури; 

б) безпеки. 

Обидві функції для цих ринків настільки важливі, що неможливо встановити пріоритет 

однієї над іншою. 

Основне завдання держави в контексті забезпечення економічної безпеки - створення 

такого економічного, політичного та правового середовища та інституційної інфраструктури, 

які б стимулювали найбільш життєздатні підприємства, інвестиційні процеси, виробництво 

перспективних конкурентоспроможних товарів. 

Основними проблемами економічної безпеки України є [2]: 

1. Розвиток тіньової економіки, яка охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. З 

кожним роком виникають нові шляхи, методи, схеми накопичення тіньового капіталу. 

2. Тенденція зростання доларизації економіки, говорить про високу залежність 

монетарної складової економіки країни від коливань валютних курсів на світових фінансових 

ринках та економічної ситуації в країні ЄС і США, безперечно призводить до загрози 

фінансової безпеки країни. 

3. Відсутність експертної ради, яка б оцінювала проекти з точки зору їх корисності для 

держави та забезпечення економічної безпеки України. 

4. Зростання зовнішньої і внутрішньої заборгованості держави. 

5. Збільшення диференціації доходів населення, приховування та вивезення значних 

обсягів капіталів за кордон. 

6. Відсутність на державному рівні розробленої концепції економічної безпеки. 
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7. Відмивання «брудних» грошей. 

8. Залежність забезпечення України від імпорту продовольчих товарів, товарів 

повсякденного попиту, технологічної продукції стратегічного значення. 

9. Скупки іноземними фірмами підприємств України з метою усунення їх як з 

зовнішніх, так і внутрішніх ринків збуту. 

З метою запобігання економічної небезпеки, що загрожує державному суверенітету 

України, необхідно здійснити комплекс заходів щодо її виходу з глибокої економічної кризи. 

Серед напрямків забезпечення належної економічної безпеки України можна виділити: 

- створення конкурентоспроможної, соціально спрямованої  національної економіки; 

- здійснення державою протекціоністських заходів, спрямованих на підтримку 

національного товаровиробника; 

- суттєве зменшення енергоємності та матеріаломісткості ВВП; 

- пошук і родовищ нафти, газу, вугілля, золота, алмазів і т. і.; 

- створення достатніх запасів державних золотовалютних резервів; 

- здійснення реформи агропромислового комплексу, відродження села; 

- залучення внутрішніх інвестиційних ресурсів до розвитку національної економіки; 

- проведення рішучої боротьби з «тіньовою» економікою; 

- підтримка вітчизняних експортерів, сприяння виробникам імпорто-замісної продукції, 

особливо критичного імпорту; 

- забезпечення максимальної конвертованості національної валюти з метою зменшення 

тиску від доларизації економіки. 

У Конституції України чітко зазначено, що поряд із захистом суверенітету і 

територіальної цілісності України, забезпечення її економічної безпеки є найважливішою 

функцією держави, справою всього українського народу. Економічній безпеці притаманний 

інтегральний характер, оскільки вона є результатом спільних зусиль усієї нації, проявляється 

через дії всіх гілок влади (від всеукраїнського до місцевого рівня), наявних у державі сил і 

засобів, об'єднань громадян та окремих осіб. 

Економічна безпека досягається шляхом здійснення єдиної державної політики, 

узгодженої системою заходів, адекватних внутрішнім і зовнішнім загрозам. Така політика 

буде ефективною за умови визначення стратегії і тактики забезпечення економічної безпеки. 

Реалізація заходів для усунення загроз економічної безпеки вимагає організації системи 

контролю за їх виконанням. 

Варто підкреслити, що в умовах багатоукладної ринкової економіки, коли держава не 

може директивними методами направляти діяльність усіх суб'єктів, що господарюють, 

необхідне державне регулювання економіки, зокрема, шляхом впливу держави на 

макроекономічні параметри, цілеспрямованого регулювання структурних перетворень і 

грошово-фінансових потоків. 

Дія механізму забезпечення економічної безпеки може розглядатися на таких рівнях: 
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1. Стратегічний рівень забезпечення економічної безпеки припускає ліквідацію 

протиріч або як мінімум їхню локалізацію й ослаблення. Фактично на стратегічному рівні 

повинні прийматися і реалізовуватися системоутворюючі рішення. 

2. Тактичний рівень припускає рішення задач, пов'язаних з ліквідацією самих загроз чи 

запобіганню їхнього впливу на економічну сферу. На тактичному рівні повинні розроблятися 

комплекси превентивних заходів. 

3. На оперативному рівні економічна безпека забезпечується ліквідацією наслідків 

загроз. Результати рішення задач на даному рівні є комплексами оперативних заходів 

Структура механізму забезпечення економічної безпеки значною мірою залежить від 

рівня суб'єкта економічної безпеки, що розглядається. 

Держава, регіони, галузі, окремі підприємства й домогосподарства формують свої 

індивідуальні механізми забезпечення економічної безпеки. Механізми ці можуть бути 

усвідомленими чи неусвідомленими, спонтанними чи ретельно продуманими й 

вибудованими в струнку систему, що суперечать один одному або доповнюють. Усе це в 

черговий раз указує на необхідність державного втручання, створення умов для 

конструктивної реалізації механізмів забезпечення економічної безпеки на будь-якому 

суб'єктному рівні. Початкова мета – створити механізм відтворення системи економічної 

безпеки в рамках критеріїв, що задаються державою, а також тих критеріїв, які випливають з 

особливостей сучасного етапу ринкового розвитку України. Задача держави – підтримувати 

позитивні конструктивні сили ринкової економіки, підштовхувати суб'єктів економічних 

відносин до вибору найбільш оптимального шляху досягнення своїх цілей з позицій 

зміцнення економічної безпеки. Очевидно, що постановка такої задачі вимагає вироблення 

єдиного державного підходу, створення концепції економічної безпеки, яка б стала основою 

для розвитку ефективної системи забезпечення економічної безпеки на різних рівнях. 

Таким чином, за роки існування України як незалежної держави не відбулося бажаного 

оздоровлення соціально-економічної ситуації. Стан поточних економічних показників 

свідчить, що проблеми економічної безпеки загострилися, відповідно з'явилася необхідність 

виробити заходи і методи усунення проблем економічної безпеки та забезпечення її 

ефективного розвитку для країни. Забезпечення економічної безпеки є гарантом державної 

незалежності України, умовою її прогресивного економічного розвитку, 

конкурентоспроможності національної економіки і умовою ефективної взаємодії з 

міжнародними фінансовими та економічними структурами. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКУ 

 
Хаустова К.О 

Науковий керівник – Катранжи Л.Л. 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

Депозити відіграють важливу роль у формуванні ресурсів банків. Це стосується як 

світових банків загалом, так і українських зокрема. Депозит – це кошти в національній та 

іноземній валюті, що передані їхнім власником або іншою особою за його дорученням у 

готівковій або безготівковій формі на рахунок власника для зберігання на певних умовах [1, 

с.80]. 

Під вкладною (депозитною) операцією розуміють операцію банку із залучення 

грошових коштів або банківських металів від вкладників на їх рахунки в банку на договірних 

засадах або депонування грошових коштів вкладниками з оформленням їх ощадними 

(депозитними) сертифікатами.[2] 

Управління депозитними операціями - це сукупність стратегічних і тактичних заходів, 

які проводить комерційний банк з метою залучення тимчасово вільних грошових коштів 

клієнтів, та утворення на цій основі кредитних ресурсів.  

Ефективне управління депозитними операціями передбачає розширення мережі та 

видів депозитних рахунків, задоволення потреб клієнтів в найрізноманітніших банківських 

послугах, забезпечення гарантій вкладень через систему страхування депозитів тощо. Режим 

функціонування депозитних рахунків у банку має відповідати потребам максимального 

спрощення порядку проведення депозитних операцій. 

Передумовою здійснення науково обґрунтованого управління депозитними 

операціями комерційного банку є попередній аналіз стану, структури і використання 

ресурсної бази та пасивних операцій. 

Для забезпечення бажаної структури, обсягів та рівня витрат за депозитними 

зобов’язаннями менеджмент використовує різні методи залучення коштів, які загалом 

зводяться до двох груп - цінові та нецінові методи управління залученими коштами. 

 Сутність цінових методів полягає у використанні відсоткової ставки за депозитами як 

головного важеля в конкурентній боротьбі за вільні грошові кошти фізичних і юридичних 

осіб. Підвищення пропонованої банком ставки дозволяє залучити додаткові ресурси. І, 

навпаки, банк, перенасичений ресурсами, але обмежений небагатьма прибутковими 

напрямками їх розміщення, зберігає або навіть зменшує депозитні ставки.  

Нецінові методи управління залученими коштами банку базуються на використанні  

різноманітних прийомів заохочення клієнтів, які прямо не пов’язані зі зміною рівня 

депозитних ставок. До таких прийомів належать реклама; поліпшений рівень 

обслуговування; розширення спектра пропонованих банком рахунків та послуг; комплексне 

обслуговування; додаткові види безкоштовних послуг; розташування філій у місцях, 

максимально наближених до клієнтів; пристосування графіка роботи до потреб клієнтів 

тощо.[4, с.4] 
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У кожному банку має бути створена система реєстрації депозитів, мета застосування 

якої – забезпечити правильний та своєчасний запис у бухгалтерському обліку суми за 

депозитами, дати нарахування і сплати відсотків, дати погашення депозитів та відсоткові 

ставки. Нарахування відсотків і здійснення відповідних записів у бухгалтерському обліку 

банку має періодично перевірятися особами, які не причетні до нарахування. Відсотки, 

відображені на окремих аналітичних рахунках відсоткових витрат (доходів), мають бути 

вивірені із сумою відсотків, сплачених депонентові або отримані від банку [3, с.141].  

Управління процесом залучення коштів на рахунки в банку відбувається в кілька 

етапів: 

1. Вибір стратегії банку на ринку депозитних послуг. До альтернативних стратегій 

залучення коштів на поточні і депозитні рахунки юридичних осіб належать: 

- пріоритетна орієнтація на елітних клієнтів; 

- пріоритетна орієнтація на вузьку галузеву спеціалізацію клієнтури; 

- орієнтація банку на розширення загального переліку клієнтури, що обслуговується в 

ньому. 

Альтернативними стратегіями залучення коштів на депозитні рахунки фізичних осіб 

є: 

- пріоритетна орієнтація на елітних клієнтів; 

- пріоритетна орієнтація на розширення кількості клієнтів незалежно від їх 

фінансових можливостей. 

Обравши стратегію роботи банку з фізичними та юридичними особами, менеджер має 

вирішити такі завдання: 

- розробка ефективної маркетингової системи в наданням спеціальних фінансових 

пільг, диференційованих за ступенем значущості клієнта для банку; 

- організація партнерського співробітництва з якомога більшою кількістю клієнтів з 

метою поліпшення можливостей планування банком процесу руху коштів на їх рахунках; 

- проведення статистичного обліку та аналізу окремих груп і всього обсягу поточних 

рахунків; 

- розрахунок очікуваної величини твердого залишку коштів, механізмів його 

утворення» тенденцій амін і можливих варіацій у часі; 

- постійне оновлення номенклатури послуг; 

- розвиток збутової мережі банку. 

2. Визначення оптимальної структури депозитної бази та управління нею. 

Важливим у роботі фінансового менеджера є визначення оптимальної структури 

депозитної бази й підтримання її на належному рівні. 

Основне правило під час визначення оптимальної для банку структури депозитної 

бази: вона має відповідати структурі активних операцій за сумами та строками. 

3. Розробка заходів з формування депозитних ресурсів банку. 

4. Розроблення нових видів депозитів та диверсифікація депозитних операцій шляхом 

забезпечення різноманітності суб'єктів і надання різних видів депозитів. 
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 Банки повинні звертати особливу увагу на те, що роблять їхні конкуренти для 

залучення вкладів у майбутньому періоді, тому що зберігається тенденція росту 

конкуренції.[4, с.10] 

Отже, підсумовуючи все зазначене, можна сказати, що гарантією успішного управління 

депозитними операціями є взаємовигідні відносини між банком і клієнтом. Щоб збільшити 

депозитні залучення, банк повинен ретельно і постійно вивчати інтереси і запити вкладників 

– юридичних і фізичних осіб. Важливо, щоб банк надавав вкладникам найзручніші форми 

депозитного обслуговування, які б зводили до мінімуму витрату ними часу.  
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У сучасних умовах однією із актуальних проблем економіки України є проблема 

оподаткування.  

Податки – це обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до центрального і 

місцевого бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими 

актами тієї чи іншої країни. 

Податкова політика – це політика держави у сфері оподаткування, що передбачає 

маніпулювання податками для досягнення певних цілей – збільшення обсягу виробництва та 

зайнятості або зниження рівня інфляції. 

В наш час податкова система і податки відіграють дуже важливу роль  в структурі 

ринкової економіки України та формують джерела бюджетних надходжень. 

На сьогоднішній день до основних проблем функціонуючої системи оподаткування в 

Україні можна віднести такі: вагомі неузгодженості та протиріччя окремих податкових 

законів, їх нестабільність, безсистемне надання пільг; дуже велика кількість нормативно-

правових актів з питань оподаткування, якими повинні володіти та керуватись на практиці як 

платники податків, так і працівники органів державної податкової служби України;  надмірна 

фіскальна спрямованість податкової системи; велика кількість малоефективних податків, які 
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потребують істотних витрат, що перевищують доходи бюджету; податкова система нині є 

двигуном стимулювання ухилення від сплати податків; відсутність прозорих і ефективних 

механізмів захисту прав платників податків тощо. З метою вирішення цих нагальних 

проблем, перш за все необхідно удосконалити нормативно-правову базу України шляхом 

чіткої визначеності стягнення, нарахування та сплати податків та зборів у державний бюджет 

країни. Для спрощення роботи працівників контролюючих органів України, а також 

платників податків необхідно зменшити кількість нормативно-правових актів, якими вони 

повинні керуватися на практиці, врегулювати і вдосконалити інформаційні потоки між 

платниками податків та органами контролю за їх сплатою, а також ураховувати соціально-

культурні й психологічні особливості громадян, які склалися у нашій країні на теперішній 

час. Пропонується також запровадити систему керування ризиками при організації й 

здійсненні податкових перевірок, що має різко скоротити кількість податкових перевірок на 

підприємстві, а також зменшити кількість контролюючих органів. Це допоможе зменшити 

адміністративні витрати й підвищити ефективність податкової системи. Для зменшення 

витрат бюджету, потрібно ліквідувати всі нерентабельні податки, частка яких у податкових 

зборах України дуже мала. А для зростання надходжень у бюджет варто збільшити ставки 

акцизних зборів на деякі види товарів, особливо на ті, які завдають шкоду здоров’ю. Крім 

того, система сплати податків в Україні повинна мати обов’язковий характер. Штрафи і 

санкції, громадська думка у країні мають бути сформовані таким чином, щоб несплата або 

несвоєчасна сплата податків були менш вигідні платникові, ніж вчасне і чесне виконання 

зобов’язань перед бюджетом. Також необхідно переглянути доцільність деяких податкових 

пільг. Скасування частини неефективних пільг призведе до зменшення податкового 

навантаження на платників податку шляхом рівномірного розподілу доходів між суб'єктами 

оподатковування. До того ж скасування пільг є реформуванням системи оподатковування за 

принципом справедливості. 
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В современном мире страховая сфера играет важную роль как для отдельного 

индивидуума, так и для общества и экономики страны в целом. Без эффективного 

функционирования рынка страховых услуг невозможно поддержать социальную 

стабильность в обществе и экономическую безопасность в стране. Именно этот фактор 

свидетельствует о необходимости активизации страховой деятельности в Украине. 

Страховая сфера государства – это органическое единство двух элементов: страхового 

рынка и системы социального страхования, имеющих один базис – обеспечение и 

предоставление страховой защиты страхователю по поводу объекта страхования [2, c.10]. 

Основные показатели развития страхового рынка в Украине представлены в табл. 1-2 и 

на рис. 1-2 [1, 5]. Практически по всем статьям, кроме частных страховых премий, в течение 

исследуемого периода наблюдается сокращение показателей, характеризующих активность 

страхового рынка.  

 

Таблица 1 – Основные показатели развития страхового рынка Украины, млн. грн. 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Валовые страховые платежи, в т. ч. 23082 22694 21508 28662 19500 17000 

Валовые страховые выплаты, в т. ч. 6105 4 864 5151 4652 5000 5500 

Чистые страховые премии 13328 17 970 20278 21551 17020 15530 

Чистые страховые выплаты 5886 4 699 4970 4567 4900 5400 

Уровень валовых выплат, % 26,4 21,4 23,9 16,2 25,6 32,4 

Уровень чистых выплат, % 44,2 26,2 24,5 21,2 28,8 34,8 

 

При этом, согласно официальному прогнозу развития страхового рынка Украины, в 

ближайшее время практически по всем видам страхования объемы упадут до уровня 2010-

2011 гг. Так, страхование имущества составит 2,9 млрд. грн., что на 30% меньше чем в 

2013 г., КАСКО – 2,7 млрд. грн. (на 17,4% меньше), ОСАГО – 2,4 млрд. грн. (на 1% больше), 

страхование грузов и багажа – 800 млн. грн. (на 17,2% меньше), страхование 

ответственности – 750 млн. грн. (на 27,5% меньше), страхование от несчастного случая – 

700 млн. грн. (на 29,4% меньше) [4]. Сокращение премий связано с уменьшением объемов 

банковского потребкредитования, так как такие страховые продукты активно продавались 

вместе с кредитами на бытовую технику, электронику и другие бытовые нужды, спрос на 

которые резко падает в условиях кризиса. 
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Таблица 2 – Динамика чистых премий по видам страхования за 2010-2014 гг., млн. грн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Доля страхования в ВВП страны 

 

В наибольшей степени в 2015 г., согласно прогнозу, сократятся объемы страхования 

кредитов и финансовых рисков: на 42% и на 63% [5]. Считается, что показатели этого 

сегмента уменьшатся, в первую очередь, из-за снижения уровня кредитования. Но главная 

причина кроется в другом – предприятия стали реже использовать данные виды страхования 

для минимизации налогообложения и вывода средств. 

 

 

№ Вид страхования 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Страхование имущества 2837 4058 4436 4139 2900 

2 КАСКО 3661 3543 3243 3270 2700 

3 ОСАГО 1776 2310 2355 2375 2400 

4 Страхование фин.рисков 756 2008 2098 2401 900 

5 Страхование жизни 906 1346 1809 2476 2200 

6 Медицинское страхование 809 1088 1280 1396 1700 

7 Страхование грузов и багажа 802 925 949 966 800 

8 Страхование ответственности 506 681 940 1034 750 

9 Страхование от Н/С 349 562 756 991 700 

10 Страхование кредитов 256 335 498 684 400 

11 Зеленая карта 285 300 339 337 400 

12 Страхование медрасходов 214 288 318 323 300 

13 Авиационное страхование 223 201 260 224 200 

14 Страхование от Н/С на транспорте 134 140 148 154 120 

15 Другие виды страхования 477 682 849 781 550 

 Всего 13328 17970 20278 21551 17020 
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Рис. 2 – Динамика структуры основных направлений страхования в Украине  

 

По прогнозам сравнительно небольшое снижение по сравнению с уровнем 2013 г. 

покажут страхование медицинских расходов – 300 млн. грн. против 320 млн. грн. годом 

ранее, авиационное страхование – 200 млн. грн. против 220 млн. грн., страхование от 

несчастных случаев на транспорте – 120 млн. грн. по сравнению со 150 млн. грн. [5]. 

Снижение также покажут и другие виды страхования. Так, например, до 2,2 млрд. грн. 

снизятся чистые премии по страхованию жизни, что связано со значительным снижением 

банковского страхования в портфелях страховщиков [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что страховой рынок в Украине имеет целый ряд 

проблем и характеризуется недостаточным развитием, несовершенством структуры, слабым 

развитием системы перестрахования, нестабильностью финансового состояния большинства 

страховых компаний [3, c.32]. Отрицательное влияние на развитие страхового рынка в 

Украине оказывают: 

- отсутствие экономической стабильности, неплатежеспособность населения и дефицит 

финансовых ресурсов; 

- значительная задолженность, накопление неплатежей и убыточность большинства 

предприятий; 

- неполная законодательная база, неэффективный контроль со стороны государства; 

- слабое развитие фондового рынка; 

- недоверие населения к страхованию [3, c.34]. 

По размеру страховых платежей на душу населения среди стран Восточной Европы 

Украина существенно отстает: в 20 раз от Словении, в 11 раз от Чешской Республики и в 

9 раз от Польши [2, c.15]. Для достижения данных уровней необходимо решить такие задачи: 

- усовершенствование государственного регулирования; 

- расширение сферы применения страховых услуг; 

- активное использование инвестиционного потенциала участников страхового рынка; 

- определение механизма контроля и особенностей его проведения; 
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- ускорение развития негосударственного пенсионного страхования, медицинского 

страхования; 

- развитие инфраструктуры страхового рынка; 

- защита законных интересов потребителей страховых услуг; 

- защита прав страхователей (выгодоприобретателей, застрахованных лиц). 

Следует также уделить должное внимание усовершенствованию системы 

налогообложения в сфере страхования с целью стимулирования физических и юридических 

лиц к заключению договоров страхования, улучшению механизма государственного 

регулирования и надзора за страховыми посредниками, в частности, содействия созданию 

страховых (перестраховых) посредников, упрощения правил их деятельности. Необходимо 

также внедрить дополнительные требования к страховщикам, в т. ч. установить специальный 

реестр активов, которые покрывают страховые резервы. 

Для решения перечисленных задач с целью эффективного функционирования 

страхового рынка и страховой сферы в целом, необходимо повышение капитализации 

страхвщиков; создание централизованного фонда страховых гарантий, основным 

назначением которого является покрытие убытков страховщика при резком росте страховых 

выплат по любой причине; введение обязательности страхования; совершенствование 

налогообложения и финансовой отчетности; совершенствование регуляторной деятельности. 
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Актуальність обраної теми, насамперед, обумовлена тим, що у сучасних умовах 

господарювання контроль може збалансувати та захистити інтереси держави, населення та 

суб’єктів господарювання, зокрема в частині обліку доходів. Контроль є системою 

постійного спостереження і перевірки роботи підприємства, однією з основних функцій 

управління. Ефективність і надійність функціонування існуючої системи контролю потребує 

повнішого інформаційного забезпечення та подальшого вдосконалення. 
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Дослідженню питань контролю операцій з обліку доходів присвятили свої праці 

багато вчених, зокрема М.Т. Білуха, Г.В. Булкот, Н.Г. Виговська, Н.І. Дорош, Є.В. Калюга, 

Г.І. Кіндрацька, Р.О. Костирко, Л.В. Нападовська, В.С. Рудницький, Б.Ф. Усач, В.М. Яценко 

та інші.  

Контроль є одним із головних інструментів розробки і прийняття управлінських 

рішень. Саме це і забезпечує, в свою чергу, нормальне функціонування підприємства і 

досягнення поставлених ним цілей.  

При перевірці доходів підприємства основними завданнями контролю є:  

- дотримання положень облікової політики в частині обліку доходів;  

- перевірити свідоцтва платника податку (платника єдиного податку, платника ПДВ 

тощо);  

- наявність доходів від здійснення господарської діяльності;  

- дотримання договірних зобов’язань перед покупцями (замовниками);  

- визначити види діяльності, що здійснюються на підприємстві, та наявність дозволів 

на їх здійснення;  

- встановити відповідність відображення сум доходів на рахунках бухгалтерського 

обліку, в облікових регістрах та звітності відповідно до наявних первинних документів;  

- перевірити правильність оцінки доходів відповідно до вимог П(С)БО та ПКУ;  

- встановити повноту та своєчасність відображення інформації в податковій звітності 

та узгодження з фінансовою [1,с.13].  

Контрoлю підлягають: доходи від реалізації, інші опeраційні доходи, доходи від 

участі в капіталі, інші доходи, надзвичaйні доходи та фінансові результати.  

Спочатку перевіряють правильність визначення прибутку (збитку) за даними «Звіту 

про фінансові результати». У зв’язку з цим обґрунтовують дoстовірність статті «Дохід 

(виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг)», де відoбражається загальний дохід 

(виручка) від її реaлізації (без врахування наданих знижок, повернення прoданих товарів та 

податків з їх продажу). Потім перевіряють достовірність визначення чистого доходу 

(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що визначається шляхом 

вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних 

податків, зборів, знижок тощо.  

У складі доходів від оперaційної діяльності знаходяться також доходи від оперaтивної 

орeнди активів, операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів 

(крім фінансових інвестицій). У зв’язку з цим ревізoр перевіряє прaвильність визначення цих 

дoходів, що потребує застoсування розрaхунково-аналiтичних прийомів контролю. На 

підставі перeвірки даних визначення доходу від операційної діяльності перевіряють 

правильність визнaчення прибутку (збитку) від цієї діяльності, що являє сoбою алгебраїчну 

сyму валoвого прибутку (збитку), іншого операційнoго доходу, адміністративних витрaт, 

витрат на збут та інших.  

Також завданням контролю доходів та фінансових результатів є оцінка динаміки 

показників формування прибутку, обґрунтованості фактичної величини утворення і 
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розподілу прибутку; виявлення і вплив різних факторів на величину прибутку; оцінка 

можливих резервів подальшого зростання прибутку на основі оптимізації обсягів 

виробництва і витрат. Досліджуючи загальні фінансові результати діяльності підприємства, 

контроль визначає конкретні напрями поглиблення аналізу факторів, що впливали на 

формування прибутків (збитків) та їх тенденцію на майбутню діяльність підприємства. 

Поряд із перевіркою прибутку (збитку) від операційної діяльності перевіряють 

достoвірність визначення дохoду від участі в капіталі (отриманого від інвестицій), інших 

фінaнсових дохoдів, що отримані від дивідендів, відсотків та доходів, що одержані від 

фінансових інвестицій, а також від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які 

виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю 

підприємства.  

Перeвірка достовірнoсті визначення прибyтку від усіх видів діяльності підприємства 

обґрунтовується перeвіркою алгебраїчної суми прибутку (збитку) від звичaйної діяльності та 

нaдзвичайного прибутку, податку з нього та надзвичайного збитку. Пoтім дані «Звіту про 

фінансові результати» співставляють із даними відпoвідних рахунків. Зокрема, сальдо, що 

визначено в кінці року за такими рахунками: 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інші операційні 

доходи», 90 «Собівaртість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 

94 «Інші витрати операційної діяльності», переносять на рахунок 79 «Фінансові результати» 

(субрахунок 791 «Результати основної діяльності»). Процедури перевірки показників доходу 

від реалізації готової продукції розглядають у зв’язку з її собівартістю. Зокрема, неoбхідно 

дослідити правильність розрахунку фактичної сoбівартості реалізованої продукції, а також 

перевірити правильність списання витрат на дебет рахунка 901 «Собівартість реалізованої 

готової продукції». Виявлені незаконні списання на цей рахунoк різних витрат, нестач, 

дебіторської заборгованості пoвинні під час ревізії корегуватися з метою правильного 

відображення доходу від реалізації цих господарських операцій.  

На фактичний розмір дохoду від реалізації продукції значною мірою впливають її 

обсяг, собівартість, система ціноутворення, ставки податку на додану вартість, якість і 

структура реалізованої продукції. В зв’язку з цим під час ревізії потрібно перeвірити, як 

вплинув кожен фактор на розмір доходу від реалізації, що потрeбує використання 

розрахунково-аналітичних методичних прийомів контролю.  

Особливу увагу необхідно приділити також перевірці надзвичайних доходів і витрат. 

Для цього потрібно перевірити правильність визначення сальдо за рахунком 75 «Надзвичайні 

доходи» та сальдо за рахунком 99 «Надзвичайні витрати» і перенесення сальдо цих рахунків 

на рахунок 79 «Фінансові результати» (субрахунок 794 «Результати надзвичайних подій»).  

Ефективність контролю операцій з обліку доходів підприємства залежить від 

здатності вирішувати поставлені завдання і забезпечувати захист підприємства від можливих 

ризиків, незалежністю системи внутрішнього контролю в структурі управління 

підприємством.  
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В современных условиях одной из актуальных проблем является развитие страхового 

рынка в Украине. 

Страхование является неотъемлемым элементом развития рыночной экономики в 

Украине и сегодня достигло уровня одного из стратегических секторов экономики, который 

обеспечивает стабильность общества и гарантирует покрытие ущерба в случае потери 

имущества, здоровья. Проблемы развития страхования и отдельные его аспекты в своих 

работах рассматривали такие украинские и зарубежные ученые, как: Л.М. Гутков, 

В.Д. Базилевич, М.В. Мних, А.Н. Кисилева, В.В. Корнеев, М.И. Савлук, А.А. Гаманкова, 

А.А. Свириденко, А.Д. Заруба, В.А. Малько, А. Никонович, Дж. Килби, Р.Килн, 

Дж. Мишель, А.И. Рейтман, К.Э. Турбина, Д. Хервад, Д. Хемптон, В.М. Фурман и др.  

Целью исследования является определение основных проблем развития страхового 

рынка Украины, а также возможностей их решения. 

Страховой рынок Украины представляет собой структурированную экономическую 

среду, целью развития которой является повышение уровня страховой защиты 

имущественных интересов физических и юридических лиц, формирование эффективных 

рыночных механизмов привлечения инвестиционных ресурсов в национальную экономику 

за счет обеспечения эффективного функционирования рынка страховых услуг с учетом 

международного опыта, применение современной рыночной инфраструктуры и финансовых 

инструментов. 

Понятие страхового рынка рассматривается в двух аспектах. Во-первых, страховой 

рынок представляет собой особую сферу экономических денежных отношений, где объектом 

купли-продажи является особый товар – страховая защита (страховые услуги) и где 

формируется спрос и предложение на нее. Рынок обеспечивает органическую связь между 

страховщиком и страхователем. Во-вторых, страховой рынок представляет собой сложную 
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интегрированную систему страховых и перестраховочных организаций (страховщиков), 

осуществляющих страховую деятельностью. 

Таким образом, страховой рынок – это совокупность экономических отношений, в 

процессе которых формируются спрос и предложение на страховые услуги, и 

осуществляется акт их купли-продажи [1]. 

Уровень развития страхования в стране является основным показателем 

эффективности функционирования бизнес-среды. На сегодняшний день украинский 

страховой рынок нельзя назвать успешно развивающимся, что связано, как с внутренними, 

так и с внешними факторами. 

Внешние факторы, оказывающие негативное влияние на рынок: 

- высокая степень зависимости экономики Украины от макроэкономической 

конъюнктуры снижает спрос на долгосрочные накопительные программы, что вынуждает 

страховые компании активизировать продажи коротких рисковых договоров; 

- ситуация в банковском секторе, сокращение объемов кредитования, запретительно 

высокие ставки, в том числе по ипотечным и автомобильным кредитам (следует отметить, 

что с марта текущего года ставки на государственные ипотечные кредиты подешевели на 

3%); 

- проблема надежного и гарантированного вложения денег; 

- отсутствие поддержки государства и низкий уровень доверия к страховым 

компаниям. 

Внутренние проблемы рынка:  

- недостаточная капитализация страховых компаний и низкое качество активов; 

- низкий уровень прозрачности; 

-использование страхования для оптимизации налогообложения субъектов 

хозяйствования (схемное страхование); 

- нарушение сроков выплат страхового возмещения и отказ от выплат; 

- демпинг, использование методов неэкономической конкурентной борьбы; 

- большое число страховых компаний при недостатке профессиональных брокеров, 

агентов и других посредников; 

- перекос страховых портфелей в сторону автострахования; 

- низкое качество страховых услуг, бездеятельность Нацкомфинуслуг (Национальная 

комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков 

финансовых услуг) в сфере защиты интересов страхователей; 

- недостаточное использование потенциала государственно-частного партнерства в 

страховании; 

- борьба за контроль в секторе автострахования (противостояние между МТСБУ 

(Моторное транспортное страховое бюро Украины) и Нацкомфинуслуг;  

- несовершенное законодательство [4]. 

Актуальной проблемой страхового рынка, которая более всего влияет на все 

показатели рынка, является отсутствие доверия населения и хозяйствующих субъектов к 



 148 

страховым компаниям, которое до сих пор не восстановлено в полной мере. Именно 

недоверие к отечественным страховым компаниям называют граждане, не имеющие ни 

одного страхового полиса, главной причиной своего нежелания страховаться. Конечно, 

существуют и более глубокие, чем недоверие к страховым компаниям, причины низкого 

уровня распространения страхования в стране. Это неуверенность граждан в будущем, 

ощущение потери социальной перспективы, что приводит к тому, что люди не имеют 

возможности долгосрочного планирования жизни [2].  

В течение последних двух лет страховой рынок Украины, как и другие отрасли 

украинской экономики, существенно пострадал в результате политической нестабильности, 

внешнеполитического конфликта, оккупации АР Крым и военных действий на востоке 

страны. Практически по всем видам страхования наблюдалось падение объемов страховых 

премий. Наиболее интенсивным падение было по страхованию финансовых рисков, кредитов 

и ответственности. Потеря страхового рынка Крыма и кардинальное уменьшение объема 

страховых операций на юго-востоке Украины просто механически "отрезало" большой 

сегмент потребителей страховых услуг от страховых компаний Украины [5]. 

По прогнозам Лиги страховых организаций Украины, доля страхования в ВВП страны 

к 2014 - 2015 годам снизится до рекордных 0,7%. При этом, по данным организации, даже в 

кризисном 2010 году этот показатель составлял не менее 1,1%. Страховщики также 

прогнозируют сокращение сборов чистых страховых премий по итогам 2014 года до 17 млрд. 

грн., что на 21% меньше, чем в 2013 году [6]. 

Согласно принятым изменениям в Налоговый кодекс, с 1 января 2015 года в Украине 

введена смешанная система налогообложения страховых компаний. Об этом говорится в 

Законе Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие Законы 

Украины (относительно налоговой реформы)», который начал действовать с января 2015 

года [3]. 

Ранее налогообложение страховых компаний Украины предполагало отчисление в 

бюджет 3% от размера дохода, полученного от страховой деятельности. По новому 

законодательству, к этому налогу добавили еще и 18% налога с прибыли. Была идея 

перевести страховой рынок на общую систему налогообложения, а в итоге получили 

двойной налог. 

Принятая система налогообложения за год способна практически уничтожить 

страховой бизнес Украины. Это произойдет вследствие того, что нагрузка на фонд оплаты 

труда (ФОТ) не снизится (так как в кризисной ситуации у страховщиков не будет 

возможности выполнить условия для применения понижающего коэффициента), а налоговая 

нагрузка на страховщика увеличится совокупно до 30%. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что 2015 год, по всей видимости, будет самым 

сложным для страхового рынка. Но те компании, которые справятся с вызовами, станут 

флагманами украинской страховой отрасли в последующие годы, так как кризис, в конце 

концов, пройдет, и страховщики, закаленные тяжелыми условиями, усовершенствовав свои 

структуры и методы работы, начнут возобновлять объемы поступлений страховых премий. 
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В связи с развитием рыночных отношений сельскохозяйственную деятельность в 

нашей стране приходится осуществлять в условиях нарастающей неопределенности 

ситуации и изменчивости экономической среды. 

Возможность возникновения условий, которые могут привести к негативным 

последствиям, характеризуется понятием риска. 

Риск это фундаментальная концепция бизнеса, которая указывает на то, что 

наибольшую прибыль приносят операции именно с повышенным риском. Поэтому важно не 

бояться ошибок в деятельности, а постоянно корректировать систему действий с позиций 

максимума прибыли. 

Риском можно управлять, т.е. использовать различные меры, позволяющие в 

определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к 

снижению степени риска. Поэтому особое внимание необходимо уделять 

совершенствованию управления риском – риск – менеджменту. Управление риском нельзя 

рассматривать отдельно от деятельности организации, поскольку оно является неразрывной 

составляющей этой деятельности. Управление риском – это помощь и содействие 

управленческим структурам в достижении целей предприятия. Риск-менеджмент – это одна 

из специализированных функций управления, которая стала осознаваться как таковая по 

мере усложнения деловой среды, роста конкуренции, усиления турбулентности экономики, 

увеличения масштабности потерь в случае наступления чрезвычайных непредвиденных 

ситуаций и появления технических средств наблюдения, обработки данных и мониторинга 

рисков. Риск-менеджмент представляет систему оценки риска, управления риском и 

финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Главные задачи менеджера 

в данной области следующие: обнаружить область повышенного риска, оценить степень 

риска, разработать и принять меры, предупреждающие риск, в случае, когда ущерб уже 
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имеет место, принять меры к оптимальному его возмещению, анализ и предупреждение 

рисков. 

Выявление риска – это первый шаг процесса управления риском. Очевидно, что прежде 

чем чем-либо управлять, необходимо сначала определить, что именно подлежит управлению. 

В действительности это довольно сложный процесс, требующий высокой квалификации, 

хорошего знания особенностей процессов, происходящих в организации, причем не только 

технических и технологических, но и организационных. 

После того как все, или почти все возможные риски выявлены, их необходимо 

проанализировать, оценить их уровень и возможные источники, а также чувствительность к 

изменению степени надежности отдельных составляющих технологического и 

организационного процесса. 

Регулирование уровня риска – это воздействие тем или иным способом различными 

способами. Самый прямой из них – снижение вероятности неблагоприятных событий или их 

последствий путем принятия определенных технических или организационных мер. Другая 

возможность (не исключающая, но дополняющая первый путь) – создание финансовых 

механизмов компенсирования возможных ущербов.  

Эффективность организации управления риском во многом определяется 

классификацией риска. В зависимости от возможного результата (рискового события) риски 

можно подразделить на две большие группы: чистые и спекулятивные. 

Чистые реки означают возможность получения отрицательного или нулевого 

результата. К ним относятся риски: природно-естественные, экологические, политические, 

транспортные и часть коммерческих рисков (имущественные, производственные, торговые). 

Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как положительного, так 

и отрицательного результата. Данная группа включает финансовые риски, являющиеся 

частью коммерческих рисков. 

К природно-естетственным относятся риски, связанные с проявлением стихийных сил 

природы (землетрясения, наводнения, бури, пожары, эпидемии). 

Экологические риски определяются политической ситуацией в стране и деятельностью 

государства. Они возникают при нарушении условий производственно-торгового процесса 

по причинам, непосредственно не зависящим от хозяйственного субъекта. 

К политическим рискам относятся: 

– невозможность осуществления хозяйственной деятельности вследствие военных 

действий, революций, обострения внутриполитической ситуации в стране, национализации, 

конфискации товаров и предприятий, введение эмбарго из-за отказа нового правительства 

выполнить принятые предшественниками обстоятельства и т.п.; 

– введение отсрочки (моратория) на внешние платежи на определенный срок ввиду 

наступления чрезвычайных обстоятельств (забастовки, войны и т.д.); 

– неблагоприятное изменение налогового законодательства; 
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– запрет или ограничение конверсии национальной валюты в валюту платежа. В этом 

случае обязательство перед экспортерами может быть выполнено в национальной валюте, 

имеющей ограниченную сферу применения. 

Торговые риски представляют собой риски, связанные с убытком по причине задержки 

платежей, отказа от платежа в период транспортировки товара, непоставки товара и т.п. 

Финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (т.е. 

денежных средств). Финансовые риски подразделяются на два вида: риски, связанные с 

покупательной способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала 

(инвестиционные риски). К рискам, связанным с покупательной способностью денег, 

относятся следующие разновидности рисков: инфляционные и дефляционные риски, 

валютные риски, риски ликвидности. 

Инфляционный риск – это риск того, что при росте инфляции получаемые денежные 

доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем 

растут. В таких условиях предприниматель несет реальные потери. 

Дефляционный риск – это риск того, что при росте дефляции происходят падение 

уровня цен, ухудшение экономических условий предпринимательства и снижение доходов. 

Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с 

изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, при проведении 

внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.Риски ликвидности – это 

риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или других товаров 

из-за изменения оценки их качества и потребительной стоимости. Инвестиционные риски 

включают в себя следующие подвиды рисков: риск упущенной выгоды, риск снижения 

доходности, риск прямых финансовых потерь. 

Риск упущенной выгоды – это риск наступления косвенного (побочного) финансового 

ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия 

(например, страхование, хеджирование, инвестирование и т.п.). 

Риск снижения доходности может возникнуть в результате уменьшения размера 

процентов и дивидентов по портфельным инвестициям, по вкладам и кредитам. 

Учитывая специфические отраслевые особенности механизма управления зерновой 

отраслью и сложность полевых условий хозяйствования нами определена и 

конкретизирована система рисков в зерноводческих предприятиях. Согласно этой 

классификации нами рассмотрены причины, обуславливающие возникновение рисков и 

предложены способы их снижения с целью уменьшения влияния негативных последствий 

(табл. 1).  

Таблица 1 – Система рисков в зерноводческих предприятиях 
 

№ 
п.п 

Виды рисков 
Причины, обуславливающие 

возникновение риска 
Способы снижения рисков 

1. Риски 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного 
характера 

неблагоприятные природно-
климатические условия для 
возделывания зерновых культур; 
снижение аграрного потенциала 
административного района; 

Определение вероятности 
наступления погодного 
исхода, с целью 
корректировки 
производственной программы 
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Продолжение табл. 1 
 

 
 

Производственно-
технологи-ческий 
риск 

несоблюдение технологии возделывания 
зерновых культур в результате; 
отсутствие средств на обновление 
устаревшей материально-технической 
базы, на сортообновление удобрений и 
средств защиты растений и т.д. 

Гибкая агротехника, 
адаптированная к 
особенностям конкретного 
года; варьирование посевами; 
повышение трудовой 
дисциплины 

2. Экономико-
финансовый риск 

недостаток оборотных средств; 
снижение платежеспособности; 
рост цен на сырье, энергоносители 

Прогнозирование финансовой 
политики предприятия; 
«самострахование»; 
страхование 

3. Социальный риск – отсутствие необходимой социальной 
инфраструктуры; 
– низкий уровень доходов; 
– недостаток квалифицированных 
кадров; 

Введение дополнительных 
видов зарплаты; повышение 
квалификации специалистов 

4. Риск, связанный 
со сбытом 
продукции 

– недостаток бизнес-информации на 
предприятии; 
– отсутствие службы маркетинга 

Проведение маркетинговых 
исследований; 
диверсификация 

5. Риск, упущенной 
выгоды 

–  отсутствие эффективной методики 
прогнозирования развития новых видов 
деятельности на предприятии 

Создание сквозной системы 
сбора и анализа исходной 
информации, 
прогнозирования и принятия 
стратегических решений 

 
Данная классификация рисков в зерновой отрасли представляет возможность для 

анализа ресурсного потенциала региона и прогнозирования финансовых результатов с 

учетом преодоления неопределенности развития экономических процессов. 

Таким образом, классификация рисков, учитывающая отраслевые особенности и 

грамотное управление ими позволяет предвидеть и в значительной мере нейтрализовать их 

отрицательные последствия. 

 

 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Шульга Т. В. 

Науковий керівник – ас. Бичкова О.В. 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

Облік на сільськогосподарських підприємствах є своєрідним і має свої особливості. 

Насамперед, це пов'язано зі специфікою ведення сільськогосподарської діяльності. Наявність 

достовірної інформації про реалізацію готової продукції є необхідною умовою для 

визначення фінансових результатів, забезпечення збереження готової продукції, оцінки 

виконання підприємством своїх договірних зобов'язань перед замовниками. Тому з'являється 

необхідність у розгляді питань удосконалення обліку реалізації готової продукції на 

сільськогосподарських підприємствах. 
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Tакі автори як А. Охтирська, Д. Бакун, Н.М. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, Ф. Завгородній, 

Сук П.Л., Огійчук М.Ф., С.Голов, Б.Мельнічук, Н.М. Коробова, В.Жуков та інші займалися 

проблеми та шкали шляхи вдосконалення обліку реалізації готової продукції сільського 

господарства. В їх наукових працях розглядаються найбільш актуальні та проблемні питання 

з досліджуваної теми, але й досі є певні протиріччя, що потребують наукового вирішення. 

Метою дослідження є вдосконалення організації обліку реалізації готової продукції на 

сільськогосподарських підприємствах. 

Відмінною особливістю сільського господарства від інших видів діяльності є те, що 

предметом праці виступає природа. Основна частина виробничого процесу пов'язана з 

обробкою землі, розведенням і вирощуванням живих організмів, а також придбанням ними 

корисних для людини якостей і властивостей. 

Внаслідок викликаних природними та кліматичними умовами перерв існують очевидні 

відмінності від інших галузей, у виробничому циклі, який в певних випадках може бути 

відчутно коротше, а може бути і довшим. Наприклад, виробництво м'яса займає кілька років, 

виробництво продуктів рослинництва менше року, а вирощування плодових насаджень 

розтягується на багато років [3]. 

Саме специфікою галузі і визначаються особливості бухгалтерського обліку на 

сільськогосподарських підприємствах. 

Останнім часом облік реалізації продукції стає більш складним. Це пояснюється, 

насамперед, змінами в законодавчо-економічних відносинах при продажі 

сільськогосподарської продукції, виникненням нових форм взаємовідносин між продавцем і 

покупцем та створенням нових видів реалізації через змогу мінімізувати готівкові 

розрахунки. 

На наш погляд, перш за все, слід звернути увагу на проблеми і протиріччя, пов'язані з 

нормативним законодавством. Реформування бухгалтерського обліку в Україні здебільшого 

пов’язане із наближенням до міжнародних стандартів. Як відомо для того, щоб враховувати 

особливості обліку в окремих галузях, зокрема в сільському господарстві, був розроблений 

МСБО 41 «Сільське господарство» [4]. Україна також запровадила свій стандарт П(С) БО 30 

«Біологічні активи», який по своїй суті дублює МСБО 41. У той час, стандарт П(С)БО 30 

«Біологічні активи», що є основним нормативним актом, регулюючим облік у сільському 

господарстві, викликає безліч питань і протиріч, не виняток і реалізація 

сільськогосподарської продукції. Складність ведення обліку реалізації продукції полягає в 

тому, що в нормативних документах є недостатньо чітко викладені та суперечливі 

положення, які допускають можливість неоднозначного їх трактування і застосування. 

Згідно з П(С)БО 30 «Біологічні активи» передбачено визначати фінансовий результат 

від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів з 

наступним уточненням на кожну дату балансу та на дату реалізації [2]. Такий порядок 

визначення фінансового результату суперечить принципам бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», а саме принципу обачності, який передбачає застосування в 
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бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки 

зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства [1]. Таким чином, 

питання про доцільність застосування деяких положень П(С)БО 30 «Біологічні активи» 

залишається відкритим. 

Більш доцільно, на нашу думку, дохід сільськогосподарських підприємств визначати і 

відображати в обліку поетапно. Адже в сільському господарстві процес виробництва деяких 

видів продукції може займати не один рік. Як відомо, відповідно до П(С)БО 18 протягом 

усього часу виконання будівельного контракту визнання та відображення в обліку доходів і 

витрат по ньому здійснюється на дату балансу. Сума визнання такого доходу залежить від 

наявності достовірної оцінки кінцевого фінансового результату. Якщо є достовірна оцінка, то 

вони визначаються з урахуванням ступеня завершеності робіт, а якщо ні - то в сумі 

фактичних витрат, щодо яких є імовірність їх відшкодування. Пристосування норм стандарту 

для сільськогосподарських підприємств надасть можливість більш достовірно визначити та 

відбити у фінансовій звітності результат діяльності підприємства. 

У такій ситуації дуже важливе наступне питання, чи обов'язково сума визнаного доходу 

повинна бути підтверджена. Згідно діючого законодавства не обов'язково. Виконавець і 

замовник можуть визначити приймання виконаних робіт поквартально або по завершених 

етапах виробництва. Такий порядок визначається виконавцем і замовником у контракті, або 

договорі із зазначенням термінів, обсягів сільськогосподарських робіт та їх вартістю. 

Необхідно пам'ятати про те, що сума визнаного виконавцем з початку здійснення робіт за 

окремим контрактом доходу може бути вище суми всіх підписаних за даним контрактом 

актів виконаних робіт, а от зворотної ситуації бути не може. Оскільки сума акту приймання 

виконаних робіт негайно визнається доходом. 

Як бачимо даний метод визнання доходів відповідає принципам бухгалтерського 

обліку, а саме: обачності, послідовності, періодичності, нарахування та відповідності   

доходів і витрат [1] та можливий до застосування для продукції сільськогосподарського 

господарства. Тому вважаємо, що раціонально було б визначати і відображати дохід в обліку 

сільськими господарствами поетапно із застосуванням коефіцієнтного методу.  

Наприклад, до того, як реалізувати кінську ковбасу махан, вона проходить декілька 

технологічних етапів: 1) обвалка кінської туші; 2) жиловка (видалення жилок і сполучної 

тканини з м'яса); 3) соління і дозрівання віджилованого м'яса; 4) формування; 5) в’ялення (не 

менше 40 днів, в спеціальних камерах при певних температурних режимах). І необхідно 

врахувати, що для виготовлення цієї ковбаси придатні лише дорослі жеребці, тобто до 

виготовлення здійснюється ще один етап – вирощування коней. В кожного з цих етапів є 

певний ступінь завершеності, який можливо визначити шляхом експертної оцінки. Визнання 

доходу і витрат за контрактом на виробництво такої сільськогосподарської продукції 

вважаємо за можливе провадити коефіцієнтним методом виходячи із ступеню завершеності. 

Це надасть можливість більш точно та достовірно враховувати результати діяльності 

підприємства. Своєчасно реагувати на зміни в облікових оцінках, провадити ефективну 
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внутрішню управлінську політику відносно обліку доходів та витрат сільськогосподарського 

підприємства. 

Особливу увагу при побудові обліку реалізації готової продукції в 

сільськогосподарських підприємствах необхідно звернути на повноту і своєчасність 

відображення інформації про реалізацію в системі обліку. Удосконалення системи обліку 

реалізації, насамперед, повинно торкнутися нормативної бази та методів визнання доходів та 

витрат підприємства. Найраціональніше було б визначати і відображати дохід в обліку 

сільськими господарствами поетапно виходячи із ступеню завершеності робіт.  
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Управление государственными финансами – это действия государственных органов, 

направленные на разработку законодательных актов в сфере финансов, упорядочение 

финансовых ресурсов, проведение общей финансовой политики [1]. Эффективная работа 

финансовой системы, обеспечивает более быстрое преодоление экономического кризиса, 

снижение инфляции и формирование устойчивого финансового состояния. 

Изучению проблемы управления государственными финансами посвящены работы Л. 

Андросовой, А. Анисимовой, А. Барановского, М. Белухи, И. Белобжецкого, С. Булгаковой, 

О. Василик, Ю. Ворониной, Е. Вознесенского, Л. Гончаренко и др. Для эффективного 

управления денежными средствами, необходима отлаженная система управления 

финансами.  

Финансовый аппарат образуют структуры, которые осуществляют управление 

финансами Украины. Управление включает такие элементы, как планирование, управление, 

контроль, функции которых представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Элементы и функции управления государственными финансами. 

Элементы управления 

финансами 

Функции элементов управления финансами 

Планирование Предприятия, домохозяйства, государство направляют 

финансовые ресурсы в более эффективную сферу. 

Управление Действия, которые при минимальных затратах ресурсов 

обеспечивают максимальную эффективность. 

Контроль Обнаружение резервов при сопоставлении фактических 

результатов с планируемыми. 

 

Бюджетная система Украины имеет ряд недостатков и нуждается в доработке. 

В данный период времени для социально – экономического развития Украины 

свойственны проблемы, которые снижают эффективность функционирования системы 

государственного финансового управления. Так Бондаренко А.И.[2] выделяет следующие: 

– отсутствие отдельного соответствующего Кодекса Украины регулирующего 

государственный финансовый контроль; 

– значительное количество контрольно – проверочных процедур, благодаря которым 

возможно только выявить правонарушения, но не выявить их причины; 

 – отсутствие осознания в системе управления государственными финансами и 

руководства предприятий значимости внутреннего финансового контроля; 

– злоупотребление должностными лицами своим положением, неэффективный 

механизм административных взысканий; 

– увеличение уровня нарушений в сфере использования бюджетных средств; 

– пересечение функций субъектов государственного финансового контроля и 

неупорядоченность деятельности финансового контроля. 

– отсутствие закрепленного на законодательном уровне разграничения между 

субъектами государственного финансового контроля. 

 – превышение расходной части бюджета над доходами – дефицит бюджета. В данный 

период времени в Украине это связано с  сокращением доходов бюджета в связи с 

экономическим кризисом, несовершенным финансовым законодательством, боевыми 

действиями на востоке страны. 

Учитывая наличие обозначенных проблем, необходимо выявить пути 

совершенствования системы управления государственными финансами. Для решения 

проблем могут быть приняты следующие меры: 

– внести соответствующие изменения в законодательство, акцентировав внимание на 

увеличении уровня прозрачности субъектов государственного финансового контроля с 

параллельным разграничением обязанностей подразделений; 

– изучить положительный опыт зарубежных стран в сфере управления 

государственными финансами и применить его относительно Украины; 
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– определить орган контроля над состоянием реформирования системы 

государственного финансового контроля; 

– обеспечить внутренний финансовый контроль во всех органах государственного 

сектора; 

– наложить ответственность на работников системы государственного финансового 

контроля; 

– утверждение стандартов финансового контроля, приведение к единой системе 

контрольных процедур; 

– обеспечение высокопрофессиональными кадрами все органы государственного 

сектора; 

– улучшение материально – технического обеспечения системы государственного 

финансового контроля страны; 

– обеспечить обществу контроль над деятельностью органов государственного 

финансового контроля. 

– направлять финансовые ресурсы на усиление инвестиционной деятельности страны; 

– мобилизованные средства необходимо использовать для решения экономических и 

социальных проблем с учетом не только текущих, но и средне и долгосрочных перспектив; 

– погашение долговых обязательств должны быть равномерным и не приводить к 

перегрузке бюджетной системы; 

– стабилизировать политическую ситуацию в стране. 

Производительность функционирования системы государственного финансового 

управления снижает и финансовая безопасность страны. Она достигается при эффективном 

использовании государственных финансов [3]. 

Основными угрозами национальной безопасности страны являются: большие объемы 

государственного долга, долговая зависимость государства, теневая экономика, недоверие 

общества к национальной валюте, вывоз украинского капитала за границу.  

Для решения проблем могут быть приняты следующие меры: противодействие 

долларизации денежной сферы нашей страны, усиление ответственности за сокрытие 

доходов за рубежом и создание законодательных условий для легализации в Украине 

вывезенного из нее капитала некриминального характера.  

Работоспособность системы государственного финансового управления зависит от его 

качественного функционирования на всех этапах. 

Реализация мероприятий по предотвращению проблем в сфере финансового 

управления будет способствовать, уменьшению угроз экономической безопасности 

Украины, пополнению бюджета страны. 

Чтобы решить проблемы и усовершенствовать сферу управления финансами 

необходимо: развивать и совершенствовать правовую базу, обеспечить сферу финансов 

высокопрофессиональными кадрами, наладить налоговую политику, которая не только 

отражала бы текущее состояние в экономике, но и отвечала интересам предприятий и 
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граждан, наладить политическую ситуацию в стране, противодействовать долларизации 

денежной сферы. 
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Науковий керівник – к.е.н., доц. Вітренко О.В. 
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В останнє десятиріччя в Україні відбуваються складні процеси реформування системи 

бухгалтерського обліку, які зумовлені зміною економічної системи й прагненням України 

стати членом Європейського Союзу. Це вимагає відповідних змін у законодавстві, потребує 

запровадження єдиних світових стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Усе це дозволить усунути економічні й торговельні бар’єри, активізувати надходження 

іноземних інвестицій, виходити на світові ринки капіталу, формувати конкурентоспроможне 

ринкове середовище. Для нашої країни, ця проблема особливо актуальна, оскільки 

бухгалтерський облік є необхідним засобом ведення міжнародного бізнесу й формування 

сучасної економічної політики в умовах кризи. 

Нажаль практика свідчить про наявність теоретичних і значних практичних проблем 

реформування системи бухгалтерського обліку в Україні, які зумовлені: розбіжностями в 

підходах до обліку в Україні та в західних країнах; суперечливими положеннями 

міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), покладеними в основу П(С)БО; 

відсутністю комплексності в реформуванні державних інституцій України; відмінностями в 

трактуванні управлінського обліку. Наявність цих та інших проблем підтверджує 

актуальність пошуку шляхів їх вирішення та прогнозування напрямів подальшого розвитку 

бухгалтерського обліку в Україні. 

Проблеми розвитку системи бухгалтерського обліку в Україні відображені в працях 

вітчизняних учених, зокрема М.Т. Білухи, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, 

А.М. Герасимовича, З.В. Гуцайлюка, М.Я. Дем’яненка, Г.Г. Кірейцева, Л.М. Кіндрацької, 

М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, Ю.А. Кузьмінського, В.М. Костюченко, Я.Д. Крупки, 

С.О. Левицької, В.Г. Лінника, Л.Г. Ловінської, Ю.Я. Литвина, Н.М. Малюги, Є.В. Мниха, 
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Л.В. Нападовської, В.М. Пархоменка, О.А. Петрик, О.М. Петрука, М.С. Пушкаря, 

В.С. Рудницького, П.Т. Саблука, С.В. Свірко, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка, В.О. Шевчука. 

У багатьох працях, присвячених розвитку системи бухгалтерського обліку в Україні, 

основна увага приділялась правовим та організаційним аспектам його реформування та 

обґрунтуванню необхідності застосування нової парадигми. Водночас наразі бракує 

комплексних досліджень, спрямованих на розвиток бухгалтерського обліку, вдосконалення 

його теорії, методології та практики. Вже більше десяти років вивчається питання переходу 

на Міжнародні стандарти фінансової звітності, але так і немає чітко визначеного та 

законодавчо обґрунтованого рішення, яке усунуло б назавжди цей недолік сучасного 

національного обліку.  На жаль, тільки в Україні існує суперечність між показниками 

бухгалтерського та податкового обліку, яка ускладнює роботу як бухгалтерів, так і 

працівників податкової інспекції. Поряд з цим, існують проблеми державного регулювання 

обліку та змін нормативно-правової бази.  

Відсутність комплексного дослідження та оцінки наявної системи бухгалтерського 

обліку в Україні, а також потреба в створенні оновленої національної системи 

бухгалтерського обліку, яка б відповідала сучасним і майбутнім вимогам ефективного 

управління економічними процесами, обумовили актуальність теми статті, визначили її 

зміст, мету та завдання, практичну й наукову значимість. 

Розвиток сучасних економічних відносин вимагає отримання достовірної інформації 

щодо діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, що, у свою чергу, зумовлює потребу 

щодо ведення бухгалтерського обліку на підприємствах України. Це означає, що кожен 

господарюючий суб’єкт зобов’язаний вести бухгалтерський облік безперервно від створення 

до ліквідації, з метою реєстрації всіх фактів господарського життя. Тому система обліку на 

підприємстві повинна бути належним чином організована відповідно до особливостей 

установи, сфери її діяльності, нормативно-правового законодавства, конкретних 

економічних, правових та інших умов країни. Але, на жаль, сучасний стан бухгалтерського 

обліку в Україні не можна вважати досконалим, тому що на сьогоднішній день існує ряд 

проблем, які потребують невідкладного вирішення. Отже, сучасний облік потребує певного 

реформування, тобто необхідним у даний час є створення такої моделі бухгалтерського 

обліку, яка б реально відображала господарську й фінансову діяльність підприємств України 

[1]. 

Серед найважливіших недоліків бухгалтерського обліку можна виділити проблему його 

державного регулювання. Адже на сьогоднішній день розширилися права підприємств та 

стала більш вільною їхня господарська діяльність, у той же час, сфера державної 

регламентації обліку звузилася. Це означає, що підприємства мають право самостійно 

вирішувати низку облікових проблем. Згідно із законодавством України державне 

регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється з метою створення 

єдиних правил ведення обліку та складання звітності, які є обов’язковими для всіх 

підприємств та їх удосконалення [2]. 
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Наступною важливою проблемою сучасного бухгалтерського обліку, є досі невирішене 

питання щодо дотримання міжнародних стандартів. Адже на сьогоднішній день немає чітко 

сформованої відповіді на питання: за якими стандартами повинні працювати вітчизняні 

підприємства – за національними чи міжнародними, і яким із них необхідно віддавати 

перевагу. 

Слід зазначити, що Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) – це прийняті 

Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено 

порядок складання фінансової звітності. Згідно із законодавством кожне підприємство 

самостійно обирає доцільність застосування міжнародних стандартів (крім випадків, коли 

обов’язковість застосування міжнародних стандартів визначена законодавством) [2]. 

Впровадження МСФЗ на українських підприємствах та організаціях сприйняли без 

ентузіазму. Звідси випливає байдужість застосування МСФЗ до того часу, поки держава не 

потребує цього. Але існують вагомі причини переходу на міжнародні стандарти обліку: 

розвиток міжнародних зв’язків та торгівлі; вхід України в транснаціональне середовище, як 

повноцінного члена; уникнення облікового хаосу; виникнення переваг для ринків капіталу; 

суттєва допомога бухгалтерам і підприємцям у формуванні швидкої, правдивої, достовірної 

інформації, ведення обліку та складання звітності.  

Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності супроводжується 

виникненням ряду проблем і труднощів, але не тільки Україна має проблеми. Країни ЄС та 

інші держави мають також достатньо проблем: навчання або перекваліфікація робітників, 

недостатнє застосування механізмів примусового складання звітності за МСФЗ, занадто 

пізній перехід на нові стандарти, велике навантаження на компанії, відсутність у робітників 

достатніх знань.  

Основний висновок, який можна зробити щодо проаналізованого матеріалу:  

український бухгалтерський облік перебуває на етапі реформування, яке спрямовано на 

формування інформації щодо фінансового становища й фінансових результатів 

господарської діяльності організацій. При реформуванні бухгалтерського обліку  необхідно 

вирішувати багато проблем. Для подолання наявних недоліків, у першу чергу, необхідно 

створити новий регуляторний орган, який би повністю відповідав за сферу обліку в Україні, 

або ж внести відповідні зміни в повноваження Мінфіну та Держстату. Також зрозумілою є 

потреба переходу на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Для здійснення 

успішної трансформації НП(С)БО в МСФЗ необхідно призначити суб’єкт влади 

відповідальний за впровадження міжнародних стандартів та організувати заходи щодо 

підготовки кадрів. Разом із цим вирішиться проблема непостійності законодавчої бази, 

оскільки з повним переходом на МСФЗ усі нормативно-правові акти відразу адаптуються до 

міжнародних стандартів. Ще одним важливим кроком до вирішення проблем обліку в 

Україні є гармонізація бухгалтерського та податкового законодавства, що призведе до 

полегшення роботи бухгалтерів та уникнення непорозумінь із цього приводу [3].   
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Кожне підприємство, яке функціонує у сучасних умовах, прагне до розвитку свого 

інноваційного потенціалу. Більшість успішно працюючих підприємств зобов'язані своїм 

успіхом розробці та випуску на ринок нових товарів, впровадженню нових методів 

виробництва та збуту, проникненню на нові ринки, розробці та впровадженню нових 

проектів. Все це пов'язано з ризиком. 

Вивчення стану інноваційної діяльності промисловості України свідчить про те, що її 

рівень залишається низьким. Частка промислових підприємств, які впроваджували інновації, 

складає близько 11%. Результати досліджень Державного комітету статистики України 

свідчать про те, що однією із основних причин, які стримують інноваційну активність в 

промисловості є високі ризики при реалізації таких проектів. У зв'язку з цим, аналіз ризиків 

за проектом, їх оцінка та управління проектними ризиками є актуальною. Оскільки дасть 

можливість реально оцінити перспективи, з погляду ризиковості, обраного проекту. 

Мета статті – систематизувати теоретичні та практичні напрацювання стосовно 

управління проектними ризиками; виділити основні проектні ризики та ризики у 

відповідності до фаз проекту. Визначити процедури оцінки та управління ризиками. 

Розглянути найбільш поширені методи кількісного аналізу ризиків. 

Метою аналізу проектних ризиків є оцінка всіх видів ризиків проекту, а також 

визначення: можливих шляхів зниження ризиків, ступеня доцільності реалізації проекту при 

наявному рівні ризику та методів його зниження. При оцінці проектів передбачається, що всі 

початкові величини, зокрема величини грошових потоків, відомі або можуть бути точно 

визначені. У реальній ситуації такого практично не буває. Параметри, що визначають 

величину грошових потоків, можуть набувати значень, які мають відхилення від очікуваних. 

В інвестиційному та фінансовому менеджменті під ризиком розуміють ступінь 

невпевненості в отриманні очікуваних доходів від інвестицій. А під ризиком проекту – міру 

невпевненості в отриманні очікуваного рівня прибутковості при реалізації проекту. З інших 

джерел випливає, що проектні ризики – це передбачуване погіршення підсумкових 

показників ефективності проекту, що виникає під впливом невизначеності. У кількісному 
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виразі ризик зазвичай визначається як зміна чисельних показників проекту: чистої 

приведеної вартості, внутрішньої норми. 

На даний момент єдиної класифікації проектних ризиків підприємства не існує. Проте 

можна виділити наступні основні ризики, властиві практично всім проектам: маркетинговий 

ризик, ризик недотримання графіку проекту, ризик перевищення бюджету проекту, а також 

загальноекономічні ризики. 

Маркетинговий ризик – це ризик недоотримання прибутку в результаті зниження 

об'єму реалізації або ціни товару. Причиною його виникнення може бути неприйняття 

нового продукту ринком або дуже оптимістична оцінка майбутнього об'єму продаж. 

Помилки в плануванні маркетингової стратегії визначають головним чином із-за 

неправильного позиціонування товару, помилок в політиці просування, невірної оцінки 

конкурентоспроможності ринку або неправильного ціноутворення. 

Причини виникнення ризику недотримання графіку та перевищення бюджету проекту 

можуть бути об'єктивними (зміна митного законодавства у момент проходження митного 

контролю устаткування і, як наслідок, затримка вантажу) та суб'єктивними (недостатнє 

опрацьовування та неузгодженість робіт по реалізації проекту).  

Аналогічним чином на загальні показники ефективності проекту впливає ризик 

перевищення бюджету. Але існують особливі методики для точної оцінки терміну та 

бюджету проекту, зокрема метод PERT-аналіз. До загальноекономічних відносять ризики, 

пов'язані із зовнішніми по відношенню до підприємства чинниками, наприклад ризики зміни 

курсів валют та процентних ставок, посилення або ослаблення інфляції. До таких ризиків 

можна також віднести ризик збільшення конкуренції в галузі із-за загального розвитку 

економіки в країні та ризик виходу на ринок нових гравців.  

По показнику ризику, оціненому по ймовірності здійснення події, будується шкала для 

визначення ступеня, рівня і зони  ризику. 

 

Таблиця 1– Шкала для визначення ступеня, рівня і зони  ризику 

Ймовірність ризику Ступінь загрози 

ризику 

Рівень ризику Зони ризику 

0    – 0,1 0    – 0,1  мінімальний  безризикова 

0,1 – 0,2 низька низький мінімальна 

 

до 0,3  

0,1 – 0,3 0,2 – 0,3  низький обережний допустима 

0,3- 0,5 0,3 – 0,5 0,3 – 0,5 середня помірний допустима 

0,5 – 0,6  високий  критична 0,5 – 0,7 

0,6 – 0,8 висока максимальний катастрофічна 

 

більше 

0,5 0,7 – 1,0 0,8 – 1,0  азартний катастрофічна 

 

Для ефективної оцінки ризиків проекту їх доцільно структурувати за відповідними 

рівнями. Верхній рівень - ризики, властиві групі бізнес-процесів, що охоплюють весь проект, 

а також зовнішні ризики. Нижній рівень - ризики, що існують в рамках кожного бізнес-
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процесу проекту. Верхній рівень ризиків пов'язаний із стратегічними цілями проекту, такими 

як: організація та ведення процесів проекту; зміни витрат та термінів проекту; зміна вимог до 

продукту проекту.  

Оцінка ризиків здійснюється в процесі планування проекту та включає якісний і 

кількісний аналізи. Якщо за підсумками оцінки проект приймається до виконання, то перед 

підприємством постає завдання управління виявленими ризиками. За наслідками реалізації 

проекту накопичується статистика, яка дозволяє надалі точніше визначати ризики і 

працювати з ними. Якщо ж невизначеність проекту занадто висока, то він може бути 

відправлений на доопрацювання, після чого знову проводиться оцінка ризиків. 

Якісний аналіз дає можливість визначити фактори і потенційні області ризику, виявити 

його види. Кількісний аналіз передбачає кількісну оцінку ризиків, що дозволяє провести їх 

порівняння. Найбільш поширеними методами при кількісному аналізі ризику є статистичний 

метод, аналітичні методи, метод експертних оцінок, метод аналогій, метод оцінки фінансової 

стійкості та платоспроможності, метод доцільності витрат. 

Статистичний метод полягає у вивченні статистики витрат і прибутків, які були на 

даному або аналогічному підприємстві, з метою визначення вірогідності події. 

Сутність статистичного методу оцінки ризикованих подій базується на теорії 

ймовірностей розподілу випадкових величин. Маючи достатньо інформації про реалізацію 

визначених видів ризику в минулих періодах для конкретних видів підприємницької 

діяльності, суб’єкт господарювання здатен оцінити ймовірність реалізації їх у майбутньому 

[1, c.180]. Імовірність означає можливість отримання певного результату. Величина, або 

міра, ризику вимірюється за допомогою таких показників, як середнє очікуване значення і 

коливання можливого результату. Вони визначаються функцією розподілу випадкового 

збитку, який відповідає даному ризику. Для розрахунку ступеня певного виду ризику 

необхідно знати закон його розподілу, тобто знати, за яких умов він може бути реалізований, 

як його реалізація відображатиметься на діяльності суб’єкта господарювання. Завдяки цій 

методиці суб’єкти підприємницької діяльності можуть розрахувати ступінь ризику 

практично для будь-якого напряму діяльності. Прикладом використання статистичного 

методу служить оцінка галузевого ризику, або b-ризику, оцінка ризиків клієнта, розрахунок 

конкурентних ризиків. Статистичний метод дає можливість аналізувати та оцінювати різні 

«сценарії» реалізації конкретного виду діяльності. 

Середня величина є узагальненою кількісною характеристикою, і за її значенням 

досить важко прийняти рішення на користь якого-небудь варіанта вкладення капіталу. З цією 

метою вимірюється коливання, або розмах, отриманого результату. Коливання – це ступінь 

відхилення очікуваного значення результату від його середньої величини. Для визначення 

коливання обчислюють такі статистичні величини, як дисперсія і середнє квадратичне 

відхилення. Дисперсія – це середнє зважене з квадратів відхилень дійсних результатів від 

середніх очікуваних: 

                                                                                                                 [1] 
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де G2 – дисперсія; 

 X – очікуване значення для кожного випадку спостереження; 

 X – середнє очікуване значення; 

 n – число випадків спостереження (частота). 

 Середнє квадратичне відхилення визначається за формулою: 

 

                                                                                                            [2] 

 

де G – квадратичне відхилення. 

При рівності частот маємо окремий випадок: 

                                                                                                        [3] 

 

                                                                                                             [4] 

 

Середнє квадратичне відхилення є іменованою величиною і вказується в тих же 

одиницях, в яких вимірюється варіююча ознака. Дисперсія і середнє квадратичне відхилення 

є заходами абсолютного коливання. 

Для аналізу ступеня відхилення часто використовується коефіцієнт варіації. Коефіцієнт 

варіації – це відношення середньоквадратичного відхилення до середньої арифметичної і 

показує міру відхилення отриманих значень: 

 

                                                                                                       [5] 

 

де V – коефіцієнт варіації, 

 G – середнє квадратичне відхилення: 

 Х – середнє очікуване значення. 

Коефіцієнт варіації – відносна величина. Тому на його розмір не впливають абсолютні 

значення показника, що вивчається. За допомогою коефіцієнта варіації можна порівнювати 

навіть коливання ознак, виражених у різних одиницях вимірювання. 

Коефіцієнт варіації може змінюватися від 0 до 100 %. Чим більший коефіцієнт, тим 

більше коливання. Встановлена наступна якісна оцінка різних значень коефіцієнта варіації: 

до 10 % – слабке коливання; 10 – 25 % – помірне; понад 25 % – високе коливання [2, c. 77]. 

У тих випадках, коли інформація обмежена, для кількісного аналізу ризику 

використовуються аналітичні методи, або стандартні функції розподілу ймовірностей, 

наприклад, нормальний розподіл або розподіл Гауса, метод показників (експоненціальний) 
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розподілу ймовірностей, який доволі широко застосовують у теорії масового 

обслуговування. Ймовірнісна оцінка ризиків математично достатньо розроблена, але 

спиратися тільки на математичні розрахунки в підприємницькій діяльності не завжди 

доцільно, оскільки точність розрахунків багато в чому залежить від вихідної інформації. 

Нормальний розподіл (розподіл Гауса) – розподіл ймовірностей випадкової величини, 

що характеризується густиною ймовірності 

 

                                                                     [6] 

 

де μ – математичне очікування, σ2 – дисперсія випадкової величини. 

Результатом якісного аналізу ризиків є опис невизначеностей, властивих проекту, 

причин, які їх викликають, і, як результат, ризиків проекту. Для опису зручно 

використовувати спеціально розроблені логічні карти – список питань, що допомагають 

виявити існуючі ризики. В результаті буде сформований перелік ризиків, до яких схильний 

проект. Далі їх необхідно проранжирувати по ступеню важливості і величині можливих 

втрат, а основні ризики проаналізувати за допомогою кількісних методів для точнішої оцінки 

кожного з них. 

Кількісний аналіз ризиків необхідний для того, щоб оцінити, яким чином найбільш 

значущі ризикові чинники можуть вплинути на показники ефективності інвестиційного 

проекту. Існує декілька основних методик проведення подібного аналізу: аналіз впливу 

окремих чинників (аналіз чутливості), аналіз впливу комплексу чинників (сценарний аналіз) 

імітаційне моделювання (метод Монте-Карло). Розглянемо кожний з них докладніше, 

використовуючи показники нашого прикладу. 

Аналіз чутливості проекту полягає в оцінці впливу факторів інвестиційного проекту на 

зміну результативних показників. Цей вид аналізу дозволяє визначити, так звані, критичні 

змінні (фактори), які суттєво впливають на здійснимість та ефективність проекту щодо 

котрих розробник проекту немає однозначного судження. 

При відносному аналізі чутливості вивчається відносний вплив досліджуваних 

факторів на результативні показники проекту. На основі такого аналізу виявляється критичні 

чинники проекту та розробляється комплекс заходів для запобігання їх негативному впливу. 

Зміни цих факторів повинні контролюватись в першу чергу. 

Абсолютний аналіз чутливості передбачає визначення числового значення відхилення 

результативних показників, зумовленого зміною початкових параметрів змінних величин. 

Результати аналізу чутливості узагальнюються в табличній або графічній формі за 

допомогою як програмних пакетів (Project Expert, «Альт-інвест»), так і програми Excel. 

Аналіз сценаріїв розвитку проекту і дає змогу оцінити ризики проекту шляхом 

встановлення впливу на проект одночасної варіації декількох факторів через ймовірність 

кожного сценарію. При цьому для кожного проекту досліджують три його можливих 

варіанти розвитку: песимістичний, найбільш вигідний (або нормальний) та оптимістичний. 
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Для згаданих варіантів розвитку розраховуються середні значення результативних 

показників (з врахуванням ймовірності здійснення кожного сценарію) та визначається 

розмах їх варіації або середньоквадратичне відхилення. Більш ризикованим є той, в якого 

розмах варіації критеріального показника більший або більше значення 

середньоквадратичного відхилення. Недоліком аналізу сценаріїв розвитку проекту є те, що 

він враховує тільки декілька значень результативних показників проекту, хоча в реальності 

їх може бути набагато більше. Ось чому застосування імітаційного моделювання створює 

додаткові можливості аналізу створення нескінченної кількості випадкових сценаріїв. 

Розрахунки по методу Монте-Карло із-за його трудомісткості завжди здійснюють за 

допомогою програмних продуктів, що мають відповідну функцію (Project Expert, «Альт-

інвест», Excel). Базується на теорії ймовірності виникнення того чи іншого значення. 

Використовуючи ці вибрані значення, розраховується чиста приведена вартість проекту. 

Після великої кількості циклів розрахунків отримуємо найбільш ймовірну чисту приведену 

вартість та розподіл всіх її можливих значень зі вказівкою ймовірності їх настання, що 

дозволяє оцінити ризик, зумовлений реалізацією даного інвестиційного проекту. 

Висновки. У статті систематизовані теоретичні та практичні напрацювання стосовно 

управління проектними ризиками. Виділені основні проектні ризики та ризики у 

відповідності до фаз проекту. Визначені процедури оцінки та управління проектними 

ризиками та розглянуті найбільш поширені методи кількісного аналізу ризиків. 
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Актуальність обраної теми обумовлена особливістю відображення пов’язаних із 

формуванням і використанням резервів майбутніх витрат і платежів операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку. Визначення механізму удосконалення обліку резервів майбутніх 

платежів дозволить налагодити систему ведення обліку даного об’єкту на підприємстві.  
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Підприємницькій діяльності властивий досить високий ступінь ризику виникнення 

витрат, що не були заплановані. Наслідком виникнення таких витрат може стати зниження 

рівня прибутковості нижче запланованого або навіть понесення суб'єктом господарювання 

значних збитків. Тому в умовах ринкової конкуренції для забезпечення фінансової безпеки 

промислового підприємства першорядного значення набуває створення ефективного 

механізму нівелювання комерційних ризиків. Одним з його елементів є забезпечення 

майбутніх витрат і платежів.  

Питання бухгалтерського обліку процесу резервування стали предметом дослідження 

Ж.Б. Дюмарше, Л. Флорі, Е. Шмаленбах, радянських учених М.О. Блатова, 

Н.Р. Вейцмана,Я.М. Гальперина, А.І. Лозинського, О.П. Рудановського, С.А. Щенкова та 

сучасних українських дослідників Н.Г. Богатко, Р.Є. Грачової,І.Г. Кириченко, М.О. Козлової, 

Н.М. Малюги, В.М. Пархоменка. 

Мета дослідження – проаналізувати існуючі методики облікового відображення 

операцій з формування і використання резерву майбутніх витрат і платежів та навести 

пропозиції щодо їх удосконалення. 

Основні положення статті. Для узагальнення інформації про рух коштів, в діючому 

Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств та організацій для обліку забезпечень передбачений окремий пасивний 

рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», який має вісім субрахунків: 471 

«Забезпечення виплат відпусток», 472 «Додаткове пенсійне страхування», 473 «Забезпечення 

гарантійних зобов’язань», 474 «Забезпечення інших витрат і платежів», 475 «Забезпечення 

призового фонду (резерв виплат)», 476 «Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого 

сплатою участі у лотереї» і 477 «Забезпечення матеріального заохочення», 478 

«Забезпечення відновлення земельних ділянок».  

Слід погодитися з позицією В.С. Терещенко [3, с.78] та М.О. Козлової [4], що 

промислові підприємства для ведення бухгалтерського обліку забезпечень (резервів) можуть 

використовувати тільки субрахунки 471-474 і 477. 

Що ж стосується оцінки резервів майбутніх витрат і платежів, то згідно п. 16 П(С)БО 

11 «Зобов’язання» передбачено, що сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою 

ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення 

відповідного зобов’язання, на дату балансу. Забезпечення для відшкодування витрат на 

реструктуризацію визначається за сумою прямих витрат, які не пов’язані з діяльністю 

підприємства, що триває. Забезпечення довгострокових зобов’язань визнаються у сумі їх 

теперішньої вартості [2]. 

У свою чергу, у П(С)БО 11 зазначено, що забезпечення (резерви) створюються при 

виникненні внаслідок минулих подій зобов’язання, погашення якого ймовірно призведе до 

зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, проте відсутні конкретні 

відсоткові значення, якими могли б керуватися при цьому підприємства. Не наголошує на 

цьому і МСФЗ 37 [1], що, на мою думку, негативно відбивається на самій методиці обліку 

резервів майбутніх витрат і платежів.  
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Умови формування резервів удосконалено В.С. Терещенко та запропоновано межі 

кількісної оцінки ймовірності погашення підприємством передбачуваного зобов’язання, при 

дотриманні яких визнається резерв майбутніх витрат і платежів. Отже, якщо ризик 

зменшення активів підприємства в результаті погашення передбачуваного зобов’язання є 

дуже високим (95…100%), то бухгалтеру в обов’язковому порядку необхідно формувати 

забезпечення, якщо ризик високий (50…95%) – нарахування резерву носить 

рекомендаційний характер, якщо ймовірність платежу є середньою (5…50%) – керівництво 

підприємства і головний бухгалтер самостійно приймають рішення про доцільність 

формування забезпечення [3, с.47]. Якщо орієнтовна величина ризику є низькою (1…5%), то 

забезпечення майбутніх витрат і платежів формувати не треба, однак за балансом на рахунку 

042 «Непередбачені зобов’язання» необхідно показувати виникнення у підприємства 

непередбаченого зобов’язання. Якщо ймовірність платежу є меншою за 1%, то такі наслідки 

умовної події в системі бухгалтерського обліку не відображаються [3, c.55]. 

З метою глибшого дослідження питання, пов’язаного із формуванням резерву 

наступних витрат на реструктуризацію В.С. Терещенко [3, с.125] пропонує звернутися до 

МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи». У МСБО 37 

наведено і приклади реструктуризації: продаж або припинення напрямку діяльності 

підприємства; закриття відділень бізнесу в країні або регіоні в іншу (інший); зміни в 

організаційній структурі управління підприємством; фундаментальна реорганізація, що 

впливає на основний вид діяльності підприємства. За МСБО 37 забезпечення наступних 

витрат на реструктуризацію визначається в обліку за наявності у підприємства 

конструктивного передбачуваного зобов’язання, що виникає тільки коли підприємство: – має 

детальний офіційний план реструктуризації; – створило обґрунтовані очікування серед осіб, 

яких стосується реструктуризація, що воно буде проводити реструктуризацією шляхом 

здійснення плану або шляхом оприлюднення його основних характеристик. 

Вимоги до формування резерву гарантійних зобов’язань врегульовані п. 120 

Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у 

промисловості, затверджених наказом Державного комітету промислової політики, в якому 

зазначено, що всі витрати на гарантійний ремонт та гарантійне обслуговування включаються 

до витрат на збут продукції.  

Таким чином, для подолання зазначених недоліків запропоновано виділити два 

окремих субрахунки: окремо для обліку операцій, пов’язаних із формуванням резерву 

наступних витрат на реструктуризацію (субрахунок 474) і окремо для обліку операцій, 

пов’язаних з формуванням резерву наступних витрат на виконання зобов’язань щодо 

обтяжливих контрактів (субрахунок 479), а також розробити аналітику до 474 рахунку, що 

дасть змогу забезпечити більшу зрозумілість того, що розуміється під реструктуризацією та 

які витрати необхідно враховувати при розрахунку сум місячних відрахувань до даного 

резерву.  

 
 
 



 169 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

 1.Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО) 37 "Забезпечення, непередбачені 
зобов'язання та непередбачені активи" // Грюнинг Х. ван, Коэн М. Международные стандарты 
финансовой отчетности. Практическое руководство. - М.: Издательство "Весь Мир", 2003. - 536 с. 

2.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затв. наказом Міністерства 
фінансів України від 31.01.00 №20. 

3.Терещенко, В. С. Забезпечення майбутніх витрат і платежів як об’єкт бухгалтерського 
обліку: український та міжнародний досвід [Текст] / В. С. Терещенко // Торгівля і ринок України : 
темат. зб. наук. пр. Голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – Вип. 19. – Т. 3. – С. 111–
117. 

4. Козлова М.О. Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих 
промислових підприємств України): дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / М.О. Козлова – К., 2006. –203 с.  

 
 

 

 


	титул
	Сборник111



