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ЕКОНОМІКА               

УДК 338.242:635

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРОДУКЦІЇ 

ОВОЧІВНИЦТВА

НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЕ РЫНКОМ ПРОДУКЦИИ 

ОВОЩЕВОДСТВА

Стаття присвячена визначенню параметрів системи управління ринком продук-
ції овочівництва, що перебуває в процесі формування. Доведено, що адекватна рин-
ковим умовам система управління має важливе економічне та соціальне значення як
для аграрного сектору України загалом, так і для овочепродуктового підкомплексу
зокрема. 

Статья посвящена определению параметров системы управления рынком про-
дукции овощеводства, которое находится в процессе формирования. Доказано, что
адекватная рыночным условиям система управления имеет важное экономическое
и социальное значение как для аграрного сектору Украины в целом, так и для ово-
чепродуктового подкомплекса в частности. 

The article is devoted determination of parameters of control system products of veg-
etable-growing which is in the process of forming by a market. It is well-proven that ade-
quate market conditions control system has an important economic and social value both
for agrarian the sector of Ukraine on the whole and for an ovocheproduktovogo subcom-
plex in particular. 

Ключові слова: ринок, управління, попит, пропозиція, продукція овочівництва.
Ключевые слова: рынок, управление, спрос, предложение, продукция овощеводства.
Key words: market, management, demand, suggestion, products of vegetable-growing.

ЦАРУК 
Наталія Георгіївна

nata011074@mail.ru

здобувач
ВП НУБіП України 

«Ніжинського 
агротехнічного інституту»

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки,

характерною особливістю якої є диспропорція попиту і
пропозиції на внутрішньому ринку овочевої продукції, ви-
нятково важливого значення набуває розробка організа-
ційно-економічного механізму управління ринком, що
базується на розвинених  інтеграційних зв’язках суб’єк-
тів ринку овочевої продукції, адже ринкові відносини є ос-
новними чинниками регулювання виробництва продукції
та мають значний вплив на рівень і динаміку цін та інші по-
казники індивідуальної та суспільної ефективності ово-
чево-продуктового підкомплексу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Концептуальні проблеми функціонування системи

управління ринком знайшли відображення у роботах ві-
домих вітчизняних і закордонних вчених, а саме Я. Бєло -
у сько, З. Борисенко, А. Кредісов, В. Марцин, А. Ма ршалл,
С. Мочерний, А. Оніщенко, Б. Райзберг, П. Саблук, В. Сав-
чук, С. Соколенко, І. Сорока, Р. Фатхутдінов, В. Юрчишин
та інших науковців. Актуальним питанням формування
ринків продовольчих ресурсів та проблемам продоволь-
чої безпеки присвятили роботи Р. Баглей, Ю. Білик, П. Бо р -
щевський, Л. Дейнеко, С. Дорогунцов, В. Єрьоменко,
А. За інчковський, О. Закорко, Л. Мельник, Т. Мостенська,

Б. Пасхавер В., Привалов, О. Скидан, О. Смаглій, В. Тре-
го бчук, А. Шумейко та інші дослідники. Проте, форму-
ванню системи управління ринком продукції овочівництва
необхідно приділити більше уваги, адже її необхідно здій -
снювати із врахуванням нових ризиків та загроз пов’яза-
них із членством нашої держави в СОТ, а також недієвості
механізмів захисту внутрішнього ринку від впливу дест-
руктивних чинників з використанням досвіду провідних
країн світу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основна мета дослідження полягає в науковому об -

ґру нтуванні  основних параметрів системи управління
ринком овочевої продукції, з врахуванням чинників, що
визначають раціональну структуру системи управління та
організацію її функціонування, задач щодо забезпечення
продовольчої безпеки країни, підвищення конкуренто -
спроможності овочево-продуктового підкомплексу Укра ї -
ни з врахуванням сучасного стану  та досвіду управління
ринком овочевої продукції в країнах з розвиненою ринко-
вою економікою. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виробництво овочів є важливим сегментом АПК Ук-

раїни, водночас елементом продовольчої безпеки країни.
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Реалії останніх років свідчать, що нерозвиненість системи
регулювання розвитку галузі негативно відображається
на задоволенні споживчих потреб населення, та на мож-
ливостях розвитку експортного потенціалу країни. Опти-
мізація обсягів і структури виробництва овочів в ринкових
умовах перебуває в прямій залежності від ринкової ін-
фраструктури, яка в свою чергу визначається системою
регулювання ринку продукції овочівництва на держав-
ному та регіональному рівнях. Тому вдосконалення сис-
теми управління ринком продукції овочівництва забезпечує
покращення як загальних параметрів продуктового ринку,
так і галузі виробництва овочів [1].

Слід врахувати, що основний кінцевий продукт аграр-
них формувань, що займаються виробництвом продукції
овочівництва, одержується нерегулярно (раз на рік), про -
те роботи в галузі ведуться майже цілорічно. Тому реалі-
зація продукції овочівництва для багатьох виробників
стає обтяжливою їм доводиться виступати в одній особі -
трейдера і посередника, покупця, а згодом і продавця.
Об'єктивно виникає необхідність скористатись послугами
та працею інших, що дало б змогу виробникам продукції
овочівництва вивільнитись від невластивих їм функцій,
зосередивши зусилля лише на основній виробничій ді-
яльності. З огляду на це, в Україні необхідно сформувати
сучасну структуру управління ринком продукції овочів-
ництва, покликану забезпечити прозору і стабільну взає-
модію усіх його учасників, вільне просування на ринку
овочевої продукції, упереджувати цінові ризики та вияв-
ляти реальні ціни, що сприятиме збільшенню доходів ви-
робників продукції овочівництва. Україна є однією з

провідних європейських держав з виробництва продукції
овочівництва і справедливо може вважатись одним з сві-
тових лідерів в даній галузі [3].

Відповідно, ринковий потенціал галузі зобов’язує нас
покращити використання, збереження і примноження да-
ного потенціалу за рахунок формування сучасної системи
управління ринком продукції овочівництва. Наукове об -
ґру нтування системи управлінням є можливим за умови
чіткого бачення об’єкту, тобто ринку продукції овочів-
ництва. Розглянемо детальніше, що являє собою система
управління ринком продукції овочівництва як основа ре-
гульованої господарської системи, з яких основних час-
тин вона складається, а також з природи і призначення
цих частин, як елементів управління ринком. 

Виходячи із загальноприйнятого розуміння ринку
виділимо основні елементи ринку продукції овочівництва,
як об’єкту управління (рис. 1). Наведена схема базується
на загальноприйнятому визначені ринку як сукупності
вза ємовідносин між його структурними елементами: то -
вар, попит, пропозиція та ціна. Тому сукупність економі ч -
них відносин, форм і методів узгодження інтересів і
ре гу лювання інтересів безпосередньо виробників і спо-
 живачів, пов’язаних з організацією обміну щодо овочів,
утворюють ринок продукції овочівництва. Об’єктом ку-
півлі-продажу (товаром) є продукція овочівництва. Кон-
цепція стихійного, саморегульованого ринку відійшла в
минуле, є теоретичною (в чистому вигляді власне та-
кого ринку ніколи не було). В сучасній змішаній еконо-
міці ринок є об’єктом непрямого управління (регулю- 
вання). 

Рис. 1. Структура ринку продукції овочівництва (розробка автора)

Суб’єктами такого управління є два механізми, які ді -
ють взаємо-узгоджено. Перший, – це механізм держав-
ного регулювання (управління), другий, це механізм
саморегулювання, через об’єднання, асоціації товарови-
робників, в нашому випадку, – виробників та переробни-
ків продукції овочівництва. Кожен з наведених механізмів
має відповідну інфраструктуру. Тобто структура системи
управління ринком продукції овочівництва має в своєму

складі два сегменти, які в ринковій економіці тісно взає-
мо діють в межах загального функціонування системи
гро мадянського суспільства: 1) державна інфраструктура
управління ринком продукції овочівництва (механізм ре-
гулювання), що впливає на обсяги пропозиції і попиту та
на рівень цін на продукцію овочівництва. В складі такої
інфраструктури можна визначити цілий ряд органів
системи органів законодавчої та виконавчої влади і перш
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за усе мережу органів Міністерства аграрної політики
та продовольства України; 2) ринкова інфраструктура
управління ринком продукції овочівництва (механізм са-
морегулювання), що також впливає на обсяги пропозиції
і попиту та на рівень цін на продукцію овочівництва. Це
асоціації виробників овочів, асоціації споживачів, біржі,
агрохолдинги та ін.

Слід зазначити, що кожен з наведених механізмів
управління ринком продукції овочівництва має свої спе-
цифічні методи та інструменти, потребує відповідної ана-
літичної інформації для прийняття відповідних рішень.
Враховуючи наведене можна визначити, що одними з
основних обмежуючих факторів розвитку механізмів
управління ринком продукції овочівництва є відсутність
уні фікованої системи збору та опрацювання необхідної
для прийняття рішень щодо регулювання попиту, пропо-
зиції та ціни на продукцію овочівництва аналітичної ін-
формації та відсутність необхідних процедур узгодження
рішень в даній сфері між державним та ринковим меха-
нізмами управління ринком продукції овочівництва (вони
давно відпрацьовані в країнах  з розвиненою економікою).

Слід також врахувати, що ринок продукції овочівни ц т ва
в Україні, як і будь – який інший товарний ринок перебуває
в значній залежності від імпорту продукції овочівництва,
тому в даній частині (імпорту) управління ринком здій -
снюється не стільки вітчизняними суб’єктами, скільки ім-
портерами овочів. 

На наш погляд, наведені основні суб’єкти управління
ринком продукції овочівництва мають контактувати між
собою за класичною для розвинених країн схемою – за-
лучення до прийняття рішень в системі державних органів
управління громадських організацій, і навпаки, - залу-
чення представників органів влади до прийняття рішень
в системі громадських організацій, об’єднань товарови-
робників. На майбутнє ринок продукції овочівництва і
сфери його регулювання доцільно формувати з ураху-
ванням необхідності вироблення відповідних цивілізова-
них процедур. 

У ринковому середовищі функціонування і розвитку
взаємодії суб’єктів ринку продукції овочівництва  виникає
не обхідність постійного розподілу і перерозподілу їх ро -
лей з метою відповідності структури ринку зовнішньо му
середовищу [6]. 

Досвід реформування економіки України доводить не-
обхідність спеціальної політики по відношенню до ринку
продукції овочівництва з питань стимулювання вироб-
ництва, переробки і збуту овочів та регулювання відносин
між різними рівнями, суб’єктами і сегментами ринку. Від-
повідна спеціальна політика може реалізуватись лише
через формування відповідних програм розвитку ринку
продукції овочівництва. Досвід свідчить, що їх форму-
вання та виконання забезпечує гармонізацію інтересів
усіх сторін, об’єктів та суб’єктів управління. 

Супроводження процесу управління ринком продукції
овочівництва державними структурами і органами тери-
торіального або галузевого рівня, з нашої точки зору,
являє процес формування програм розвитку ринку (як
ком плексу заходів), що складається з двох етапів: 1) суп-
ро водження на етапі формування системи управління
ринком продукції овочівництва; 2) супроводження на ета -
пі функціонування та розвитку ринку.

Відповідно, необхідною є розробка двох типів програм:
програми з формування інфраструктури (механі з  му) уп-
ра вління ринком продукції овочівництва та програми з
розвитку ринку продукції овочівництва (що будуть базу-
ватись на попередньо створеному механізмі управління). 

Супроводження державою процесу формування ін-

фраструктури управління ринком продукції овочівництва
може включати в себе: створення системи надання учас-
никам ринку консультацій з питань можливостей і обме-
жень їх діяльності, прав і обов’язків суб’єктів ринку
відповідно з діючим законодавством (через систему дер-
жавних консалтингових органів - сільськогосподарських
дорадчих служб); створення аналітично – облікової сис-
теми, що за безпечує процес управління ринком продук-
ції овочівництва, формування державних та регіональних
баз да них попиту і пропозиції на основі інформаційних тех-
нологій та уніфікованої методики збору і обробки аналі-
тичних даних; створення системи консалтингової
допомоги в плану ванні діяльності на ринку продукції ово-
чівництва; ство рення державних та недержавних уніфіко-
ваних систем маркетингових досліджень ринку продукції
овочівництва; організація цільової підготовки і підви-
щення кваліфікації кадрів для управління ринком продук-
ції овочівництва; створення системи проведення
попередньої державної науково-технічної експертизи
проектів щодо створення нових ринкових суб’єктів в га-
лузі; створення системи забезпечення інвестиційними
коштами процесу виробництва, переробки та збуту пріо-
ритетно-важливих видів продукції овочівництва.

Супроводження державою функціонування та роз-
витку ринку продукції овочівництва, на наш погляд, може
включати в себе: надання суб’єктам ринку консультацій з
питань рекламної та маркетингової діяльності; організа-
цію контролю відповідності інструкціям і правилам діяль-
ності суб’єктів ринку; збір даних по цінах, конкуренції,
попиту і споживанню продукції овочівництва; організацію
проведення маркетингових досліджень. З урахуванням
сучасного стану галузі виробництва продукції овочівни -
цтва, обсягів та структури імпорту  цієї продукції, функцію
супроводження формування і розвитку збалансованого
ринку продукції овочівництва і з врахуванням зарубіжного
досвіду ми пропонуємо надати дорадчим сільськогоспо-
дарським службам, що повинні мати в своєму складі спе-
ціалізовані інформаційно-аналітичні регіональні центри
розвитку регіональних ринків продукції овочівництва.
Вони мають функціонувати на партнерському капіталі ос-
но вних суб’єктів ринку, зокрема, держави, коштів аграрних
товаровиробників і торговельних організацій, а також –
коштів місцевих бюджетів. 

Розрізняють пряме і непряме державне регулювання
ринку. Критерієм цього поділу є адміністративні і еконо-
мічні методи регулювання ринку. Ми пропонуємо вве-
дення проміжної ланки впливу держави на ситуацію на
ринку продукції овочівництва (дорадчу службу). Передача
певних повноважень і функцій з регулювання та саморе-
гулювання ринку продукції овочівництва дорадчим служ-
бам (які є напівдержавними і об’єктивно узгоджують
де ржавні, регіональні та громадські інтереси) трансфор-
мує якість впливу держави на економічні процеси на
ринку продукції овочівництва з директивних на гнучкі ре-
комендаційні та стимулюючі. Інфраструктура управління
ринком продукції овочівництва в Україні має функціону-
вати в умовах кооперації товаровиробників та їх глибокої
інтеграції з переробними підприємствами. Такий стан, на
наш погляд, є важливою передумовою формування ме-
ханізму управління ринком продукції овочівництва сучас-
ного типу. Про це свідчить зарубіжний досвід.

Кооперація набула широкого поширення у багатьох
країнах світу, нині вона охоплює більше 800 млн. чоловік.
Саме кінець XIX - початок XX ст. вважається періодом ста-
новлення та розвитку вертикальної агропромислової ін-
теграції. Так, у Великій Британії, США, Канаді друга
половина 30-х рр. ХХ ст. характеризується поглибленням
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інтеграційних відносин в агропромисловому виробництві.
В інших країнах Західної Європи – Франції, ФРН, Голландії,
Данії, Швеції ці процеси розпочались дещо пізніше – на
початку 1950-х рр., у Японії - наприкінці 1960-х рр. [5].

У багатьох країнах існують труднощі регулювання
економічних відносин між державою та кооперативними
організаціями. Це стало причиною утворення коопера-
тивних союзів на регіональному і державному рівнях. Такі
союзи спростили вирішення багатьох правових питань,
дотримання податкового законодавства, надання кон-
сультацій. 

У країнах ЄС реалізація овочевої продукції набула по-
ширення через кооперативні аукціони, які, як правило,
знаходяться в районах виробництва овочів та організову-
ють свою діяльність з сільськогосподарськими товарови-
робниками на договірній основі. У країнах Західної
Єв ропи до вартості товарної продукції продовольчого
комплексу частка сільського господарства не перевищує
20%, а сфери розподілу і реалізації продукції – 50% [2]. 

В країнах ЄС основними ініціаторами агропромисло-
вої інтеграції є крупні переробні фірми, які виробляють
більше половини всього продовольства у країні. У Франції
велика роль держави у розвитку інтеграційних процесів.
Так, мають місце випадки, коли саме державні структури
ставали ініціаторами встановлення певних інтеграційних
зв’язків. У Великобританії одержала поширення агро-
промислова інтеграція на контрактній основі, а також
ство рення інтегрованого виробництва фірмою – переро б -
ником.

Досвід США демонструє доцільність розвитку коопе-
рації та інтеграції в овочево-продуктовому підкомплексі.
Слід відмітити, що майже кожний штат має асоціацію ви-
робників плодоовочевої продукції. У США, Канаді в оста н-
ні десятиріччя чітко простежується тенденція роз ширення
оптовими компаніями різного типу мережі оптових баз та
супермаркетів. Така форма збуту овочевої продукції до-
зволяє знизити витрати оптових компаній при транспор-
туванні товарів, перекладаючи їх на фірми роздрібної
торгової мережі. 

У США і країнах ЄС кооперативи, що спеціалізуються
на збуті свіжих овочів, як правило, в своїй структурі мають
власні сховища, установки для попереднього охолоджу-
вання продукції, а також пакувальні підприємства. З
метою гарантованого забезпечення збуту своєї продук-
ції більшістю кооперативів була організована власна тор-
гова мережа.

Кооперативи США реалізують від загальних обсягів до
20% як свіжих, так і перероблених овочів. У Франції через
кооперативи реалізується 30% овочів і 42% фруктів, у Гол-
ландії – відповідно 80 і 75%, Німеччині – 44 і 26%, Вели-
кобританії – 17 і 33%, в Італії – 10 і 33% [4].

Структуризація та впорядкування ринку продукції ово-
чівництва в Україні через розвиток кооперації та інтегра-
ції в галузі стане основою для застосування сучасного
механізму управління цим ринком. Тому доцільно в якості
основного організаційного елементу цього механізму ви-
користати інформаційно-аналітичні центри регулювання
територіальних (місцевих) ринків овочевої продукції (в
складі дорадчих сільськогосподарських служб). Такі це н т -
ри на початкових етапах своєї діяльності можуть також бу -
ти ініціаторами створення кооперативних та інтеграційних
об’єднань в галузі. 

Управлінська діяльність пропонованих центрів має, на
наш погляд, забезпечити виконання таких задач: вирів-
нювання обсягів продажу овочевої продукції на ринку, ко -
н'ю нктури пропозиції, попиту і цін; створення і підтримка
здорового конкурентного середовища на ринках овоче-

вої продукції; створення системи збору та аналізу інфор-
мації що стосується попиту на продукцію овочівництва,
пропозиції та ціни; щорічне складання звітних та про-
гнозних балансів по видах овочевої продукції та застосу-
вання різних способів коригування попиту і пропозиції,
їхньої оптимізації та збалансування;  оперативний конт-
роль і аналіз поточних балансів надходження та викорис-
тання овочевої продукції, їх відповідності прогнозним
параметрам ринку; виявляти ризики щодо забезпечення
населення овочевою продукцією та своєчасно застосо-
вувати ефективні механізми регуляторного впливу дер-
жави.

ВИСНОВКИ
Отже, в системі управління ринком продукції овочів-

ництва основну роль повинен відігравати державний ме-
ханізм регулювання, який повинен використовувати
систему стимулювання розвитку ринку продукції овочів-
ни цтва з метою контролю його функціонування, збалан-
су вання його елементів, впливати на товаропотоки
про дукції овочівництва, шляхом формування відповідної
стратегії, програм, пріоритетних напрямків, створювати
умови підвищення конкурентоспроможності вітчизняних
виробників продукції овочівництва на внутрішніх та зов-
нішніх ринках. 

Результати проведеного дослідження доводять, що
вітчизняний шлях формування механізму управління рин-
ком продукції овочівництва повинен базуватись на нау -
ково обґрунтованому розумінні механізму та структури
рин ку, він може містити окремі позитивні складові зару-
біжного досвіду. Сучасний етап розвитку ринку продукції
овочівництва та аграрної сфери в цілому в розвинених
країн світу базується на органічному  поєднанні держав-
ного та громадського управління функціонуванням ринку.
Особливо актуальним це завдання є для сучасного етапу
формування інфраструктури ринку овочевої продукції в
Україні. З’ясовано що даний процес повинен здійснюва-
тись паралельно з поглибленням кооперативних та інтег-
раційних зв’язків в галузі. Досвід розвинених країн
свідчить також, що сучасна система управління ринком
про дукції овочівництва неможлива без єдиного коорди-
на ційного органу, системи збору та опрацювання аналі-
тичної інформації та відповідних управлінських процедур. 

В якості такого органу пропонується загальнодер-
жавна система дорадчих сільськогосподарських служб,
які здатні (про що свідчить зарубіжний досвід) поєднати
інтереси державного регулювання ринку овочевої про-
дукції з системою громадського саморегулювання ринку,
забезпечити системний характер щодо реалізації управ-
лінських процесів в досліджуваній сфері. 

При цьому слід врахувати, що використання позитив-
ного зарубіжного досвіду в сфері управління ринком про-
дукції овочівництва не повинно відбуватись у вигляді його
копіювання, а можливе лише за умови адаптації певних
елементів зарубіжних моделей управління ринком до су-
часних вітчизняних умов.
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ЯК КУПИТИ ЖИТЛО З НАЙМЕНШИМИ РИЗИКАМИ
СХЕМА ПЕРША: КУПУЄМО ЗАСТАВНУ

Найбільш ризиковою і невигідною для покупця
схемою придбання «первинки» юристи однозначно
називають схему, що передбачає використання за-
ставної. При такому способі оформлення угоди за-
будовник пропонує інвестору купити заставну, яку
після введення житла в експлуатацію потрібно об-
міняти на документи, що підтверджують право
власності покупця на квартиру. 

Основним недоліком такої схеми юристи вважа-
ють те, що заставна жодним чином не дає інвестору
права претендувати на квартиру в споруджуваному
будинку. «Заставна засвідчує не право її власника
на об'єкт нерухомості, а його право звернути стяг-
нення на цей об'єкт у разі невиконання основного
грошового зобов'язання боржником. Якщо забу-
довник виконає основне зобов'язання (фактично
поверне потенційному покупцю його гроші), у ос-
таннього не буде ніяких правових підстав вимагати
передачі йому у власність об'єкта нерухомості».
Таким чином, купуючи заставу, ви фактично просто
позичаєте забудовникові гроші. 

Відповідно, контролювати хід проведення робіт
і використання вкладених коштів на цілі будівництва
власник заставної теж не зможе. У покупця немає
ніяких можливостей впливати на дотримання забу-
довниками термінів будівництва та здачі об'єкта в
експлуатацію, а також контролювати хід будівель-
них робіт. Така схема вигідна лише забудовникові,
який використовує її для мінімізації оподаткування. 

Гарантії, які отримує власник заставної, також не
можна назвати достатніми. «Основним правом
власника заставної є право на отримання грошових
коштів (основного зобов'язання) в сумі, що дорів-
нює собівартості будівництва квартири. Це означає,
що вже на етапі придбання заставної, ви втратили
суму коштів, що дорівнює різниці між ціною при-
дбання заставної (прирівняна до ринкової вартості

квартири) і номінальної вартості застави», - комен-
тує Артем Стоянов, старший партнер LCF Law
Group. 

Крім того, що використання застави для купівлі
нерухомості на первинному ринку не вигідно покуп-
цеві, воно ще й не цілком законно. «З набранням
чинності Закону «Про внесення  змін у деякі законо-
давчі акти України щодо вдосконалення державного
регулювання у сфері будівництва житла» №2367 від
5 серпня 2010 року використання заставних для
цілей продажу нерухомості що будується було за-
боронено, про що також свідчить лист Міністерства
юстиції України. Компанії, що продовжують вико-
ристовувати застави для цілей продажу житлової
нерухомості, що будується, вводять в оману потен-
ційних покупців, що має ознаки складу криміналь-
ного злочину, передбаченого ст.190 «Шахрайство»
Кримінального кодексу України», - розповідає Артем
Стоянов. Помилка полягає в тому, що заставна в
майбутньому дозволить покупцеві отримати права
власності на квартиру - адже ніяких прав на квар-
тиру заставна сама по собі не передбачає. 

Переваги схеми: у разі банкрутства забудов-
ника власник заставної має переважне право на
звернення стягнення на нерухомість, що будується
(порівняно з іншими схемами придбання нерухо-
мості).

Недоліки схеми:  
• заставна не дає її власникові права на отри-

мання квартири і не дозволяє контролювати процес
будівництва та використання сплачених грошей;

• використання заставної для придбання неру-
хомості незаконно, угода може бути визнана судом
недійсною.

Підготовлено за результатами сайту

www.prostobank.ua



ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ПРАВО                                                                                                                               3/1’2013

8

УДК: 330.322

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОБЛАСНОГО РІВНЯ
ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО

ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 
В АГРАРНОМУ РЕГІОНІ

FEATURES OF STATE INFORMATION 
AND ANALYTICAL SYSTEM OF REGIONAL LEVEL

AS A TOOL CREATING A FAVORABLE 
OF INVESTMENT ENVIRONMENT 

IN THE AGRARIAN REGION 

Проаналізовано особливості структурно-динамічних зрушень, що відбуваються в аграрному регіоні, досліджено
особливості зв’язку  комплексного розвитку АПК адміністративно-територіальних одиниць області з ефективністю їх
інвестиційного забезпечення. Показано доцільність впровадження у роботу органів державного управління обласного
рівня відповідної інформаційно-аналітичної системи як засобу коригування структурно-динамічних зрушень в еко-
номіці регіону через перерозподіл інвестиційних ресурсів. Запропоновано структуру даної системі та її місце у за-
гальнодержавній інформаційно-аналітичній системі.

The features of the structural and dynamic changes occurring in the agricultural region studied communication features
of complex development to administrative-territorial units of the region with the efficiency of their investment. The expedi-
ency of introduction to the work of the regional of state bodies level appropriate data-processing system as a means of ad-
justing the structural and dynamic changes in the economy of the region through the redistribution of investment resources.
It was suggested that the structure of this system and its place in the national information-analytical system.

Ключові слова: аграрний регіон, структурно-динамічні зрушення, інвестиційне забезпечення, інвестиційний клі-
мат, інформаційно-аналітична система.

Key words: agrarian region, structural and dynamic changes, investment, investment climate, information-analytical
system.
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ВСТУП
Сучасний стан економіки країни характеризується

зро станням впливу факторів зовнішнього середовища,
де централізацією управлінських процесів, структурно-
ди намічними зрушеннями, диференціацією соціально-
економічного розвитку регіонів. Застосовувані для
по кращення ситуації традиційні методи державного ре-
гулювання економіки не забезпечили бажаних результа-
тів. Однією з причин їх неефективності стала недооцінка
впливу структурно-динамічних зрушень на ефективність
регіональної економіки. Тому особливо важливим є кори-
гування державної регіональної політики, зокрема змі-
щення акцентів від підтримки окремих проектів чи
виробництв, до системної структурної політики, коли
створюються умови для збалансованого та комплексного
використання наявного виробничого потенціалу терито-
рій, сприянню розвитку структур, інтегрованих за госпо-
дарською ознакою  та виробничих комплексів, сформованих
за галузевим принципом.  Така політика вимагає форму-
вання своєрідної "дорожньої карти" для взаємодії дер-
жави, бізнесу, територіальної громади в розбудові
ефе ктивної регіональної економіки на довгострокову та

короткострокову перспективу. Координатором і органі-
затором має виступати регіональний рівень державного
управління, як такий, що узгоджує інтереси макро- та мі-
крорівнів. Це підвищує вимоги до якості управлінських рі-
шень органів державного управління та місцевого
самоврядування регіону. Одним із шляхів вирішення
даної проблеми є створення інформаційно-аналітичної
системи регіону, як рівня загальнодержавної системи.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Застосовувані в регіонах заходи державної регіональ-

ної політики не вирішило питань підвищення  конкуренто -
спро можності та забезпечення збалансованого від творення
регіональної економіки в умовах динамічних структурних
зрушень, що відбуваються під дією інтеграційних проце-
сів та механізмів ринкової самоорганізації, тощо. Резуль-
татом стала втрата частини надходжень до бюджетів
різних рівнів, поглиблення регіональної асиметрії, дисп-
ропорції у галузевій структурі економіки регіону, дифе-
ренціація соціально-економічного розвитку, що зробило
проблему інвестиційного забезпечення економічного
зростання ще актуальнішою. У більшості регіонів еконо-
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мічно активні підприємства сконцентровано в обласних
центрах, там же реалізується більшість інвестиційних
проектів, а сільська місцевість та районні центри вважа-
ються переважно депресивними та інвестиційно непри-
вабливими, що поглиблює диференціацію розвитку
адміністративно-територіальних одиниць регіону. Малий
бізнес розвивається переважно у сфері торгівлі та послуг,
та інших не ресурсоємних та швидкоокупних видах еконо-
мі ч ної діяльності. Виробнича сфера поступово витісня-
ється торгівлею, фінансовим сектором, у структурі
експорту переважає сировинна продукція, що робить
економіку регіонів імпортно-залежною.

Така ситуація є традиційною для регіонального рівня,
оскільки відсутній комплексний підхід щодо збалансова-
ного розвитку конкретних територій як складових регіо-
нального рівня макроекономічної системи, їх роль та
мі сце у внутрішньо-регіональному обміні, міжгалузеві
зв’яз ки як в середині регіону, так і з зовнішнім оточенням.
Одним із способів, вирівнювання соціально-економічного
розвитку адміністративно-територіальних одиниць ре-
гіону, координації структурно-динамічних зрушень є пе-
рерозподіл як внутрішніх, так і зовнішніх інвестиційних
ресурсів регіону шляхом збалансування попиту та пропо-
зиції на інвестиційному ринку, створення умов для опти-
мізації їх використання. З огляду на це, підвищуються
вимоги до якості управлінських рішень, що приймаються
органами державного управління регіонального рівня,
зростає актуальність удосконалення їх інформаційно-
аналітичного забезпечення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням підвищення ефективності інвестиційної

діяльності, присвячено праці вітчизняних та закордонних
вчених, таких як І.О. Бланк, Г.Л. Вознюк, В.М. Гриньова,
О.Д. Гудзинський, С.А. Гуткевич, М.П. Денисенко, А. Д. Ді б-
рова, Г.М. Чорний, М.В. Зубець, М.І. Кісіль, О.С. Мельничук,
С.В. Мочерний, Б.Я. Панасюк, А.А. Пересада, Н. Солов -
йо ва та інші, Б. Грехем, Дж. Кейнс, М.Д. Кондратьєв,
О. С. Сухарев, Й. Шумпетер, Ф. Шарп. У більшості публі-
кацій розглядаються теоретичні засади підвищення ефек-
тивності та конкурентоспроможності економіки регіону
через активізацію інвестиційної діяльності в ньому. Однак,
інформаційно-аналітичному забезпеченню управління ак-
тивізацією інвестиційної діяльності на регіональному рівні
державного управління, приділено мало уваги. 

МЕТОЮ СТАТТІ є визначення особливостей форму-
вання державної інформаційно-аналітичної системи ре-
гіонального рівня як засобу активізації, оптимізації та
ко ординації інвестиційної діяльності в регіоні, адаптова-
ної до умов конкретного регіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні регіональний рівень формується як само-
стійна соціально-економічна система країни, де перети-
наються інтереси макроекономічного рівня, територіальних
громад, бізнесу, тощо. З іншого боку, регіон є ціле-орієн-
тованою та багатоцільовою системою, що має різні внут-
рішні та зовнішні цілі, складається з підсистем, кожна з
яких у свою чергу має власні цілі, різноманіття програм та
стратегій розвитку. Елементи регіональної системи взає-
модіють між собою та іншими системами завдяки зв’яз-
кам, що склались у процесі її функціонування, зокрема,
міжгалузевим зв’язкам, виробничій кооперації, тощо.
Крім того, регіональний рівень характеризується дина-
мічними структурними зрушеннями, що є некерованими

під впливом екзогенних факторів та механізмів ринкової
самоорганізації. Наслідком такої структурної динаміки є
зростання диспропорцій економічного розвитку районів
та міст області, поглиблення диференціації щодо реалі-
зації соціальних стандартів.

Одним із прикладів є Черкаська область  – традиційно
аграрний регіон Лісостепу України, один із лідерів вироб-
ництва продукції сільського господарства, який, на від-
міну від більшості аграрних регіонів, займає високі місця
у загальнодержавних рейтингах соціального та економіч-
ного розвитку. Зокрема, регіон займає сьоме місце і на-
лежить до групи "середняків", а за напрямами "економічний
розвиток" та "інвестиційна та інноваційна діяльність" – є
відповідно другим та третім [1].

У регіоні тривають структурні деформації, характерні і
для інших регіонів: скорочення виробничої сфери (зок-
рема сільськогосподарського виробництва), зростання
частки невиробничої сфери у структурі валової доданої
вартості (таблиця 1). 

Значною мірою така тенденція зумовлена концентра-
цією виробництва у обласному центрі, адже практично
половина - 49,6% (в середньому за 2007-2011 рр.) від за-
гального обсягу реалізованої в області продукції (робіт,
послуг) припадає на м. Черкаси [3]. Аналогічна ситуація
склалась і щодо інвестиційного забезпечення регіону: як
показали проведені розрахунки, більше половини інвес-
тицій в основний капітал сконцентровано в м. Черкаси
(36,5%, в середньому за 2007-2011 рр.), Канівському
(7,8%) та Уманському (5,9%), частки інших районів та міст
області не перевищують 5% [3].

Розраховуючи переважно на використання власних
ресурсів, питання інвестиційного забезпечення аграрні
підприємства вирішують за рахунок участі в інтегрованих
структурах АПК, де основним інвестором є підприємства
переробної промисловості, зацікавлені у сировинній бази
та ринку збуту. Як показало проведене дослідження, най-
більш чутливими до інвестицій є економічні системи
районів області, де активно функціонує замкнений цикл
АПК (таблиця 2).

Звичайно, що сільське господарство, за своєю при-
родою не може бути настільки інвестиційно привабливим,
як торгівля чи промисловість, але за умови налагодження
міжгалузевих зв’язків між територіально близько розта-
шованими підприємствами різних сфер АПК, позитивний
ефект від, навіть невеликих обсягів інвестицій, може бути
досягнутий досить швидко. Збалансований розвиток
підприємств всіх сфер агропромислового комплексу,
розташованих в межах одного району чи близьких тери-
торіально, створює передумови для ефективного вико-
ристання інвестиційних ресурсів. Тобто, формування в
аграрному регіоні  інтегрованих структур різного типу, на-
віть за обмежених інвестиційних ресурсів дозволить
одержати значну ефективність вкладень за рахунок утво-
рюваного синергетичного ефекту. 

Забезпечити ефективність економічної системи ре-
гіону можна шляхом оптимізації галузевої структури че -
рез керований перерозподіл інвестиційних ресурсів.
То бто реакція інвесторів на економічну ситуацію в регіоні
буде впливати на формування його галузевої структури. З
огляду на це, спільним завданням органів державного уп-
равління регіонального рівня, місцевого самоврядування
є розробка стратегічного плану реалізації інвестиційних
проектів, спрямованих на забезпечення комплексного та
рівномірного розвитку всіх адміністративно-територіаль-
них одиниць регіону. Забезпечити надходження інвести-
цій в визначені проекти можна сформувавши відповідне
інформаційне середовище. 
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Таблиця 1
Порівняння структури валової доданої вартості Черкаської області за видами економічної діяльності 

у фактичних цінах у 2001 та 2010 рр.*

Вид економічної діяльності
2001 2010 Зміна

структури,
%млн. грн. % млн. грн. %

Сільське господарство, мисливство, 
лісове господарство 

1157 32,2 4000 19,5 -12,7

Рибальство, рибництво 7 0,2 14 0,1 -0,1

Промисловість 816 22,8 5301 25,8 3

- добувна промисловість 20 0,6 153 0,7 0,1

- переробна промисловість 668 18,6 4518 22 3,4

- виробництво та розподілення електроенергії,
газу та води

128 3,6 630 3,1 -0,5

Будівництво 83 2,3 561 2,7 0,4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого вжитку

387 10,8 2967 14,4 3,6

Діяльність готелів та ресторанів 20 0,5 148 0,7 0,2

Діяльність транспорту та зв’язку 369 10,3 1816 8,8 -1,5

Фінансова діяльність 50 1,4 459 2,2 0,8

Операції з нерухомим майном, оренда, інжині-
ринг та надання послуг підприємцям

138 3,9 1320 6,4 2,5

Державне управління 145 4,0 1305 6,4 2,4

Освіта 227 6,3 1444 7 0,7

Охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги

147 4,1 851 4,1 0

Надання комунальних та індивідуальних послуг;
діяльність у сфері культури та спорту

44 1,2 347 1,7 0,5

Всього 3590 100 20533 100 -

*Розраховано автором за даними Головного управління статистики у Черкаській області [2,3]

Адже наявність достовірної, повної, доступної інфор-
мації відіграє для потенційного інвестора визначальну
роль при прийнятті рішення щодо інвестування. Потенцій -
ні інвестори перед вкладанням коштів проводять еконо -
мічну оцінку об’єкту інвестування та загальної економічної
ситуації в регіоні. Зазвичай інвестору потрібна експертна
підтримка, систематизований контекстний пошук інфор-
мації, формування множини альтернатив для прийняття
оптимального інвестиційного рішення. При цьому інвес-
тиційне рішення буде напряму залежати від рівня квалі-
фі кації та економічних знань інвестора, його вміння
ана лізувати поточну ситуацію на ринку та передбачати її
на перспективу. А зібрати повноцінну інформацію, та ви-
користати її для прийняття рішення можуть далеко не всі
потенційні інвестори. Це пов’язано з складністю струк-
тури регіональної економіки, особливо аграрного регіону,
яка характеризується наявністю як інтегрованих за гос-
подарською ознакою структур (холдингів, корпорацій,
тощо), так і виробничих комплексів, сформованих за га-
 лузевою ознакою (агропромисловий комплекс, паливо-
ене ргетичний, транспорту та зв’язку, тощо), відсутністю
повноцінної інформації про їх функціонування та розви-
ток, що зумовлено особливостями збору, накопичення та

доступу до статистичної інформації. Тому об’єктивна та
структурована інформація щодо інвестиційних проектів,
пріоритетних для регіону, викличе довіру у потенційних ін-
весторів, адже більшість з них відає перевагу проектам з
мінімальним ризиком та забезпечених державними га-
рантіями. 

Враховуючи особливості аграрного бізнесу, обов’яз-
ко во повинні досліджуватись: природно-кліматичні умови,
екологія, виробничий потенціал та його територіальне
розміщення, включаючи не працюючі підприємства, стан
підприємництва та типологію його організаційно-право-
вих форм, міжгалузеві зв’язки та внутрішньо-регіональна
кооперація. Крім того, слід оцінювати ще й чутливість ре-
гіону та окремих адміністративно-територіальних форму-
вань до залучення інвестицій. 

Для вирішення вказаних задач слід запропоновувати
впровадження структурованої інформаційно-аналітичної
системи, яка з одного боку, вирішуватиме завдання моні-
торингу стану соціально-економічної системи, зовніш-
нього впливу та його спрямування, руху інвестиційних
потоків у регіоні, як в розрізі видів економічної діяльності,
так і за адміністративно-територіальними одиницями та
кластерами, що дозволить оперативно визначати відхи-
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Таблиця 2
Результати класифікації міст та районів Черкаської області за рівнем чутливості до інвестицій, 

в середньому за 2001-2011 рр.*

Райони та міста Група
Пріоритетні галузі промисловості, зона, до якої відноситься район 

за специфікою ведення сільського господарства

Золотоніський

лі
д

е
р

и

Харчова, переробна, добувна (видобуток бентонітів) промисловість, сільське господарство:
захисне землеробство

Черкаський Хімічна промисловість, транспортне машинобудування, харчова промисловість

Чорнобаївський
Сільськогосподарське машинобудування, приладобудування, фармацевтична промисло-
вість, лікеро-горілчане виробництво

Жашківський
Машинобудування, харчова, переробна промисловість, сільське господарство: землероб-
ство в умовах підвищених ризиків

Уманський
Харчова промисловість, машинобудування, сільське господарство:зернове виробництво з
розвинутим тваринництвом (свинарство)

Драбівський
Сільське господарство: землеробство в умовах підвищених ризиків, птахівництво, свинар -
ство, рослинництво)

Шполянський
Харчова, деревообробна промисловість, виробництво залізобетонних конструкцій, маши-
нобудування, сільське господарство: приміська зона з розвинутим свинарством, птахівниц-
твом, рослинництвом)

Звенигородський
Харчова,легка промисловість, сільськогосподарське машинобудування, промисловість, об-
роблення деревини, сільське господарство: захисне землеробство (рослинництво, м'ясне
скотарство)

Корсунь-Шевченківський
Харчова промисловість,  сільське господарство: зернове виробництво з розвинутим тва-
ринництвом

м. Черкаси Хімічна промисловість, транспортне машинобудування, харчова промисловість

Городищенський

се
р

е
д

н
як

и

харчова, деревообробна промисловість, машинобудування сільське господарство: захисне
землеробство (тваринництво, зерновиробництво)

Монастирищенський
Харчова, целюлозно-паперова, деревообробна промисловість,видобуток торфу, сільське
господарство: приміська зона(птахівництво, свинарство, рослинництво)

Тальнівський
Харчова промисловість, сільське господарство: Приміська зона  (зернові та технічні куль-
тури, птахівництво)

м.Золотоноша
Сільськогосподарське машинобудування, приладобудування, фармацевтична промисло-
вість, лікеро-горілчане виробництво

м.Умань
Приміська (молочне скотарство, свинарство та птахівництво, у рослинництві -  вирощування
культур для виробництва біопалива)

Смілянський
Легка, харчова промисловість, туризм, сільське господарство: землеробство в умовах під-
вищених ризиків (зернові, технічні культури, свинарство, молочне скотарство).

Христинівський
Пріоритетні галузі промисловості, зона, до якої відноситься район за специфікою ведення
сільського господарства

м. Сміла
харчова, хімічна та нафтохімічна промисловість, машинобудування, сільське господарство:
приміська зона  (птахівництво, молочне скотарство)

Маньківський
Харчова, переробна промисловість, виробництво будівельних матеріалів, сільське госпо-
дарство:зернове виробництво з розвинутим тваринництвом

Лисянський Зернове виробництво з розвинутим тваринництвом, овочі закритого ґрунту

Канівський
Фармацевтична,харчова промисловість, машинобудування, сільське господарство: земле-
робство з розвинутим тваринництвом

Камянський
Переробна промисловість  (зернозберігання, виробництво цукру), сільське господарство:
зернове виробництво (зокрема насінництво) з розвинутим тваринництвом (кролівництво,
скотарство)

м.Канів
Харчова, деревообробна промисловість, виробництво залізобетонних конструкцій, маши-
нобудування, сільське господарство: приміська зона з розвинутим свинарством, птахівниц-
твом, рослинництвом)

Чигиринський

ау
тс

ай
-

д
е

р
и

Харчова та переробна промисловість, сільське господарство: землеробство в умовах під-
вищених ризиків

Катеринопольський Сільське господарство: приміська зона

м.Ватутіне Харчова та переробна промисловість

*Розраховано автором за даними Головного управління статистики у Черкаській області [2,3].
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лення соціально-економічної системи регіону від обраної
стратегії розвитку, а з іншого – забезпечуватиме потен-

ційних інвесторів необхідною бізнес-аналітикою (мати
елементи системи підтримки прийняття рішень) (рис. 1).

Національний рівень

Інтерфейс область-держава

Система управління функціонуванням інформаційно-аналітичної системи

Система підтримки
прийняття рішень

Регіональна система
моніторингу стану 

соціально-економіч-
ного розвитку регіону

Офіційний портал 
обласної державної

адміністрації

Обласна рада

Автоматизована 
інформаційно-

аналітична система

Інформаційний 
інтерфейс з 

офіційним порталом

Керівництво обласної
державної 

адміністрації

Інформаційно-
аналітичні системи
управлінь обласної

державної 
адміністрації

Інформаційно-
аналітичні системи

структурних підрозді-
лів міністерств 

та відомств
Інформаційні інтерфейси із
системами районного рівня

Інормаційно-аналітичні системи районного рівня

Рис. 1. Схема державної інформаційно-аналітичної системи обласного рівня

Впровадження такої системи потребує цілої низки ор-
ганізаційних заходів, зокрема внесення змін до порядку
збору та накопичення статистичної інформації на регіо-
нальному рівні, об'єднання порталів органів державного
управління обласного та державного рівнів у єдину роз-
поділеної web-орієнтованої інформаційно-аналітичної
системи, що охоплює всі рівні державного управління. 

Це дозволить органам державного управління не
тільки одержувати оперативну інформацію, а й перероб-
ляти її у дані, придатні для подальшого опрацювання у
системі підтримки прийняття рішень, підвищити якість
прогнозування розвитку економічної ситуації в регіонах
так і на загальнодержавному рівні. Зокрема, можливою
стане побудова міжгалузевого балансу та таблиць "ви-
трати-випуск" і для регіонального рівня. Інвестори отри-
мають можливість оцінити переваги інвестиційної
пропозиції з точки зору комплексного розвитку економіки
конкретної території, бачити наявну інфраструктуру та
перспективи її розвитку, і що вкрай важливо для аграр-
ного регіону, завдяки використанню геоінформаційної
складової – конкретну земельну ділянку, де розташова-
ний об’єкт інвестування. Такий підхід сприятиме коорди-
нації зусиль учасників інвестиційного процесу, підвищить
керованість та передбачуваність структурно-динамічних
зрушень, що відбуваються в економіці регіону.

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Вирішення формування сприятливого інвестиційного
середовища в регіоні у контексті реалізації завдань
комплексного та збалансованого його розвитку в умовах
динамічної зміни економічної ситуації, напряму залежить
від оптимальності і своєчасності управлінських рішень,
прийнятих регіональним керівництвом, урахуванні при
цьому особливостей регіональної економічної системи,
зокрема її виробничого спрямування та галузевої струк-
тури, а також альтернативних сценаріїв розвитку ситуації
та думок експертів, координуючи свою діяльність з
вищим рівнем державного управління. Запропонована ін-
формаційно-аналітична система надасть можливість сис-
темно підходити до вирішення питань інвестиційного
забезпечення регіону. У подальших дослідженнях плану-
ється розширити можливості вказаної системи шляхом
доопрацювання її складової –  системи підтримки при-
йняття рішень.

Література
1. Оцінка результатів діяльності Ради міністрів Автономної

Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської місь -
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КОНСУЛЬТАЦІЇ

ЯК КУПИТИ ЖИТЛО З НАЙМЕНШИМИ РИЗИКАМИ
СХЕМА ДРУГА: ОРЕНДУЄМО, ПЕРШ НІЖ КУПИТИ

Менш небезпечною, хоча і не менш мудрою, можна
вважати схему придбання «первинки» з поетапною опла-
тою, для чого з покупцем попередньо укладається дого-
вір оренди житла, що викуповується. Така схема може
залучити тих покупців, які не можуть внести всю суму від-
разу і не хочуть переплачувати відсотки по кредиту банку.
В той же час, вона таїть у собі ряд небезпек. «Укладаючи
договір оренди з поетапною оплатою купівлі нерухомості,
перш за все, необхідно враховувати момент виникнення
права власності на придбану нерухомість, який відтягу-
ється до повної сплати її вартості, що є явним недоліком», -
пояснює Ірина Савченко, юрист юридичної корпорації
«Принцип». 

У разі виникнення будь-яких непередбачених обста-
вин, повернути вже сплачені за договором оренди гроші
ви не зможете. «Логічним буде висновок про те, що, по-
годжуючись на отримання нерухомості на умовах дого-
вору оренди, у разі розірвання в майбутньому цього
договору, покупець, таким чином, ризикує втратити вже
сплачену ним суму, так як вона буде вважатися сумою,
внесеною за оренду нерухомості, і не підлягатиме повер-
ненню» - додає Ірина Савченко. 

Не врегульовано законодавчо і питання зміни вартості
орендної нерухомості. Наприклад, орендодавець зо-
бов'язаний створювати резерв непередбачених витрат у
розмірі 3% вартості квартири за рахунок коштів орен-
даря, проте напрями використання такого резерву не об-
межені. Якщо до моменту викупу квартири забудовник
витратить гроші, внесені в резерв, то вони не будуть за-
раховані у вартість покупки, а отже, ваша квартира може
«подорожчати» на 3%.

Якщо ж ваш забудовник виявиться несумлінним, то
вас можуть чекати ще більші неприємності, адже за зако-
нодавством він має право розпоряджатися зданою в
оренду нерухомістю до моменту її повного викупу - у тому
числі і передавати її в іпотеку. 

Крім цього, така схема на законних підставах не може
застосовуватися для покупки квартири в споруджуваному
будинку - лише для покупки в тільки що побудованому бу-
динку. «Об'єктом оренди з правом викупу може бути квар-

тира або житловий будинок, але не об'єкт незавершеного
будівництва», - пояснює Катерина Гутгарц. 

«Дана схема купівлі нерухомості є відносно прозорою
та безпечною, якщо договір оренди з викупом складений
грамотно і з урахуванням інтересів орендаря. Особливу
увагу радимо звернути на пункти договору, які регламен-
тують порядок розірвання договору, умови переходу
квартири у власність орендаря і можливість збільшення
орендної плати в односторонньому порядку», - радить
Ірина Бугера. 

Варто відзначити, що цю схему можна переплутати з
договором попередньої оренди для поетапної оплати
житла, що деякі забудовники часом пропонують офор-
мити паралельно з заставною. Попередню оренду деве-
лопер може використовувати на етапі будівництва.
Подібний договір, яким, по суті, сторони зобов'язуються
протягом певного терміну укласти договір в майбутньому
(основний договір) на умовах, встановлених попереднім
договором, теоретично, може використовуватися і для
подальшого укладання оренди з правом викупу після бу-
дівництва житла. Проте, за словами юристів, законодав-
ство не дає чіткого визначення цього питання, тому
покупець «первинки» за такою схемою буде захищений
настільки, наскільки це буде прописано в договорі. 

Переваги схеми:
• поетапна оплата;
• покупець вносить кошти за конкретно визначену в

договорі оренди квартиру.
Недоліки схеми:  
• право власності на квартиру для покупця відклада-

ється до повної оплати;
• при розірванні договору покупець втрачає внесені

гроші;
• до повної оплати забудовник може розпоряджатися

квартирою за своїм розсудом;
• не виключено, що викупна вартість квартири протя-

гом дії договору оренди зміниться.

Підготовлено за результатами сайту

www.prostobank.ua
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В статье рассмотрены три основные модели ипотечного кредитования. Представлена модель ипотечного кре-
дитования для рынка Украины. Проанализирована эффективность данных моделей в посткризисный период.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях восстановления стран после

последнего мирового финансового кризиса, ипотечному
кредитованию уделяется особое внимание, приобретает
актуальность изучение мировых рынков ипотечного кре-
дитования. Ипотечный рынок представляет собой си-
стему организованных на основе определенных принципов
и правовых норм экономических отношений, которые
возникают в процессе купли-продажи финансовых обя-
зательств, обеспеченных недвижимостью. Проблемам
развития рынка ипотечного кредитования различных
стран в отдельности посвящены многие работы национа -
ль ных и зарубежных ученых. Важный вклад в разработку
проблем, перспектив восстановления в посткризисный
период внесли такие зарубежные экономисты, как Купер,
Фаулер, Гринспэн, Хэсс, Хоффман, Майэр, Мишкин, Об-
сфельд, Шалендра, Шиллер, Сорос. Отдельные аспекты
исследования в работах известных украинских и россий-
ских ученых: Киреев, Майданевич, Москвин, Павливода,
Юшко. Высоко оценивая вклад отечественных и зарубеж -
ных авторов в решение вопросов становления рынка ипо-
течного кредитования, следует обозначить объективную
необходимость дальнейшего углубления теоретических
исследований с учетом специфики национальных систем
ипотечного кредитования. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ состоит в создании оптимальной мо-
дели ипотечного кредитования для Украины в посткри-
зисный период, основываясь на мировых, общепринятых
моделях ипотечного кредитования.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методологической основой данной статьи являются

теоретические наработки экономической науки, концеп-
ту альные положения современной экономической теории,
научная литература, работы известных отечественных и
зарубежных ученых-экономистов в сфере ипотеки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На данный момент, в Украине рынок ипотечного кре-

дитования находится на стадии развития. В период после
мирового финансово-экономического кризиса, Украине
необходима оптимальная модель финансирования рынка
ипотечного кредитования с учетом национальных и куль-
ту рных особенностей. Ипотечный Рынок Украина опира-
е т ся на модели развитых стран, однако существует
ос трая потребность в создании наиболее оптимальной
модели для Украины. Модель ипотечного кредитования
представляет собой механизм финансирования кредита
выданного под залог имущества.  В силу сложившихся
исторических особенностей, в мировой практике выде-
ляют три основные модели ипотечного кредитования:
модель ипотечных облигаций, ссудо-сберегательная мо-
дель, модель вторичного ипотечного рынка [1]. 

Модели ипотечных облигаций и ссудо-сберегатель-
ная получили широкое распространение в Европе, а мо-
де ль вторичного ипотечного рынка в США. В модели
ипо течных облигаций, финансирование ипотечного креди-
та происходит за счет выпуска ценных бумаг. Облигации
выпускаются ипотечными банками. Качество вы пус каемых
облигаций контролируется кредитными институтами и со
стороны законодательства [2]. В странах, которые ис-
пользуют данную систему, законом обозначены специа-
лизированные институты, основной задачей которых
яв ляется предоставление кредитов подкрепленных ипо-
те кой [3]. Модель ипотечных облигаций преобладает в
Дании, и оказалась самой стабильной моделью провере н -
ной последним мировым экономическим кризисом [4; 5].
Д. Сорос  [6], утверждает, что модель ипотечного креди-
тования Дании является подходящий моделью для выхо -
да США из кризиса. 

Ссудо-сберегательная модель ипотечного кредито-
вания подразумевает аккумулирование денег населения
на целевых сберегательных счетах специализированных
кредитных институтов (ипотечных банков) для финанси-
рования ипотечных кредитов клиентов этих институтов [7].
При этом сроки и суммы сбережений сопоставимы со
сроками и суммами ипотечных  кредитов. Процентные
ставки по таким ипотечным вкладам, как и по ипотечным
кредитам, выдаваемым вкладчикам после накопления во
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вкладе заранее определенной суммы фиксированы на
весь срок сберегательного договора и находятся на уровне
ниже рыночного [8]. Данной системе присущи низ кие
фи ксированные процентные ставки по кредитам и сбе-
ре жениям [9]. Данная закрытая система почти полностью
изо лирована от рынка капитала. 

Модель вторичного ипотечного рынка получила ши-
рокое распространение в США и отличается более слож-
ным механизмом рефинансирования ипотечных кредитов.
Вторичный рынок функционирует за счет ипотечных цен-
ных бумаг и секьюритизации [10]. Ипотечные переводные
ценные бумаги выпускаются кредиторами или специаль-
ными институтами, которые называются кондуиты, кото-
рые в свою очередь покупают ипотечные кредиты и
выпускают ипотечные ценные бумаги [11; 12]. 

Основываясь на вышеупомянутых трех моделях ипо-
течного кредитования можно смоделировать оптимальную
модель для украинского рынка ипотечного кредитования.
Рынок ипотечного кредитования Украины до сих пор на-
ходится на стадии развития и становления. На данном
эта пе становления, модель ипотечного кредитования на и-

более приближена к американской модели ипотечного
кредитования [13;14]. Однако, учитывая неустойчивость
модели в период последнего мирового кризиса, рассмо-
трим альтернативную модель для внедрения на украин-
ский рынок (схема 1.). В Украине с 2004 года существует
Государственное Ипотечное Учреждение, созданное пра-
вительством Украины с целью рефинансирования ипо-
течных кредитов [15]. В представленной модели, ГИА
занимает место посредника между правительством и ба н -
ками. Опираясь на устойчивую модель датского рынка
ипотечного кредитования, в данной модели предлага-
ется сделать уже образовавшуюся в Украине двухуров-
невую модель более закрытой. По аналогу Датской модели
ипотечного кредитования, стоит отделить банки, которые
предоставляют ипотечные кредиты физическим и юри-
дическим лицам. Для минимизации риска, ипотечные
банки должны выполнять сугубо отведенную им роль кре-
дитования под залог имущества.

На схеме обозначено движение денежных средств:
правительство предоставляет финансирование ГИА, а
она в свою очередь осуществляет рефинансирование

Рис. 1. Украинская модель ипотечного кредитования

кредитов выданных ипотечными банками и также осуще  ст-
вляет эмиссию ценных бумаг. В данной моделе предложен
ввод Национальной Компании по Управлению Активами
(НКПУА). НКПУА выкупает у ипотечных банков залоговое
имущество по кредитам, которые потерпели дефолт и в
дальнейшем либо продает имущество коммерческим
банкам, либо оставляет себе и сдает в аренду. 

Предложенная модель является более закрытой за
счет отделения ипотечных банков, которые путем эмис-
сии облигаций могу покрывать выданные кредиты и по-
лучать прибыль за счет комиссионного обслуживания по
кредитам. Эмиссия облигаций должна соответствовать
сумме выданных ипотечных кредитов. Сложности вне-
дрения данной модели заключаются в несовершенстве
законодательной базы Украины. Однако, при введении
необходимых законов и изменения законодательной

базы, основываясь на проведенном исследовании, дан-
ная модель может быть использована для стабилизации
рынка ипотечного кредитования Украины.  

ВЫВОДЫ
Основываясь на трех моделях: модель ипотечных об-

лигаций, ссудо-сберегательная модель и модель вто-
ричного рынка, автор предлагает оптимальную модель
ипотечного кредитования для Украины, которая основы-
вается на американской модели, но является более за-
крытой. В дальнейшем, следует сконцентрироваться на
внедрении данной модели ипотечного кредитования на
рынок Украины. Также в дальнейших работах будут рас -
смотрены законодательная база и возможность рест рук -
ту ризации механизма выдачи ипотечных кредитов в
посткризисный период. 



ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ПРАВО                                                                                                                               3/1’2013

16

Литература:
1. Parshad Rana D. A Reduced modelling approach to the pric-

ing of mortgage backed securities [Online resource]// Electronic
Journal of Differential Equations. - No. 136: Vol. 2010. – http://ejde.
math.txstate.edu

2. Laryea Thomas Approaches to Corporate Debt Restructuring
in the Wake of Financial Crises // International Monetary Fund. -
2010. - pp. 1-32.

3. Felton Andrew, Reinhart Carmen The First Global Financial Cri-
sis of the 21st Century // Centre for Economic Policy Research. -
2008. - ISBN: 978-0-955700-3-4.

4. Orlowski, L. T. Stages of the 2007/2008 Global Financial Crisis: Is
There a Wandering Asset-Price Bubble? Economics. -2008. - pp. 1-40.

5. Jensen, A. A. The Traditional Danish Mortgage Model. Associ-
ation of Danish Mortgage Banks.-2009. – p.1-13

6. Soros George Reforming a broken mortgage system [Online
resource]//The official website of George Soros. – режим доступа
http://www.georgesoros.com/articlesessays/entry/reforming_a_bro
ken_mortgage_system1

7. Green Richard K., Wachter Susan M.   The American Mortgage
in Historical and International Context // Journal of Economic Per-
spectives. - 2005. - Number 4: Vol. 19. - p. 93-114.

8. Ducoulombier, E.[Report]. The Integration of the EU Mortgage
Market. European Commission. -2004. – p.1-35

9. James R. Barth,Tong Li,Triphon Phumiwasana,Glenn Yago A
Short History of the Subprime Mortgage Market Meltdown. -: Milken
Institute. - 2008.-p.18-56.

10. Shahar Denny Ben, Ka Yui Leung Charles, Seow Eng Ong
Mortgage Markets Worldwide. - Oxford: Blackwell Publishing Ltd.,
2008.

11. Shin Hyun Song Securitisation and Financial Stability //
The Economic Journal. - Oxford, UK: Blackwell Publishing, 2009. -
pp. 309-332.

12. Рубцов Б.Б. Фондовый рынок США // Портфельный ин-
вестор. - 2008 г. -  № 3. - стр. 1-12.

13. Jingting Ma  Research on Risk Pre-Warning Mechanism
under Financial Crisis// International Journal of Business and Man-
agement. - 2009. - No. 11:Vol.4.

14. Разумова А.В. Анализ моделей ипотечного кредитова-
ния, сложившихся в мировой практике, и возможности их при-
менения на ипотечном рынке Украины//Економічний простір. –
2009 p. - С. 1-9.

15. Державна Іпотечна Установа [Електроний ресурс]. -
Режим доступа. -  http://ipoteka.gov.ua/

КОНСУЛЬТАЦІЇ

ЯК КУПИТИ ЖИТЛО З НАЙМЕНШИМИ РИЗИКАМИ
СХЕМА ТРЕТЯ: КУПУЄМО БУДІВЕЛЬНІ ОБЛІГАЦІЇ 

Однією з найбільш безпечних для покупця схем при-
дбання «первинки» експерти називають покупку цільових
будівельних облігацій. «Звичайно схема виглядає таким
чином: ви приходите до забудовника і він пропонує вам
підписати договір купівлі-продажу пакету облігацій, номі-
нальна вартість яких дорівнює ціні житла, що купується.
Одночасно з цим договором ви укладаєте договір резер-
вування квартири, в якому фіксується поверх, метраж і
інші характеристики нерухомості, що купується вами», -
розповідає Артем Стоянов. 

Перевагою цільових облігацій можна вважати те, що
до моменту обміну на квадратні метри, вони не будуть ле-
жати мертвим вантажем, а можуть бути використані на
вторинному ринку - наприклад, як застава за кредитом.
Якщо ж ви з яких-небудь причин передумали купувати не-
рухомість, облігації можна продати - якщо, звичайно, вам
вдасться знайти покупця. 

До позитивних для покупця моментів такої угоди екс-
перти відносять і той факт, що випуск облігацій, як і будь-
яких цінних паперів, реєструється Держкомісією з цінних
паперів і фондового ринку. Втім, контроль робіт на буді-
вельному майданчику та цільового використання інвес-
тованих вами грошей у повноваження Комісії не входить,
а тому така реєстрація не звільняє вас від можливих ри-
зиків. «Якщо вам пропонують придбати облігації з метою
інвестування в новобудову, потрібно бути уважним і при-
ділити час аналізу взаємин емітента облігацій (підприєм-
ства, що випускає облігації) і безпосередньо забудовника
новобудови. Зареєструвати випуск і реалізувати обліга-
ції на квадратні метри, в принципі, може будь-яка юри-
дична особа, що не має відношення ні до земельної
ділянки, ні до будівництва будинку, обмежень і контролю
у цій сфері практично немає» - коментує Артем Стоянов. 

Крім цього, варто детально ознайомитися з емітентом
облігацій. «У випадку інвестування шляхом придбання
цільових облігацій головним критерієм надійності забу-
довника є рейтинг, який здійснюється спеціально упов-

новаженим ДКЦПФР рейтинговим агентством відповідно
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій
підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням
ДКЦПФР №322 від 17 липня 2003 року. Рейтинг uaA або
uaB, uaBB, uaBBB, означає, що ризики мінімальні. Рей-
тинг uaCCC, uaCC або uaC - спекулятивний і означає, що
у випадку дефолту відстрочення погашення облігацій
може бути довше 12 місяців, при цьому велика ймовір-
ність повного або часткового не погашення зобов'язань»,
- розповідає Ірина Бугера. 

Переваги схеми: 
- ДКЦПФР здійснює перевірку забудовника та емі-

тента при реєстрації випуску облігацій;
- облігації можна продати або використовувати в

якості застави за кредитом;
- покупець отримує квартиру за заздалегідь визначе-

ною ціною, яка не зміниться в процесі будівництва;
- покупець має законодавчі гарантії цільового вико-

ристання внесених коштів.
Недоліки схеми: 
- облігації дають право їхньому власникові на аб-

страктні, а не конкретні квадратні метри житлової площі в
споруджуваному будинку;

- якщо забудовник передасть об'єкт будівництва в
іпотеку третій особі, то остання матиме переважне право
вимоги на об'єкт;

- якщо покупець не пред'явить облігації до погашення
у встановлений термін, забудовник звільняється від будь-
яких зобов'язань;

- відповідальність емітента за невиконання ним зо-
бов'язань - зокрема, за несвоєчасну здачу об'єкта в екс-
плуатацію - не встановлена;

- у випадку дефолту емітента інвестор може втратити
всі вкладені кошти.

Підготовлено за результатами сайту

www.prostobank.ua
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ПОЛИФАКТОРНАЯ ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

MULTIFACTOR PARAMETERIZATION 
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REGION

В статье предлагается логико-структурная схема определения постоянных
и переменных оценочных атрибутов социально-экономического развития ре-
гиона, применяется системный подход к определению параметров оценки со-
циально-экономического развития региона с использованием методологии
системного исследования Щедровицкого Г. П. и закреплением предметной об-
ласти исследования через совокупность устойчивых тетрад, введенных в науч-
ный оборот Г. Б. Клейнером. Что позволило разработать онтологическую
картину параметризации социально-экономического развития региона на сов-
ременном этапе.

In the article offers logical-block diagram identifying fixed and variable estimative
attributes of socio-economic development of the region, used systematic approach
to defining parameters for assessing the socio-economic development of the region
using the methodology of systematic study of Shchedrovitsky GP and fixing subject
area research through a combination of sustained set, introduced in the scientific
circulation Kleiner G B. That allowed the development of a ontological picture of pa-
rameterization of socio-economic development of the region at the present stage.

Ключові слова: социально-экономическое развитие региона, параметры, многофакторность, системный под-
ход, ус тойчивые тетрады, онтологическая картина

Key words: socio-economic development of the region, the parameter, multifactorial, systemic approach, sustained set,
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ВВЕДЕНИЕ
Проблематика оценки социально-экономического

развития региона носит актуальный характер на протя-
жении значительного периода времени. Рассматривая
вопросы социально-экономического развития региона и
его оценки, мы сталкиваемся, зачастую, с множествен-
но стью разнородных подходов к критериям оценки, по-
ни манию природы региона как объекта оценки, понимаю
про цесса социально-экономического развития как яв-
ления. 

При этом необходимо отметить, что вопросам оценки
и мониторинга процесса социально-экономического
раз вития региона посвящено немало внимания, как со
сто роны ученых-исследователей [10-16], так и со сто-
роны органов власти [17-25]. Соответственно можно го-
ворить о том, что параллельно развивается два подхода
к решению обозначенной проблематики, первый «от
практики к теоретической проработанности» и второй
«от теоретического обоснования к практической реали-
зации». В рамках каждого из подходов разработчики ста -
л киваются приблизительно с одинаковым проблемным
полем, а именно: выбором показателей оценки; опреде-
лением видов оценки (качественная и количественная);
обозначением направлений оценки; определением спо-
со бов нормирования показателей; установлением мето-
дов формирования интегральных показателей оценки и

интерпретацией результатов оценки.  Бесспорным явля-
ется и влияние региональной политики, ее эволюционной
стадии и способности адаптивно воспринимать систем-
ные императивы развития национальной и глобальной
экономики. 

Разновекторность теоретических парадигм регио-
наль ного развития  привела к отсутствию единой теоре-
тической платформы исследования дефиниции «регион»
с одной стороны, и методически согласованного инстру-
ментария исследования регионального экономического
пространства, способов, форм и инструментов реализа-
ции региональной политики с другой стороны. Все это
способствовало образованию «когнитивного диссонан са»
при формировании стратегической вертикали регио-
нального развития РФ, а так же при выбор  инструмен-
тов, приоритетов и оценочных параметров развития
национального экономического пространства, что поро ж-
дало не сопоставимость и недостаточную обоснованность
сра в нительного анализа эффективности функциониро-
вания пространственного вектора развития российской
экономики. 

Проблематика «когнитивного диссонанса» [6] и не-
обхо димость формирования политики регионального
разви тия на принципах «когнитивного баланса» были
рассмотрены нами в предыдущих работах [7].

Учитывая приведенные аргументы, актуальными
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ос таются вопросы определения постоянных и перемен-
ных оце ночных атрибутов социально-экономического
развития региона.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ заключается в формировании онто-
логической картины полифакторной параметризации со-
циально-экономического развития региона, на основе
заданной совокупности постоянных и переменных оце-
ночных атрибутов региона как минимальной экономи-
ческой системы.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Теоретико-методологическая основа исследования

представлена общенаучными методами познания част-
ности единством анализа и синтеза, индукции и дедук-
ции. В процессе обоснования получаемых результатов
исследования использованы инструментальные техно-
логии научного познания: системный подход, процессный
подход, контент-анализ, методы логического и сравни-
тельного анализа. Информационно-эмпирическую базу
исследования сформировали постановления Правитель-
ства РФ и региональных органов управления, научные
труды отечественных и зарубежных исследователей,
результаты собственных исследований, информаци о н -
но- аналитические материалы, представленные на офи-
циальных сайтах в сети Интернет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Вопросы научной дискуссии, касающейся теоретиче-

ских границ смыслового поля дефиниции «регион» были
полноценно освящены нами в предыдущих работах [6].

Не менее разнообразна и парадигмальна палитра
концепций регионального развития - «регион-квазигосу-
дарство», «регион-рынок», «регион-социум», «регион-
ква зикорпорация» [6]. В итоге в открытых информационных
источниках имеется значительное множество результа-
тов оценки социально-экономического уровня развития
региона, которые разнородны по своей когнитивной се-
мантике и не могут быть использованы для сравнения,
либо адаптированы другими регионами.

Мы полагаем, что решение указанной проблематики
кроется в определении параметров оценки социально-
экономического развития региона. Иными словами в вы-
явлении величин, характеризующих какое-либо основное
свойство и региона как системы, и процесса социально-
экономического развития как явления. 

«Параметры  анализа представляют предмет анализа
(исследования) в наиболее общем виде. Вместе с тем
разработка параметров предмета анализа является на-
чальной точкой построения его модели, поскольку лишь
только после этого возможна детализация модели на
уро вне категорий анализа. Можно выделить четыре клас -
са параметров анализа: предмет содержания; отноше-
ние коммуникатора к предмету содержания; модальность
отношения коммуникатора к предмету содержания, она
фиксирует способы выражения отношения коммуника-
тора к предмету содержания; тип коммуниканта, т.е. не-
посредственного создателя текста сообщения. Однако
группы параметров «отношение» и «модальность выра-
жения отношения» разработаны еще настолько слабо,
что практически невозможно говорить о том, что они мо гут
быть элементами системной модели. Поэтому требование

Рис. 1. Логико-структурная схема определения постоянных 
и переменных оценочных атрибутов социально-экономического развития региона [9]
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системности целесообразно применять лишь по отно-
шению к разработке модели предмета содержания.
Остальные параметры лишь характеризуют его, явл я ю т ся
параметрами-характеристиками» [8]. 

В зависимости от характера наполнения их категори я ми
параметры подразделяются на исчерпывающие (полнос -
тью измеряющие все аспекты соответствующих призн а -
ков) и неисчерпывающие (измеряющие лишь не которые
аспекты признака). Категории анализа могут быть под-
разделены (классифицированы) на три типа: по степени
их конструктивизации, по характеру их связи с элемен-
та ми содержания и по "междисциплинарности" [8].

Стандартизация параметров и категорий анализа
обеспечивает сравнимость результатов, получаемых
различными исследователями, и накопление знаний о
различных объектах исследования. Отметим, что в таком
ракурсе целевая функция будет отличаться, в одном слу-
чае, в качестве целевого ориентира будет выступать на-
 б людение за параметрами объекта, а в другом случае
речь будет идти о наблюдении за состоянием объекта.
Следовательно, воспринимая регион как систему, мы
должны опираться на системный подход в управлении, а
подразумевая под социально-экономическим разви-
тием – процесс – оперируем основами процессного
подхо  да к управлению. Учитывая вышесказанное, нами
пре длагается логико-структурная схема определения по-
стоянных и переменных оценочных атрибутов социально-
экономического развития региона (см. рис. 1).

При этом к постоянным оценочным атрибутам соци-
ально-экономического развития региона мы предлагаем
отнести параметры, отражающие содержание объекта, а
к переменным оценочным атрибутам – параметры ха-
рактеристики. 

Отметим, что применение системного подхода не
является новым в настоящее время и предлагается мно-
гими авторами. Но при этом современные исследова-
тели не приводят отражение самой системы и принципов
системности, хотя ссылаются на них (см. методики оце н-
ки по которым был проведен сравнительный анализ [10-
25]). Щедровицкий Г. П. отмечает, что нет общепринятого
понимания «системы» и «структуры» [29], различия объекта
и предмета познания,  при этом системные исследова-
ния начинают с нескольких предметов, фиксируют по
предположению один объект и далее объект предста-
вляют в некой онтологической схеме или картине [28].

Принимаем в качестве объекта исследования – регион,
далее  считаем необходимым фиксацию предметной об-
ласти исследования (диагностику социально-экономи-
ческого развития) через совокупность четырех факторов,
чем достигается соединение четырех систем разного
типа. 

«Устойчивые конфигурации – тетрады: объектные,
сре довые, процессные, проектные образуют минималь-
ную экономическую систему способную к самостоятель-
ному существованию. Взаимодействие между тетрадами
носит упорядоченный характер и образует «паркетную»
(с повторяющимся рисунком) структуру системной орга-
низации экономики, в рамках которой за счет дублиро-
вания обеспечивается надежное снабжение каждой
эко номической системы первичными ресурсами» [27].

Онтологическая картина параметризации социально-
эко номического развития региона представлена на рис. 2.
Онтологическая картина разработана на основе работ
Щедровицкого Г. П., посвященных проблемам систем-
ного движения, системного подхода, структурного под-
хода, понятия систем и т. д.; и работ Клейнера Г. Б.,
по священных вопросам системной модернизации, фор-

ми рованию устойчивых тетрад, вопросам паркетной
структуры системной организации и пр. Верхний блок
модели отражает системный подход через призму науч-
ного предмета, всех блоков и специфики их наполнения,
нижний блок - структуру специального анализа. Отметим,
что цифра 2 (см. рис. 2) обозначает фиксацию объекта в
нескольких различных предметах, что в свою очередь по-
рождает множество проблем, создает системную ситуа-
цию и требует системного подхода. 

Г. П. Щедровицкий в своих трудах говорил о том, что
нужно различать «системные исследования» и «исследо-
ва ние систем», причем, только совокупное представление
о результатах системных исследований и формирование
онтологической схемы (или картины) позволяет говорить
об «исследовании системы», формирует прирост новых
знаний и дает представление объекта как системы на за-
вершающем этапе. 

ВЫВОДЫ
В зависимости от выбранного подхода формируется

инструментарно-методическое обеспечение процесса
оценки и определяется структура  показателей оценки
социально-экономического развития региона. 

Полифакторность параметров оценки предопреде-
лена самой природой объекта оценки. Получение объек-
тивной картины о социально-экономическом развитии
региона возможно за счет системной модернизации в
принципе [26], что предопределяет необходимость ис-
пользования интегрированного подхода.

Необходимость реализации воспроизводственной
функции, учет таких качеств как устойчивость и повто-
ряемость, стремление к синхронизации и когерентности
взаимосвязей формирует совокупность требований к по-
строению механизма и инструмента диагностики соци-
ально-экономического развития региона.

Научная новизна исследования заключается в опре-
делении постоянных и переменных оценочных атрибутов
социально-экономического развития региона и построе-
нии онтологической картины полифакторной параметри-
зации социально-экономического развития региона.

Дальнейшие исследования будут направлены на фор-
мирование механизма полифакторной диагностики со-
циально-экономического развития региона, структурное
наполнение содержательной части  и развитие инстру-
ментарно-методического обеспечения в данной пред-
метной области. 
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частями или сторонами целого; одни будут называть «структу-
рой» геометрическое взаимоотношение, другие сведут ее к «на-
бору» элементов. 
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УДК 339.378

ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА 
ЯК ОСОБЛИВА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ТОРГІВЛІ

SALES NETWORK AS A SPECIAL
TRADE’S ORGANIZATION

У статті розглянуто сутність торговельних мереж, проаналізовано ключові підходи вітчизняних та зарубіжних нау-
ковців до трактування даного терміну, наведено порівняльну таблицю з визначеннями різних авторів, після аналізу
якої було виявлено основні фактори, на які робився акцент при визначенні економічної сутності поняття «торговельна
мережа». Запропоновано авторське визначення терміну.

В статье рассматривается сущность торговых сетей, проанализированы ключевые подходы отечественных и за-
рубежных ученых к трактовке данного термина, приведена сравнительная таблица с определениями различных ав-
торов, после анализа которой были выявлены основные факторы, на которые делался акцент при определении
экономической сущности понятия «торговая сеть». Предложено авторское определение термина.

The article considers the essence of sales networks. The main approaches of national and foreign scientists to the in-
terpretation of this term were analyzed and a comparative table with the definitions of different authors was presented. After
analyzing of this table were identified the main factors by which the economic essence of the concept "sales network" was
given. The author's definition of the term was suggested in the article.

Ключові слова: торговельна мережа, підприємницькі мережі, сукупність торговельних підприємств, певна те ри-
торія, єдиний центр та принципи управління, спільна ресурсна база, стратегічна мета, автоматизація та використання
передових технологій.

Ключевые слова: торговая сеть, предпринимательские сети, совокупность торговых предприятий, определен-
ная территория, единый центр и принципы управления, общая ресурсная база, стратегическая цель, автоматизация
и использование передовых технологий.

Key words: sales networks, enterprise networks, a set of commercial enterprises, a defined territory, a single center and
management principles, common resource base, strategic goal, automation and using of advanced technologies.
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ВСТУП
На сучасному етапі кардинальних змін та структурної

трансформації економіки України роздрібна торгівля
відіграє одну з головних ролей. Саме ця галузь, розпо-
чавши демонополізацію економіки, досі підлягає постій-
ним змінам та удосконаленням. Активізація економічних
процесів, за останні роки, призвела до появи нових під-
приємницьких утворень в роздрібній торгівлі, що, в свою
чергу, призвело до появи необхідності в побудові нових
систем в управлінні. Інтенсивний розвиток торговельних
мереж в Україні останнім часом значно випереджує нау -
ко во-дослідні роботи, що ведуться в цій області і, незва-
жа ючи на надзвичайну актуальність, саме це негативно
позначається на їх функціонуванні. Удосконалення підхо-

дів до визначення поняття «торговельна мережа» дозво-
лить вирішити низку питань, що буде значним рухом упе-
ред на шляху наближення рівня теоретичних розробок до
потреб вітчизняних практиків.

Велика кількість зарубіжних та вітчизняних вчених
при діляла увагу питанням розвитку роздрібної торгівлі та,
зо крема, торговельних мереж. Г. Джоунз, А.А. Мазаракі,
Р. Патюрель, В.В. Апопій, Л.В. Балабанова, І.О. Бланк,
В.С. Марцин, О.О. Шубін, В.О. Соболєв, А.А. Садеков,
Л.О. Лігоненко та інші досліджували теоретичні, методо-
ло гічні та прикладні питання розвитку підприємницьких
ме реж роздрібної торгівлі. Проте під впливом зовнішньо -
го середовища трансформація роздрібної торговельної
ме режі відбувається достатньо швидко, а дослідження
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про водили в різні періоди часу і вони не могли охопити в
по вній мірі цей процес, що й обумовило вибір окремого
дослідження.

МЕТОЮ РОБОТИ є дослідження поглядів до тракту-
вання поняття «торговельна мережа», що існують, обґ-
рунтування підходів до визначення її сутності та
передумов виникнення форматів торгівлі на території Ук-
раїни.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною та інформаційною основою  роботи є

наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали
періодичних видань та ресурси Internet.

РЕЗУЛЬТАТИ
Аналізуючи проведені дослідження, що стосуються

визначення поняття торговельна мережа, з’ясувалось,
що на даному етапі відомо декілька значень даного тер-
міну та, взагалі, існують різні підходи до визначення його
сутності.

Загалом, сутність поняття “мережа” полягає у тому,
що це «сукупність однорідних організацій і закладів».

О.О. Кавун, наприклад, зазначає, що «підприємницькі
мережі можна визначити як нову складну форму органі-
зації взаємодії між суб'єктами господарювання, яка пе-
редбачає об'єднання їхніх ресурсів і ділової активності з
метою створення додаткових конкурентних переваг на
ринку за рахунок втілення управлінських рішень у вигляді
певних проектів. При цьому такі рішення є результатом
розробки загальної стратегії та системи підтримки її реа-
лізації» [7, с. 97]. Т.А. Пікуш, проаналізувавши наукову лі-
тературу, зробив висновки, що існують два основних
підходи до визначення поняття «торговельна мережа»:
загальне (широке) і спеціальне (вузьке) значення цього
терміну [11, с. 243]. 

Так, загальне значення визначає «торговельну ме-
режу» як усю сукупність торговельних підприємств пев-
ного регіону, незалежно від власників, організаційно-
правової форми підприємств, типу торговельних фірм та
інших характеристик». «Спеціальне (вузьке) значення те р -
мін «торговельна мережа» набув від іноземної практики,
продовжує автор, що в оригіналі англійською мовою ви-
значається як chainstores, тобто мережа магазинів, лан-
цюги магазинів, магазини, які управляються одним
власником (групою власників), що пов’язані в одну сис-
тему, організаційними, економічними, фінансовими та
технологічними зв’язками, з метою підвищення ефектив-
ності діяльності».

Бакунов О.О., Сергєєва О.В. та Распопова В.А. у своїй
статті «Обґрунтування теоретичних підходів до визна-
чення сутності торговельної мережі» виділяють три ос-
новні підходи до визначення сутності торговельної
мережі: структурно-територіальний, ланцюговий підхід та
мережний [1]. Відповідно до структурно – територіаль-
ного підходу «торговельна мережа – сукупність торго-
вельних підприємств певного регіону незалежно від форм
власності, організаційно-правових форм, типів торго-
вельних закладів та інших характеристик» [4, 6, 11]. Лан-
цюговий визначає торговельну мережу як мережу
магазинів («chainstores»), ланцюги магазинів, магазини,
що пов'язані в одну систему організаційними, економіч-
ними, фінансовими та технологічними зв'язками з метою
підвищення ефективності діяльності [1, 10]. Та, керуючись
мережним підходом, автор зробив висновки, що «торго-
ве льна мережа - організаційний тип бізнесу, що характе-
ри зується структурою вільно пов’язаної мережі

партнерів, які комбінують ресурси для розвитку найбільш
вигідних напрямів підприємницької діяльності» [1]. 

В Україні Радянських часів до дев’яностих років ХХ
століття науковці взагалі керувались загальним розумін-
ням терміна «торговельна мережа» та визначали його як
усю сукупність торговельних підприємств певного регіону
незалежно від форм власності, організаційно-правових
форм, типів торговельних закладів та інших характерис-
тик. І.М.Бергер, наприклад, торговельною мережею наз и -
вав «всі роздрібні підприємства, що діють на визначеній
території, яка є окремою адміністративною одиницею». У
Великій радянській енциклопедії дається визначення, що
«торговельна мережа являє собою сукупність підпри-
ємств з продажу товарів населенню та постачання ними
торговельних організацій» [3]. Щодо українського зако-
нодавства, то в ньому взагалі немає такого поняття, як
«торговельна мережа». 

Таким чином ще й досі не існує єдиного підходу до
трактування поняття «торговельна мережа» і кожний вче-
ний має свій погляд до визначення цього терміну (табл. 1).

Узагальнюючи погляди різних науковців, можна за-
значити, що наступні сутнісні характеристики виявились
основоположними та саме на них робився акцент при ви-
значенні економічної сутності під час визначення поняття
«торговельна мережа»:  

1. Певна територія. Більшість науковців зазначають,
що торговельні мережі для організації продажу товарів та
обслуговування населення мають бути розташовані на
певній території, але, вважаємо за потрібне відмітити, що
ніхто із національних авторів не акцентує свою увагу на
тому, що ця «певна» територія має бути різною, як це роб-
лять зарубіжні вчені;

2. Єдиний центр та принципи управління. Обов’язко-
вою умовою при організації мережі мають бути єдиний
центр та принципи управління, акцентують інші автори,
додаючи ще й єдину назву, асортиментну, цінову політики
та координацію підприємницької діяльності;

3. Спільна ресурсна база. Визначається, що має бути
сформована спільна ресурсна база задля підвищення
ефективності бізнесу;

4. Стратегічна мета. Деякі з авторів вказують на орга-
нізацію торговельних мереж задля реалізації стратегічної
мети;

5. Автоматизація та використання передових тех ноло-
гій. Зовсім невелика кількість авторів вважає цей фактор
основним, що, на нашу думку, є зовсім несправедливим.
Неможливо не погодитись із Е. Тофлером та Дж. Нейсбі-
том, які наголошують, що виникнення нових видів органі-
заційних структур пов’язується безпосередньо з розвитком
комп’ютерної мережі, сучасних комплексів зв’язку та ко-
мунікацій [9]. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, підводячи підсумки наприкінці проведе-

ного аналізу, можна сформувати нове, більш досконале
та точне поняття «торговельна мережа». 

Торговельна мережа – це стратегічний союз торго-
вельних бізнес-одиниць, розміщених на різних територіях
(районах, селах, містах, країнах), що мають єдиний центр
управління та ресурсну базу, об’єднані однією назвою,
асортиментною і ціновою політиками, створений на заса-
дах автоматизації всіх бізнес-процесів. Запропоноване
визначення, на нашу думку, більш широко висвітлює еко-
номічний зміст торговельної мережі та надає можливість
у подальшому провести дослідження класифікаційних
ознак та сформувати систематизовану класифікацію під-
приємств роздрібної торгівлі.
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Таблиця 1
Визначення поняття «торговельна мережа» національними та зарубіжними вченими

Автор Визначення поняття Ключові слова

Н.Г.Міценко;
Л.Л. Бойко 

перспективна та ефективна модель організації торговельної
діяльності на засадах використання передових технологій уп-
равління матеріальними, трудовими, фінансовими та інте-
лектуальними ресурсами, автоматизації всіх бізнес-процесів

ефективна модель, 
використання передових технологій,
автоматизація бізнес-процесів

О.О.Кавун 

сукупність бізнес-одиниць, основним видом діяльності яких
є торгівля, що поєднані спільними зовнішніми та функціо-
нальними характеристиками, мають єдиний центр управ-
ління, який спрямовує їх діяльність на реалізацію стратегічної
мети

сукупність бізнес-одиниць, 
єдиний центр управління, 
реалізація стратегічної мети 

П.Г. Гончарова
сукупність торговельних підприємств та торговельних оди-
ниць, розташованих на певній території (регіоні)

торговельні підприємства, 
певна територія

О.П. Карел 

це гнучкі горизонтальні управлінські структури, що функціо-
нують за рахунок спільної ресурсної бази, в якій ключовим є
інформаційний ресурс та найбільш вдало поєднуються фор-
мальні і неформальні процедури для координації і узгодження
діяльності

управлінські структури, 
спільна ресурсна база, 
координація і узгодження діяльності

Т.А. Пікуш 

сукупність торговельних об'єктів, що знаходяться під спільним
управлінням, з централізовано визначеними параметрами
торговельного процесу (асортиментом товарів, зовнішнім
оформленням, однаковими методами торгівлі) та створені з
метою підвищення ефективності торговельного бізнесу

торговельні об'єкти, 
спільне управління, 
підвищення ефективності 
торговельного бізнесу

Р. Патюрель

гібридне рішення, що об’єднує три типи структур (функціо-
нальну, дивізійну, матричну), яке забезпечує більш ефектив-
ний варіант розподілу діяльності і зв’язків, а також пропорцій
між автономією та контролем

функціональний, дивізійний, 
матричний типи структур, 
більш ефективний варіант розподілу
діяльності і зв’язків

О.В. Колчкова 

сукупність торговельних об’єктів, які мають єдині принципи
управління, об’єднані однією назвою, асортиментною і ціно-
вою політиками, стратегією розвитку і функціонуванням та,
як мінімум, реалізують одну з основних переваг мережевої
організації порівняно з окремими торговельними об’єктами

торговельні об’єкти, 
єдині принципи управління, 
єдина назва, асортиментна 
та цінова політики

І.М. Бергер
всі роздрібні підприємства, що діють на визначеній території,
яка є окремою адміністративною одиницею

визначена територія

Л.П. Дашкова;
В.К. Памбух -
чіянц

основа матеріально-технічної бази торгівлі та сукупність тор-
говельних підприємств

основа матеріально-технічної бази

О.В. Пігунова,
Г.П. Вишлінсь -
кий

сукупність торговельних підприємств (магазинів та інших
пунктів продажу товарів), розташованих на певній території
(місто, село, населений пункт) для організації продажу това-
рів та обслуговування населення

певна територія, продаж товарів 
та обслуговування населення

В.В. Масленні-
ков

стратегічний союз, що налічує дві та більше компаній, які ком-
бінують ресурси для розвитку найбільш вигідних напрямків
підприємницької діяльності

стратегічний союз, комбінація 
ресурсів, вигідні напрямки 
підприємницької діяльності

О.В. Чкалова

добровільне об’єднання, утворене торговельними підприєм-
ствами, що зберігають свою самостійність та права юридич-
ної особи, для координації підприємницької діяльності,
представлення та захисту спільних комерційних інтересів

добровільне об’єднання,
координація підприємницької 
діяльності, захист спільних 
комерційних інтересів

Вікіпедія 
Віль на 
енциклопедія

мережа магазинів - два або більше магазинів однієї зареєст-
рованої торгової марки, що знаходяться під загальним воло-
дінням та контролем, з одним впізнаним дизайном,
розміщених у різних районах міста, в різних містах або різних
країнах, продають товари аналогічного асортименту, мають
спільну службу закупівель і збуту

мережа магазинів, 
одна торгова марка, 
єдиний асортимент, 
розміщення в різних районах, містах,
країнах
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КОНСУЛЬТАЦІЇ

ЯК КУПИТИ ЖИТЛО З НАЙМЕНШИМИ РИЗИКАМИ
СХЕМА ЧЕТВЕРТА: ІНВЕСТУЄМО У ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

Найменш ризикованою з схем придбання «первинки»

що практикуються на ринку експерти називають інвесту-

вання в фонд фінансування будівництва (ФФБ). «Довіри-

тель (покупець) бере участь у фонді фінансування

будівництва, вносить у ФФБ грошові кошти з метою в

майбутньому отримати нерухомість, маючи при цьому

повну інформацію про цільове використання внесених

ним коштів, а також можливість контролювати їх вико-

ристання. Перевагою є також страхування ризиків, що пе-

редбачає залучення до процесу організації і контролю

житлового будівництва фахівців страхових компаній», -

розповідає Ірина Савченко. 

Однак і така схема має суттєві недоліки. «В ідеалі ком-

панія-управитель є гарантом прав інвесторів, зобов'язана

здійснювати контроль над процесом будівництва, і в разі

виявлення порушень має право замінити забудовника. На

жаль, на практиці це не завжди так. Часто компанія-упра-

витель має безпосереднє відношення до забудовника, і

«кришує»  усі його помилки. До того ж, керуюча компанія

ФФБ може бути складовою ланкою фінансової піраміди»,

- розповідає Ірина Бугера. 

До недоліків такої схеми експерти також відносять її

складність. «Схема дещо складна для розуміння обива-

телем, інвесторові не завжди ясно, яким чином він може

відстоювати свої права та законні інтереси в ній, до кого

висувати претензії», - коментує Катерина Гутгарц. 

Щоб уникнути негативних наслідків, експерти реко-

мендують відповідально підійти до вибору ФФБ. «З ви-

щевказаних схем перевагу має придбання нерухомості

через Фонди фінансування будівництва, виходячи з на-

ступних підстав: управитель ФФБ обов'язково є банком

або фінансовою організацією, має передбачений зако-

ном мінімальний статутний капітал, який гарантує вимоги

кредиторів (довірителів), контроль над діяльністю забу-

довника може здійснювати як управитель, так і довіри-

тель управління, відносини між забудовником і управите-

лем регулюються укладеними між ними договором;

управитель має право у разі невиконання умов договору

забудовником розірвати договір і поміняти забудовника,

управитель (ФФБ) має зобов'язання перед довірителем і

зобов'язаний повернути останньому кошти», - коментує

Сергій Римар, старший юрист адвокатської компанії

«Правочин». 

Переваги схеми: 

- схема чітко регламентована законодавством;

- за інвестором закріплюється конкретний об'єкт ін-

вестування (квартира);

- за діями управителя ФФБ спостерігає Держфінпос-

луг;

- при порушенні управителем законодавства він може

бути замінений за рішенням суду;

- при невиконанні зобов'язань забудовником він може

бути замінений управителем ФФБ;

- у деяких випадках інвестор може відмовитися від

участі у ФФБ і забрати вкладені кошти.

Недоліки схеми: 

- можливість отримання в кінцевому підсумку бажа-

ної нерухомості залежить від виконання своїх зобов'язань

як забудовником так і управителем ФФБ;

- нвестору може бути складно розібратися в взає-

мозв'язках між усіма учасниками схеми і зрозуміти, куди

звернутися для відстоювання своїх прав;

- якщо управитель ФФБ і забудовник - зв'язані струк-

тури, то при неплатоспроможності одного з них інвестор

може втратити вкладені кошти.

Підготовлено за результатами сайту

www.prostobank.ua
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ВЫХОД УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНДОВЫЙ

РЫНОК: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

JOINING THE WORLD STOCK MARKET 
BY UKRAINIAN COMPANIES: 

SOCIAL-ECONOMIC FEATURES 
AND PROSPECTS

У статті здійснено порівняльний аналіз передумов виходу українських під-
приємств та підприємств розвинених країн на світовий фондовий ринок. Вияв-
лені специфічні соціально-економічні особливості проведення IPO українськими
підприємствами

В статье осуществлен сравнительный анализ предпосылок выхода украин-
ских и зарубежных предприятий развитых стран на международный фондовый
рынок. Выявлены специфические социально-экономические особенности про-
ведения IPO украинскими предприятиями

The article describes comparative analysis of presuppositions of entering world
stock market by companies from Ukraine comparing to companies from developed
countries. The specific social-economic characteristics of IPO by Ukrainian compa-
nies were identified

Ключові слова: міжнародний фондовий ринок, лістинг, IPO.
Ключевые слова: международный фондовый рынок, листинг, IPO.
Key words: world stock market, listing, IPO.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях переходной экономики, глобализации и

мирового финансового кризиса украинские предприятия
испытывают проблемы, связанные с низкой конкуренто -
способностью, вызванной устаревшей производственной
базой, относительно низкими темпами развития вы соко-
технологичных производств, отсутствием условий для
непрерывного обновления технологий и продукции [3].
Важной задачей в этой связи является поиск эффектив-
ных и долгосрочных источников финансирования разви-
тия предприятий. Решением данной проблемы может
служить выход украинских предприятий на международ-
ный фондовый рынок. 

Перспективы биржевой интеграции Украины и других
стран СНГ исследованы в работах таких российских и
украинских авторов, как М. Любомудров, Л. Мельничук,
А. Ракитин, Б. Хлебников, О. Шишков Основы инвести-
ционного обоснования и поведения инвесторов описы-
вается в работах У. Баффета, Г. Марковица, Р. Шарпа.
Исследования в области новой институциональной тео-
рии описаны в работах Р. Коуза, А. Алчиана, Г. Демсеца.

Актуальным остается вопрос о выявлении современных
тенденций интеграции украинских предприятий в си-
стему институтов мирового финансового рынка.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является подтверждение гипотезы о

том, что процесс выхода украинских предприятий на
международный фондовый рынок, в условиях переход-
ной экономики, имеет значительные отличия от подоб-
ного рода операций зарубежных предприятий развитых
стран, что в свою очередь определяет необходимость и
специфичность формирования стратегии поведения
предприятия при взаимодействии с международными
финансовыми институтами.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Справедливость данной гипотезы может быть доказа-

на за счет применения метода компаративного критери-
а льного анализа организационного механизма первичного
публичного размещения ценных бумаг отечественных и
зарубежных предприятий.
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Таблиця 1
Особенности проведения IPO на МФР украинскими и зарубежными предприятиями*
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Множество зарубежных предприятий
функционирует в правовой сфе ре,
ко торая сформировалась от носите -
ль но давно. Таким образом, при фор-
 мировании системы корпоративного
управления, устав предприятия и
другие правовые документы с высо-
кой вероятностью будут соответство-
вать нормам передовой практики.

В условиях переходной экономики боль-
шинству украинских предприятий свой-
ственно отсутствие в учредительных
документах норм, которые, по мнению
западного инвестора, являются крити-
ческими. В первую очередь, речь может
идти о практике независимых директо-
ров, регулировании операций обрат-
ного поглощения и множестве других
деталей. 

Украинским предприятиям необходимо вне-
дрять нормы передовой практики корпора-
тивного управления в отрасли. Такие не
значительные, при поверхностном рассмот-
рении, детали играют важную роль в форми-
ровании стоимости предприятия,
предоставляя инвестору информацию о це-
лесообразности вложений, и требуют значи-
тельных усилий при подготовке к IPO.
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Фондовый рынок в странах с разви-
той экономикой занимает важное
место в структуре хозяйства. Фун-
кционирование рынка обеспечива-
ется благодаря относительно старой
законодательной базе, которая бес-
прерывно развивается для обеспече-
ния взвешенного регулирования. 

Актуальность реформирования украин-
ского фондового рынка появилась отно-
сительно недавно. Темпы развития
украинских предприятий не совпадают с
темпами реформ, в результате чего воз-
никает необходимость поиска путей ре-
шения проблем, вызванных
регулятором.

Несоответствие украинского законодатель-
ства в сфере оборота ценных бумаг является
серьезным препятствиям для осуществле-
ния IPO украинскими предприятиями. Прео-
доление препятствия требует
дополнительных затрат ресурсов.
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Зарубежный валютный рынок осно-
ван на принципах равенства, свобод-
ной торговли и конкуренции.
Принципы соблюдаются благодаря
сравнительно равномерным темпам
экономического роста развитых
стран. Подобное положение создает
предпосылки для эффективного вы-
хода зарубежных предприятий на
МФР.

Украинский валютный рынок имеет
черты рынка с переходной экономикой,
не однократно подвергался кризисам,
вследствие чего, на данный момент, не
даёт возможности использовать в пол-
ной мере доступ к мировым валютным
рынкам, создавая препятствия движе-
нию капиталов.

Данное отличие является существенным, но
не критичным, т. к. существует большое ко-
личество способов страхования валютных
рисков, а общая ситуация с валютным регу-
лированием имеет тенденцию к либерализа-
ции.
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сфере оборота ценных бумаг разви-
тых стран позволили в высокой сте-
пени обеспечить
беспрепятственность оборота цен-
ных бумаг в различных юрисдикциях,
упростить процедуры доступа к бир-
жевым торгам и электронным рас-
четным системам.

Украинские ценные бумаги сталки-
ваются с ограничениями при выходе на
МФР, т.к. обращаются в форме не удоб-
ной для инвесторов развитых стран.

Удовлетворение критериев формы обраще-
ния ценных бумаг влечет за собой привлече-
ние дополнительных посредников и
необходимость использовать трансфертные
институциональные инструменты фондового
рынка.
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и Предприятия развитых стран мира
ведут бухгалтерскую отчетность по
стандартам GAAP или МСФО, являю-
щиеся универсальными и приемле-
мыми для большинства инвесторов.

Украинские предприятия используют
стандарты П(С)БУ. Для выхода на МФР
требуется внедрение стандартов МСФО
или GAAP.

Требование об использовании международ-
ных стандартов бух. учета предполагает при-
влечение консультантов, которым
необходимо подготовить бухгалтерскую от-
четность по новым для украинских пред-
приятий стандартам за прошедшие и
будущие периоды, что несомненно потре-
бует затрат ресурсов.
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Практика раскрытия информации в
средствах массовой информации
предприятиями в странах с развитой
экономикой обусловлена множе-
ством факторов, таких как ожесто-
ченная конкуренция, деятельность
групп влияния, защита прав акционе-
ров, государственное регулирова-
ние. В результате, среди
предприятий  широко распростра-
нена норма добровольного раскры-
тия информации.

Сложное экономическое положение
многих украинских предприятий делает
добровольное раскрытие информации
угрозой в конкурентной борьбе и тре-
бует дополнительных затрат.

Повышение уровня публичности в сфере
раскрытия информации о предприятии
является важным направлением в деятель-
ности украинских предприятий, которое в
долгосрочной перспективеЙ1 позволит
предприятиям выйти на совершенно новый
уровень взаимодействия с заинтересован-
ными лицами.

* Разработано авторами
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РЕЗУЛЬТАТЫ
На основе анализа результатов теоретических иссле-

дований и опросов практиков руководителей украинских
предприятий, был выявлен целый ряд разнородных при-
чин, которые затрудняют проведение размещения ценных
бумаг украинских эмитентов на зарубежных фондовых
биржах. 

Анализ и систематизация проблем, с которыми стал-
киваются украинские предприятия при выходе на МФР,
позволяют сделать вывод о том, что IPO украинских
предпри ятий на МФР имеет значительные отличия от ана-
логи ч ного процесса, проводимого предприятиями
раз витых стран мира. Основные отличия приведены в
табл. 1.

Основные отличия разделены по трем признакам,
опи сывающим наиболее проблемные стороны украин-
ских предприятий при поведении IPO на МФР в сравне-
нии с зарубежными предприятиями развитых стран. 

Первый признак – глубина организационно-правовой
по дготовки процесса IPO отражает специфику процесса
IPO, обусловленную такими критериями, как уровень кор-
поративного управления, эффективность менеджмента,
уровень развития корпоративного законодательства,
восприятие международных норм законодательства в
сфере оборота ценных бумаг и валютного регулиро-
вания. 

Критерий степени соответствия внутри- и внешне
корпоративного законодательства отражает специфику
украинских и зарубежных предприятий в формировании
эффективной системы корпоративного управления. Мн о -
гие зарубежные и отечественные исследователи выде-
ляют низкий уровень корпоративного законодательства
как серьёзную проблему при подготовке и проведении
IPO. В этой связи внедрение передовой практики корпо-
ративного управления и соответствующее повышение
качества менеджмента рассматривается инвесторами
как одно из важнейших заданий для предприятия при вы-
ходе на МФР [1,7]. 

Критерий восприятия международных норм регули-
рования оборота ценных бумаг указывает на специфиче-
ские ограничения, с которыми сталкиваются украинские
предприятия при выходе на МФР, и которые не могут
иметь места в странах с развитой экономикой, где суще-
ствует возможность свободного движения капиталов [10]. 

Критерий направленности государственного валют-
ного регулирования подразумевает выделение специфи -
че ских возможностей и угроз, возникающих в процессе
взаимодействия предприятий с валютным рынком и в
условиях несовершенного валютного регулирования со
стороны государства. Экономика Украины по-прежнему
находится в переходном состоянии и, как следствие, су-
ществует масса ограничений для свободного движения
капиталов [7,12].

Критерий формы обращения ценных бумаг предпри я -
тия отражает необходимость использования украинс ки ми
предприятиями трансфертных институциональных ин-
 стру ментов для обеспечения свободного оборота своих
цен ных бумаг. Дело в том, что украинское законодатель-
ство предусматривает ряд ограничений, препятствующих
размещению акций украинских эмитентов за пределами
Украины. Подобные ограничения вызывают необходи-
мость использования трансфертных институциональных
инструментов, таких как выпуск депозитарных расписок,
обратное поглощение или создание за рубежом холдин -
го вой компании [6,5].

Второй признак глубина организационно-финансовой
подготовки отражает специфику процесса IPO по крите-

рию масштаба преобразований финансового и бухгал-
терского учета, необходимых для выхода на МФР. Важным
условием в данном случае является наличие заверенной
аудитором бухгалтерской отчетности за определенный
период времени по стандартам МСФО или GAAP. Из-
лишне говорить, что украинским предприятиям необхо-
димо прилагать серьёзные усилия для трансформации
имеющейся бухгалтерской отчетности в соответствую-
щую международным стандартам [2]. 

Третий признак   информационно-коммуникационная
подготовка   отражает специфику процесса IPO по таким
критериям как уровень публичности компании и наличие
отлаженных коммуникаций. Публичный способ работы
компании подразумевает публикацию в прессе любой
ин формации, которая может повлиять на стоимость пре д-
приятия; публикации также подлежит структура акцио-
нерной базы, состав команды менеджеров, объем сделок
с контрагентами, структура корпоративного управления.
Исследователи отмечают низкую или недостаточную го-
товность множества украинских предприятий работать
пу блично, что обусловливает неудовлетворительную в
це лом ситуацию, когда уровень публичности предприя-
тий в странах СНГ значительно ниже, чем в других разви-
вающихся экономиках [7,1].

ВЫВОДЫ
Исходя из анализа специфических особенностей вы-

 хода украинских и зарубежных предприятий на междуна-
родный фондовый рынок, можно сделать общий вывод о
том, что IPO украинских предприятий значительно отли-
чается от аналогичной процедуры для предприятий раз-
ви тых стран. Акционирование на международном фон довом
рын ке как источник финансирования способно решить
мно жество проблем, с которыми сталкиваются украинские
предприятия в эпоху глобализации. Тем не менее, су ще-
ствуют объективные причины, усложняющие украинским
предприятиям доступ на международный фондовый
рынок, о чем свидетельствует сравнительно небольшое
число публичных размещений украинских компаний за
рубежом. Выявление и структуризация таких причин
сделаны на основе критериального сравнения условий,
в которых функционируют зарубежные и украинские
предприятия. Проведенный в статье компаративный ана-
лиз показывает, что украинские компании при подготовке
и проведении размещения вынуждены преодолевать
проблемы законодательного и иного плана, которые вы-
ражаются в дополнительных расходах и, соответственно,
снижают эффективность или даже делают выход на МФР
нецелесообразным. 

Дальнейшие исследования вопросов, касающихся
спе цифики IPO как формы привлечения капитала, дол ж -
ны содействовать формированию организационного ме-
ханизма взаимодействия отечественных предприятий с
международным финансовым рынком и в конечном итоге
развитию практики публичных размещений украинских
предприятий за рубежом. 
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КОНСУЛЬТАЦІЇ

ІНДЕКС ЦІН ВИРОБНИКІВ

Суттєве зниження індексу цін виробників на 1.6% у лю-

тому призвело до його зниження в річному вимірі на 0.9%

(уперше з середини 2009 року), що пов’язано з відповід-

ною динамікою цін на світових ринках промислових това-

рів (індекс CRB2 в річному вимірі знизився на 9.1%). 

Основним чинником зниження ІЦВ у лютому (-2.1 в. п. –

внесок у зміну ІЦВ) було зниження цін в постачанні елект-

роенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – на

8.9%. 

Найбільший від’ємний внесок (-0.8 в. п.) у річну зміну

ІЦВ обумовило зниження цін у добувній промисловості та

розробленні кар’єрів на 6.7% переважно за рахунок зде-

шевлення кам’яного вугілля на 6.7% та металевих руд на

15.7% у річному вимірі. 

Зниження світових цін на метали в річному вимірі, що

триває вже понад рік (-7.9% за станом на кінець лютого),

визначає динаміку цін у металургії та обробленні металу:

продукція подешевшала на 3.7% у річному вимірі, що ві-

дображається на динаміці цін у супутніх галузях вироб-

ництв (зокрема, в добуванні металевих руд). Проте

відновлення зростання світових цін на метали протягом

останніх трьох місяців обумовило підвищення цін на про-

дукцію металургії в лютому на 2.3% (0.4 в. п. – внесок у

зміну ІЦВ). Разом з подорожчанням виробництва коксу та

коксопродуктів на 2.9% у лютому це стало основним чин-

ником підвищення цін в переробній промисловості на

1.1% (0.7 в. п. – внесок у зміну ІЦВ).

Департамент статистики, аналізу 

та прогнозування

Національного банку України
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СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

ESSENCE AND THE MAINTENANCE 
OF COMPONENTS OF ECONOMIC SAFETY 

AT REGIONAL LEVEL

В статті визначено сутність та зміст  складових економічної безпеки на регіональ-
ному рівні, які дозволяють розробити систему критеріїв визначення та подальшого
моніторингу рівня економічної безпеки регіону 

В статье определена сущность и содержание составляющих экономической бе-
зопасности на региональном уровне, которые позволяют разработать систему кри-
териев определения и дальнейшего мониторинга уровня экономической
безопасности региона

In article the essence and the maintenance of components of economic safety at re-
gional level which allow to develop system of criteria of definition and the further monitor-
ing of level of economic safety of region is defined

Ключові слова: економічна безпека, система, складові, регіон.
Ключевые слова: экономическая безопасность, система, составляющие, регион.
Key words: economic safety, system, components, region.
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ВСТУП
Сучасний напрям наукових досліджень з проблем еко-

номічної безпеки можна охарактеризувати як період ста-
новлення теорії безпечного функціонування економічних
систем. Нерівномірність розвитку регіонів держави ви-
кликає необхідність дослідження і моніторингу динаміки
еволюційних процесів  в соціально-економічному та при-
родному середовищі та розробки і коригування стратегії
економічної безпеки суб’єктів економіки всіх рівнів, у тому
числі і регіонів. Достатня кількість наукових праць вітчиз-
няних вчених: З.С. Варналія, В.І. Гейця, Б.В. Губського,
М.М. Єрмошенка, Я.А. Жаліла, А.К. Кінаха, А.В. Козаче н -
ка, І.П. Мігус, В.І. Мунтіяна, А.І. Сухорукова, С.І. Пірожкова
присвячена питанням національної безпеки або питанням
забезпечення економічної безпеки на рівні держави та
підприємства. Питанням забезпечення економічної без-
пеки на рівні регіону приділяється значно менше уваги.

МЕТА РОБОТИ полягає у визначені сутності та змісту
складових  елементів системи економічної безпеки на ре-
гіональному рівні.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною та інформаційною основою  роботи є

наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали
періодичних видань, ресурси Internet, нормативно-пра-
вові акти. При проведенні дослідження використано ме-
тоди структурно-логічного аналізу, порівняння та
узагальнення теоретичних положень та законодавства.

РЕЗУЛЬТАТИ
Одним із базових документів чинної системи законо-

давчих актів є Стратегія національної безпеки України,
назву якого вперше було застосовано в Законі України
«Про основи національної безпеки України» [1]. Відпо-
відно до Закону стратегія визначає принципи, пріоритетні
цілі, завдання та механізми забезпечення життєво важ-
ливих інтересів держави, регіонів, суспільства та особи
від зовнішніх і внутрішніх загроз.  Стратегія є перехідним
документом між державною політикою та державним
управлінням.

За роки незалежності України отримала конституційне
закріплення нова модель організації системи влади, яка
передбачає відхід від надмірно централізованої системи
влади. Разом з тим  практика свідчить, що на теперішній
час не досягнутий належний баланс загальнодержавних
інтересів з регіональними, немає надійного матеріаль-
ного, фінансового, кадрового, інформаційного та іншого
ресурсного забезпечення завдань та функцій влади на
регіональному рівні. Реформування механізму регулю-
вання соціально-економічного розвитку на регіональному
рівні не стало визначальним фактором в політико-еконо-
мічних перетвореннях держави. Така ситуація суперечить
духу Конституції  України, в якій принципи  децентраліза-
ції  влади тісно пов'язані з розвитком місцевої демократії.
Основними причинами такого стану є дефіцит законо-
давчого регулювання діяльності місцевого самовряду-
вання. 

В сучасній ієрархічній декомпозиції економічної без-
пе ки А.В. Козаченко [2] виділяє наступні рівні: глобаль-
ний, міжнародний, національний, регіональний та рівень
підприємства  Т.М. Качала [3] розмежовує рівні економіч-
ної безпеки наступним чином: міжнародна (глобальна і
регіональна), національна, локальна (регіональна або
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галузева усередині країни) і приватна (фізичних та юри-
дичних осіб). Виокремлення регіонального рівня еконо-
мічної безпеки на міжнародному та локальному рівнях
відповідає дослідженням зарубіжних вчених, які розгля-
дають питання забезпечення економічної безпеки тери-
торій [4].

Економічна безпека регіону усередині країни є еко-
номі чною категорією регіональної економіки, яка ха-
рактери зує мезорівень – середню ланку між макро- та
ма крорівнем. Регіональна економіка є підсистемою на-
ціональної економічної системи, тому економічну безпеку
регіону доцільно розглядати не тільки у власній економіч-
ній сфері, а й у взаємовідносинах із зовнішньою еконо-
мічною сферою. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені по різному трактують по-
няття економічної безпеки регіону. Невелєв О.М. під еко-
номічною безпекою регіону розуміє сукупність поточного
стану, умов та факторів, що характеризують стабільність,
стійкість і поступальність розвитку економіки території,
визначеної незалежності та інтеграції з економікою Ук-
раїни [5]. На думку О.Г. Осуаленка під економічною без-
пекою регіону розуміються економічні відносини з
захисту регіональних інтересів, узгоджених з цілями оп-
тимального територіального розвитку держави, від екзо-
генних і ендогенних факторів, які б обмежували здатність
регіону до саморозвитку [6]. Т. М. Качала визначає еко-
номічну безпеку регіону як забезпечення відтворення
структур економічної системи регіону та активізацію гос-
подарської діяльності в національній просторовій еконо-
міці [3]. 

Узагальнення різних трактувань економічної безпеки
регіону надає можливість виділити основні принципи
формування цього поняття. По-перше, економічна без-
пека регіону – це певний якісний економіко-соціальний
стан регіону, по-друге, можливість зберегти та покра-
щити цей стан за умови забезпечення гідних умов життя
населення регіону та розвитку особистості, по-третє,
найважливіша характеристика регіональної економічної
системи з урахуванням можливості протистояти впливу
зовнішніх та внутрішніх загроз та послідовної реалізації
стійкого розвитку системи відповідно до національно-
державних інтересів. 

Вивчення наукових джерел показало відсутність єд-
ності як в методиці діагностики економічної безпеки на
всіх рівнях так і в відсутності єдності поглядів авторів
щодо  структури функціональних складових економічної
безпеки. Майже всі автори в складі економічної безпеки
на перше місце ставлять фінансову безпеку, а інші скла-
дові мають значну варіативність. Їх кількість коливається
від 4 до 14.  На рівні держави виділяються наступні скла-
дові економічної безпеки: макроекономічна, фінансова,
зовнішньоекономічна, інвестиційна, науково-техноло-
гічна, енергетична, виробнича, демографічна, соціальна,
продовольча [7]. На рівні регіону: фінансова, енергети ч -
на, соціальна, інвестиційна, науково-технологічна, зов-
нішньоекономічна [3]. На рівні підприємства виділяють
наступні функціональні складові економічної безпеки: фі-
нансова, інтелектуальна, техніко-технологічна, політико-
правова, інформаційна, екологічна, ринкова, силова [8];
фінансова, кадрово-управлінська, виробнича, маркетин-
гова, інтерфейсна, екологічна, силова [9].  Доцільно під-
креслити, що неузгоджена кількість складових економічної
безпеки ускладнює систему показників оцінки рівня еко-
но мічної безпеки та подальшого моніторингу стану еко-
но мічної безпеки. 

За дослідженнями науковців В Україні виділяють 8
регіонів за географічним, етнографічним факторами та

ступенем розвитку промисловості [10]. До індустріально
розвинених регіонів відносяться наступні області України:
Донецька, Луганська (Донецький регіон); Полтавська,
Сум ська та Харківська (Східний регіон); Дніпропетровсь -
ка, Запорізька, Кіровоградська (Придніпровський район).
До індустріально-аграрних регіонів відносяться: Авто-
номна Республіка Крим, Миколаївська, Одеська, Херсон-
ська та м. Севастополь (Причорноморський регіон) та м.
Київ (Центральний регіон). До аграрних регіонів з низь-
ким рівнем промислового виробництва відносяться: Вин-
ницька, Тернопільська, Хмельницька (Подільський регіон);
Волинська, Житомирська, Рівненська, Чернігівська (По-
ліський регіон); Закарпатська, Львівська, Івано-Фран-
ківсь ка, Чернівецька (Карпатський регіон), Київська,
Чер каська. 

Враховуючи різний стан економіко-соціального роз-
витку регіонів та інші фактори, які впливають на рівень
економічної безпеки регіонів доцільно виділити наступні
складові економічної безпеки регіонального рівня: фінан-
сова, зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна,
енергетична, соціально-демографічна, екологічна, ви-
робнича та продовольча. Фінансова безпека – це такий
стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, валют-
ної системи регіону, який характеризується збалансова-
ністю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних
загроз, здатністю забезпечити ефективне функціону-
вання економічної системи та економічне зростання. Зов-
нішньоекономічна безпека  це такий стан відповідності
зовнішньоекономічної діяльності регіону національним
економічним інтересам, що забезпечує мінімізацію збит-
ків держави від дії негативних зовнішніх економічних чин-
ників та створення сприятливих умов розвитку економіки.
Інвестиційно-інноваційна безпека – це такий рівень на-
ціональних та іноземних інвестицій та інновацій, який зда-
тен забезпечити  довгострокову позитивну економічну
динаміку при належному рівні фінансування науково-тех-
нічної сфери, створення інноваційної інфраструктури та
адекватних інноваційних механізмів. Енергетична без-
пека – це такий стан економіки регіону, який забезпечує
захищеність національних інтересів у енергетичній сфері
від наявних і потенційних загроз внутрішнього та зовніш-
нього характеру, дає змогу задовольняти реальні потреби
в паливно-енергетичних ресурсах для забезпечення жит-
тєдіяльності населення. Соціально-демографічна без-
пека – це такий стан регіону, при якому  забезпечується
гідний і якісний рівень життя населення та захищеність
ринку праці від демографічних загроз. Екологічна без-
пека – це такий стан природного середовища регіону, що
не приводить до важливо життєвих його втрат та не за-
грожує здоров’ю населення в процесі праці та життєді-
яльності. Виробнича безпека  це такий рівень розвитку
промислового комплексу регіону, який здатний забезпе-
чити зростання економіки та розширене її відтворення.
Продовольча безпека  це такий рівень продовольчого за-
безпечення населення регіону, який гарантує соціально-
економічну та політичну стабільність у суспільстві, стійкий
та якісний розвиток нації, сім'ї, особи, а також сталий еко-
номічний розвиток. 

Для кожної складової економічної безпеки сформо-
вано систему оціночних показників, які потім інтегровані в
єдиний показник рівня економічної безпеки регіону з ура-
хуванням питомої ваги кожної складової в загальній ін-
тегральній оцінці.

ВИСНОВКИ
Забезпечення економічної безпеки регіону сприяє

забезпеченню соціальної та політичної стабільності
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держави в цілому, збереженню держави  від саморуйну-
вання та наслідків економічних криз. Перед кожним
регіоном виникає актуальна задача самоаналізу та про-
гнозування свого економічного стану. Визначення рівня
економічної безпеки регіону за складовими дозволяє
провести діагностику сильних та слабких сторін сталого
соціально-економічного розвитку, що в свою чергу дозво -
ляє сформувати стратегічні та тактичні задачі регіональ-
ної політики. Основним завданням (умовою) збереження
економічної безпеки на всіх рівнях є модернізація вітчиз-
няної економіки, в тому числі проведення дієвих реформ
в економічному та соціальному секторах.
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КОНСУЛЬТАЦІЇ

РЕЄСТРАЦІЯ АДВОКАТСЬКОГО БЮРО ТА АДВОКАТСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ: 
ЩО ЗМІНИЛОСЯ ЗА НОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Закон України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 року,
що нині втратив чинність, не регулював правовий статут
адвокатського бюро, а лише передбачав можливість його
створення (ст. 4) як форми індивідуальної діяльності ад-
воката. Статус юридичної особи мали колегії, адвокатські
фірми,  контори  та  інші адвокатські об'єднання, які діяли
на підставі статутів.

Адвокатські об’єднання реєструвалися відповідно до
Положення про порядок реєстрації адвокатських об’єд-
нань, затвердженого Постановою Кабінету міністрів Ук-
раїни від 27.04.1993 року № 302 . Відповідно до цього
Положення адвокатські об’єднання реєструвалися Дер-
жавною реєстраційною службою (Укрдержреєстром),
держателем якої є Міністерство юстиції України.

Зазначене Положення разом із Законом України «Про
адвокатуру» втратило чинність з прийняття Закону «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 року
(далі - Закон).

Відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону адвокат може здій с-
нювати адвокатську діяльність індивідуально або в ор-
ганізаційно-правових формах адвокатського бюро чи
адвокатського об’єднання (організаційні форми адвокат-
ської діяльності).

Відповідно до ст. ст. 14, 15 Закону адвокатське бюро
та адвокатське об’єднання є юридичними особами, що
діють на підставі статуту. Відповідно до тих же статей дер-
жавна реєстрація адвокатського бюро та адвокатського
об’єднання здійснюється у порядку, встановленому За-

коном України "Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особли-
востей, передбачених Законом.

Закон передбачає наступні особливості реєстрації ад-
вокатського бюро та адвокатського об’єднання:

1) засновником адвокатського бюро є один адвокат;
2) засновниками адвокатського об’єднання є двоє або

більше адвокатів;
3) назва адвокатського бюро має містити прізвище

адвоката-засновника;
4) про створення, реорганізацію або ліквідацію адво-

катського об’єднання, зміну складу його учасників адво-
катське об’єднання протягом трьох днів з дня внесення
відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців письмово
повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.

Інших особливостей реєстрації адвокатського бюро та
об’єднання Закон не передбачає. Отже, його реєстрація
здійснюється відділами місцевих державних адміністра-
цій, на підставі відповідного пакету документів, передба-
ченого Законом України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" для ре-
єстрації юридичної особи. 

Анна Туманян
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ИНСТРУМЕНТЫ И МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

INSTRUMENTS AND MODELS OF FINANCIAL 
SECTOR REGULATION

В статье систематизированы основные инструменты и институциональные моде -
ли регулирования финансового сектора экономики в контексте недопущения фор-
ми рования финансовых дисбалансов. Проанализированы вопросы рыночной
ди сциплины, регулирования, надзора и эффективной макроэкономической полити -
ки. Освещены вопросы создания мегарегулятора финансового сектора экономики в
Украине.

In this article the key instruments and institutional models of the financial sector regu-
lation in the context of the prevention of the formation of financial imbalances are system-
atized. Market discipline, regulation, supervision, and effective macroeconomic policies
are analyzed. The questions of a mega-regulator of the financial sector in Ukraine are out-
line.

Ключевые слова: финансовый сектор, регулирование, мегарегулятор.
Key words: financial sector, regulation, mega-regulato.
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ВВЕДЕНИЯ
Темпы экономического роста современных экономик

определяются развитостью и стабильностью функцио-
нирования финансового сектора экономики. Вместе с
тем, вопросы устойчивого развития финансового сек-
тора, способного противостоять внутренним и внешним
шокам, широко исследуются и обсуждаются в научном
сообществе. Считается, что страны с более развитыми
финансовыми системами имеют более широкий арсенал
инструментов мониторинга и регулирования возможных
диспропорций в финансовом секторе экономики [1,
c.12]. Вместе с тем, мировой финансово-экономический
кризис 2008-2009 годов выявил сбои в механизме ран-
него оповещения и предупреждения кризисных явлений,
несовершенстве методологии выявления дисбалансов в
финансовом секторе на ранних этапах их формирова-
ния [2, c. 5]. В связи с этим, вопросы регулирования
дисба лансов и обеспечения не только ценовой, но и фи-
н а нсовой стабильности, приобрели особую актуально сть,
в том числе, и для экономики Украины, что нашло отраже-
ние в ряде системных научных исследований отечестве -
нных ученых, среди которых, Т. Васильева, И. Дья конова,
А. Епифанов, О. Козьменко, С. Козьменко, А. Кузнецова,
И. Сало, В. Стельмах и др. 

Анализ научной литературы показал, что в виду того,
что вопросы регулирования финансового сектора эконо-
мики в разрезе применяемого инструментария и инсти-
туциональных основ регулирования имеют дискуссионный
характер, то они заслуживают обобщения и более де-
тального анализа с позиции современных трендов раз-
вития финансового рынка Украины.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ состоит в систематизации и выделе-
нии особенностей реализации инструментов и моделей
регулирования финансового сектора в приложении к эко-
номике Украины.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методологической и информационной основой яв ля -

ю тся научные труды, информационные ресурсы Интернет,
результаты собственных исследований. При проведении
исследования использованы методы анализа и синтеза,
логико-исторический метод, метод сравнения, обобще-
ния, классификации в рамках системно-функциональ-
ного подхода. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Основными инструментами, с помощью которых мож -

но предотвращать нарастание дисбалансов в финансо-
вом секторе экономики являются: рыночная дисциплина,
регулирование, надзор, эффективная макроэкономиче-
ская политика [1, c.14].

Рыночная дисциплина связана с процессом раскры-
тия информации банковскими и небанковскими институ-
циями финансового сектора. Реализация этого процесса
на практике позволяет всем участникам рынка получать
информацию о направлении использования капитала
финансовых институций, экспозиции рисков, их оценке,
и, соответственно, формировать представление об адек-
ватности капитала финансовых учреждений [3, c.1]. В
соответствии с документом Базельского комитета по
бан ковскому надзору «Международная конвергенция из-
мерения капитала и стандартов капитала: новые под-
ходы» (Базелем ІІ) такое раскрытие информации явл яется
эффективным средством снижения асимметрии инфор-
ма ции и направлено на повышение прозрачности деяте ль-
ности банковских институций. Достоверность, точность
и полнота публикуемой ими информации оказывает не-
посредственное влияние на систему оценки рисков, свя-
за нных с деятельностью того или иного финансового
уч реждения, что, в свою очередь, может усиливать (ос-
ла блять) системные дисбалансы в финансовом секторе
эко номики. Обратим внимание, что сам Базельский
комитет не установил конкретных порогов раскрытия
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информации, поскольку их трудно определить, а, следо-
вательно, ими можно манипулировать [4, c.188].   

Под регулированием финансового сектора в научной
литературе понимается процесс создания и поддержа-
ния определенных норм и правил деятельности фина-
нсовых учреждений. Надзор определяется как форма
деятельности уполномоченных (государственных) орга-
нов относительно обеспечения законности, прозрачнос -
ти и стабильности деятельности учреждений финансового
сектора. Очень часто в научной литературе используется
понятие «пруденциальный надзор», что дословно озна-
чает «осторожный, благоразумный, дальновидный» над-
зор, позволяющий своевременно выявлять осложнения
и проблемы финансовых институтов, связанных с их на-
дежностью, ликвидностью, рисками, эффективностью
деятельности и качеством менеджмента. 

Мониторинг дисбалансов и системных рисков фина-
нсового сектора в специализированной литературе трак-
туется как макропруденциальный надзор. В «Зеленой
книге» Национального банка Украины, опубликованной в
2010 году с рабочим названием «Консультации по повы-

шению эффективности регулирования и надзора за фи-
нансовым сектором в Украине» раскрыты характерные
особенности макропруденциального надзора. В частно-
с ти, в ней указано, что макропруденциальный надзор
пре дусматривает осуществление анализа рисков, кото-
рые возникают в результате коллективных действий фи-
нансовых учреждений, склонности финансовой системы
к потенциальным шокам и анализу макроэкономических
последствий в случае распространения проблем в фина-
нсовой сфере. При этом центральным элементом макро-
пруденциального надзора является контрциклическое
регулирование [5, c. 21]. Обращаем внимание, что кон-
цепция макропруденциального надзора была разрабо-
тана под эгидой Банка международных расчетов в
2000-2006 годах. По-сути, она дополняет концепцию ми-
кропруденциального надзора, в соответствии с которой
основное внимание со стороны регулирующих органов
уделялось рискам на уровне отдельных финансовых
институций, а не финансового сектора в целом. Сравни-
тельная характеристика этих двух подходов представ-
лена в табл. 1. 

Таблиця 1
Сравнительная характеристика микропруденциального и макропруденциального надзора

КРИТЕРИЙ
МИКРОПРУДЕНЦИАЛЬНЫЙ 

НАДЗОР
МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНЫЙ 

НАДЗОР

Миссия
Защита интересов вкладчиков 
и кредиторов банков

Снижение затрат, связанных 
с финансовой нестабильностью

Цель
Предотвращение возникновения
проблем в отдельных финансовых
учреждениях

Поддержка финансовой 
стабильности в целом

Модель рисков в финансовом 
секторе

Внутренние риски Внешние риски

Взаимосвязи и совокупные риски
финансовых учреждений

Риски и взаимосвязи финансовых 
учреждений не учитываются

Риски и взаимосвязи финансовых 
учреждений являются основными

Форма пруденциальных 
мероприятий

Подход на основе мониторинга 
рисков отдельных банков

Подход на основе мониторинга 
системных рисков финансового 
сектора

Взаимосвязи дисбалансов и рисков
(дополнено автором)

Формирование дисбалансов 
продуцирует накопление рисков 
на уровне отдельных финансовых 
институций

Формирование дисбалансов 
продуцирует системные риски 
финансового сектора экономики 
в целом

Как отмечают специалисты Национального банка Ук -
раины [6], в Украине еще не создано четкой системы оце н -
ки системного риска, а, соответственно, и действенной
си стемы своевременного выявления и регулирования
ди сбалансов в финансовом секторе национальной эко-
номики. Макропруденциальное регулирование и надзор
еще не имеет наработанной методологической основы [6,
с.15]. В то же самое время, обратим внимание, что ана-
логом макропруденциального регулирования и надзора
является макроэкономическое стресс-тестирование На-
циональным банком Украины, а также расчет индикато-
ров финансовой устойчивости (ИФУ), которые обобщаются
Национальным банком Украины в рамках программы
оценки устойчивости финансового сектора экономики
Украины (ФСАП) [7, с. 29].      

В международной практике выделяют три модели фи-
нансового регулирования и надзора: традиционная сек-

торная модель,  модель «Twin Peaks», модель единого ме-
гарегулятора. 

Традиционная секторная модель, предусматривает
регулирование и надзор за финансовым сектором эко-
номики специализированными организациями (органы,
регуляторы). Как отмечает С. Мошенский, каждая из этих
организаций осуществляют регулирование  своего сег-
мента финансового сектора экономики – банковского,
страхового, фондового [8, c. 90]. Следует отметить, что
за период времени с 2000 года по 2006 год от тради-
ционной секторной модели отказались 15 стран Европы
(табл. 2). 

В то же самое время, секторный подход к надзору за
финансовыми учреждениями сохраняется в Болгарии,
Кипре, Греции, Литве, Люксембурге, Румынии, Слове-
нии, Испании. В Болгарии центральный банк осущест-
вляет надзор за банками, а Комиссия по финансовому

Источник: [6, 8-9].
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Таблиця 2
Структура надзорных органов в странах Евросоюза по состоянию на октябрь 2010 года1) 

Страна
Секторная 

модель
Модель «Twin

Peaks»
Модель единого
мегарегулятора

Количество над-
зорных органов
(изменения по-
казаны в скоб-

ках)2)

Центральный
банк имеет пол-

номочия и вы-
полняет
надзор3)

Австрия X------- --------------- ----------->X 1 Х (Б)

Бельгия X < X 1

Болгария X 2 X (Б)

Кипр Х 4 Х (Б)

Чехия X==== ========= ======>X 1 Х (ФС)

Дания Х 1

Эстония X------- --------------- ----------->X

Финляндия Х >X 2->1

Франция Х >X

Германия X------- --------------- ----------->X X

Греция X 3 X (Б)

Венгрия X------- --------------- ----------->X 1

Ирландия X------- --------------- ----------->X 1 X (ФС)

Италия Х Х 4 Х (Б)

Латвия X------- --------------- ----------->X 1

Литва Х 3 Х (Б)

Люксембург Х 2->3 X (ФС)

Мальта X------- --------------- ----------->X 1

Нидерланды X------- ----------->X 2 Х (ФС)

Польша X==== ========= ======>X 1

Португалия Х Х 3 Х (Б)

Румыния Х 4 Х (Б)

Словакия X==== ========= ======>X 1 Х (ФС)

Словения Х 3 Х (Б)

Испания X 3 X (Б)

Швеция Х 1

Великобритания X------- X< X 1

1) Для того, чтобы показать эволюцию структуры надзорных органов использовались следующие графические
обозначения: ----> изменения с января 2000 года по июнь 2003 года; ==> изменения с июня 2003 года по сентябрь
2006 года;              > изменения после сентября 2006 года. 2) Количество надзорных органов, которые полностью отве-
чают за принятие итоговых решений в сфере их компетенций. 3) Центральные банки осуществляют надзор за: Б –
банками, СК – страховыми компаниями, ФС – всеми сегментами финансового сектора. В Эстонии и Финляндии над-
зор осуществляется независимыми регуляторами, которые являются частью юридического лица соответствующих
центральных банков..

Источник: [9].
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надзору (Financial Supervision Commission, FSC) – по опе-
рациям с ценными бумагами, инвестициями, со страхо-
выми компаниями и пенсионными фондами. Секторная
модель государственного регулирования финансового
сектора экономики реализована и в Украине. 

Модель «Twin Peaks» (модель перекрестного регу-
ли ро вания) предполагает распределение полномочий
между регуляторами, один из которых осуществляет пру-
денциальный надзор, а другой – регулирование операций
на финансовом рынке. Модель перекрестного ре гулиро-
вания используется во Франции, Италии, Нидерландах.
Например, во Франции в 2010 году центральный банк
создал Управление пруденциального надзора (Autoritй де
contrфle prudentiel, ACP), куда были переданы полномочия
по лицензированию и надзору за банками, платежными
системами, сектора инвестиционных услуг, стра хового
се ктора. Управление пруденциального надзора возглав -
ляет управляющий Банком Франции. В то же самое вре -
мя, несмотря на тесные связи с центральным банком,
Управление является независимым административным
органом и имеет высокую степень автономии. Обращаем
внимание, что наряду со странами, в которых модель
«Twin Peaks» сформировалась на основе эволюции сек-
торной (традиционной) модели, можно выделить страны,
которые вернулись к модели «Twin Peaks», имея практи-
ческий опыт модели единого мегарегулятора (например,
Бельгия, Великобритания). Так, в парламент Бельгии в
2010 году провел институциональную реструктуризацию
финансового надзора, аккумулировав надзорные фун-
кции за финансовыми институциями в центральном
банке. При этом, от центрального банка будет отелена
Ко миссия по банковским, финансовым и страховым рын-
кам (Banking, Finance and Insurance Commission, CBFA),
которая будет осуществлять мониторинг за финансовы -
ми рынками и надзор за компаниями, прошедшими про-
цедуру листинга, финансовым продуктами, услугами,
посредниками.

Модель единого мегарегулятора (единого над зор-
но го органа) предполагает сосредоточение всех над зор-
ных полномочий в сфере компетенций одного над зорного
органа – мегарегулятора. Эта модель является эволюци ей
двух предыдущих и реализована более, чем в 10 странах
Ев росоюза (Австрии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Герма -
нии, Венгрии, Ирландии, Латвии, Польше и др.). Функции
ме гарегулятора на практике выполняет либо центральный
банк (Чехия, Ирландия, Словакия), либо независимый от
центрального банка орган (Дания, Германия, Венгрия,
Латвия и др.). В то же самое время, несмотря на наличие
не зависимого мегарегулятора, центральные банки вы-
полняют определенные функции, связанные с надзором.
В Германии функционирует Федеральное управление по
финансовому надзору (Bundesanstalt fьr inanzdienstleis-
tungsaufsicht, BaFin), осуществляющее надзор за всеми
сегментами финансового сектора экономики. При этом,
Дойче Бундесбанк (Deutsche Bundesbank, BBk) посто-
янно осуществляет банковский мониторинг, проводит ин-
спекции на местах, производит оценку документов,
отчеты аудиторов и годовую финансовую отчетность. 

На вопрос эволюции регуляторных органов заслужи-
вает внимания точка зрения авторского коллектива мо-
нографии, среди которых О. Козменко, С. Козменко,

Т. Ва сильева, И. Школьник [10, с. 367] отмечают, что, не-
смотря на общие тенденции перехода во многих разви-
тых странах к модели единого мегарегулятора, роли
центральных банков будут оставаться достаточно весо-
мыми. Примером здесь может быть и Германия, и новая
финансовая архитектура по надзору в Европейском
Союза, в Совет по системным рискам которого входит
Председатель Европейского центрального банка, дирек-
тора национальных банков, и при этом руководители над-
зорных органов других секторов финансового рынка на
макроуровне не представлены [11, c. 9-11].  

ВЫВОДЫ
Принимая во внимание особенности развития фина-

нсового сектора экономики Украины, следует подчерк-
нуть объективную необходимость гармонизации его
институциональной основы, инструментов и моделей ре-
гулирования к наработанной международной практике.
Вместе с тем, как показывает международный опыт, раз-
витые страны находятся в перманентном состоянии пои-
ска наиболее оптимальной модели регулирования.
Поэтому гармонизация стандартов и моделей функцио-
нирования финансового сектора в экономике Украины
должна иметь эволюционный, а не революционный ха-
рактер.
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ЕКОНОМІКА

УДКУ 656

УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ СРЕДСТВАМИ 
ПРОИЗВОДСТВА В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

MANAGEMENT OF TRADE OF MEANS 
OF PRODUCTION IN LOGISTICAL SYSTEM

В условиях развития  и совершенствования рыночных отношений  мас-
штабное значение приобретает организация и управление товародвижением,
основанных на принципах и методах логистики. Внедрение современного ло-
гистического менеджмента позволяет сократить все виды запасов в произ-
водстве, снабжении и сбыте, интенсифицировать процессы товародвижения
и ускорить оборачиваемость оборотного капитала, снизить издержки произ-
водства и обращения и тем самым обеспечить конкурентоспособность про-
изводимых товаров и услуг. 

In the conditions of development and perfection of market relations scale value
is got by the organization and management of the goods movement, based on prin-
ciples and logistics methods. Introduction of modern logistical management allows
to reduce all kinds of stocks in manufacture, supply and sale, to intensify processes
of good flow and to accelerate turnover of a working capital, to lower production
costs and references and by that to provide competitiveness of the made goods
and services.   

Ключевые слова: товародвижение, логистика торговли средствами производства, логистика оптовой торговли.
Key words: good flow, logistics of trade in means of production, logistics of wholesale trade.
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ВВЕДЕНИЕ
Рыночные преобразования привели к появлению в

экономической науке и предпринимательстве нового
научно-практического направления-логистики. В настоя-
щее время логистика как молодая наука переживает ста-
дию бурного развития. Многие вопросы, относящиеся к
терминологии и основным понятиям логистики, с разви-
тием рыночных отношений постоянно уточняются и уг-
лубляются, разрабатываются новые теоретические
положения: расширяется круг проблем, решаемых мето-
дами логистики. Широкое толкование логистики соо-
тветствует сложным процессам и явлениям, происходящим
в современной экономике, а поэтому представляется
перспективным и плодотворным, в том числе и для ре-
шения проблем торговли средствами производства в ин-
тересах  товаропроизводителей.

Анализ работ отечественных и зарубежных авторов
(Н.В. Афанасйев, А.И. Баскин, В.В. Боков, Е.А. Голикова,
М.П. Гордон, В.К. Калугин, С.М. Карнаухов, Д.Д. Костогла -
дов, Н.В. Нестерович, Д.Т. Новиков, О.А. Новиков, В.М. Пур-
 лик, О.Д. Проченко, С.А. Уваров и др.) показывает, что в
настоящем времени отсутствует целостная логистичес -
кая концепция торговли средствами производства. Од-
нако вопросы оптовой торговли с позиций логистики
остаются до настоящего времени малоизученными.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Разработка и научное обоснование теоретических по-

ложений и практических рекомендаций, основанных на
логистическом подходе к организации и управлению тор-
говлей средствами производства. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве теоретической и методологической ос-

новы управление торговлей средствами производства в

логистической системе приняты положения экономиче-
ской теории, а также прикладных экономических научных
дисциплин. Информационной основой работы являются
научные труды, ресурсы интернета, результаты соб -
ственных исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В рыночной экономике, которая в условиях всеоб-

щего влияния научно-технического пpoгpecca принимает
монетарную форму, центр тяжести хозяйственной дея-
тельности перемещается из сферы производства в
сферу обращения или из области технологии и органи-
зации производства продукции в область ее реализации-
продажи. Сбыть становится главной проблемой как для
товаропроизводителей, так как и для оптовых посредни-
ков. Говоря о влиянии научно-технического прогресса,
прежде всего, следует иметь в виду его влияние на
технологические аспекты производства. Наукоемкое и
высокотехнологичное производство становится ресур-
сосберегающим и конкурентоспособным, при этом оно
предъявляет жесткие требования к организации и управ-
лению, технологической дисциплине, экологии, квали-
фикации персонала - все это вместе взятое способно
сделает современное производство высоко регламен-
тированным. Однако эта регламентация производ-
ственного процесса в значительной мере исчезает с
поступлением продукции на склад, дальше начинает дей-
ствовать рынок, возникают трудности со сбытом. 

Объективные трудности со сбытом заставили изыс -
кивать пути решения этой проблемы: от научных направ-
лений в экономической теории до практических приемов
и методов продажи конкретных товаров. Так, в частности,
важное место в решении проблемы сбыта отводится
маркетингу. Однако, как показывают теория и практика
коммерции, принципы и методы маркетинга недоста-
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точны, поскольку решают частные вопросы продаж или
деятельности фирмы необходима  более полная концеп-
ция, которая  охватила  бы  весь процесс товародвиже-
ния на оптовом рынке. Теоретической и методологической
основой такой концепции является логистика. В настоя-
щем исследовании проблемы обращения средств
производства на макроэкономическом уровне рассма-
триваются с позиции логистики, что позволяет абстрак-
тным теоретическим понятиям придать вполне конкретное
содержание в форме управляемой системы конкретных
товаропотоков и тем самым определить место и поведе-
ние товаропроизводителей и посредников на оптовом
рынке на микро-логистическом уровне.

Методологическое значение логистики для решения
микроэкономических проблем взаимоотношений про-
давцов, покупателей и посредников интегрированного
рынка обосновывается в трудах ряда ученых. На этой ос-
нове сформировались конкретные логистические дис-
циплины, такие как заготовительная логистика, сбытовая
логистика, транспортная логистика и др. Решение про-
блемы сбыта или, в более широком понимании проблемы
торговли средствами производства, потребовало разра-
ботки нового логистического направления - логистики
торговли средствами производства. 

Прежде всего, необходимо определить место логи-
стики торговли средствами производства среди таких
как: коммерческая логистика, заготовительная (закупо-
чная) логистика, или общая логистика. К настоящему
времени перечисленные логистики достаточно широко
вошли в научный оборот и тем не менее еще не достиг-
нуто однозначное их толкование.

Традиционное понимание логистики часто сводится к
материально-техническому снабжению или закупкам,
однако и столь ограниченное понимание логистики со-
держит весьма широкий круг теоретических и практиче-
ских проблем: от формирования цены спроса и до
транспортировки продукции. 

Важность для экономики транспорта и сложность са-
мого процесса транспортировки (доставки) грузов по-
буждает ряд авторов в центр проблем логистики ставить
именно транспортировку. К этому следует добавить и
чисто инженерную трактовку логистики как внутрипроиз-
водственное (внутрискладское) перемещение продукции
и погрузочно-разгрузочные работы. 

С точки зрения полезности, все толкования логистики
являются вполне приемлемыми, поскольку с их помощью
успешно решались конкретные научные и практические
задачи. Но в любом  случае определяющим в логистике
следует считать концепцию управления потоками. Эта
кон цепция лежит в основе логистики торговли средств а -
м и производства, так как процесс обращения средств
производства, осуществляемый в условиях рынка с по-
мощью торговли, выражает определенное движение, а
главное - динамику товаро-потоков [4]. 

Исходя из изложенного, предлагается следующая
фо рмулировка: логистика торговли средствами произ-
водства это управление процессом обращения средств
производства - от этапа производственного потребления
до конечного потребления - в форме оптовой торговли,
целью которой является получение субъектами оптового
рынка взаимной коммерческой выгоды при соблюдении
сбалансированности и динамического равновесия това-
ропотоков средств производства в рыночном прост -
ранстве.

Из приведенного определения следует, что логистика
торговли средствами производства и логистика оптовой
торговли - суть понятия равнозначные (а поэтому право-

мерно говорить и о логистике розничной торговли). Вза -
им ная коммерческая выгода означает:

а) для оптового продавца-товаропроизводителя – по-
лучение валового дохода (выручки), которая как минимум
покрывала бы все произведенные затраты;

б) для оптового покупателя-товаропроизводителя –
удовлетворение его производственных потребностей
при достижении минимума издержек производства;

в) для оптового посредника - оптового торгового
предприятия – получение валового дохода (выручки) при
достижении минимума издержек обращения;

г) для оптового покупателя-предприятия розничной
торговли – получение валового дохода (выручки) за счет
перепродажи товаров розничным покупателям при до-
стижении минимума торговых издержек. 

Иными словами, для каждого субъекта оптового ры н -
ка взаимная выгода проявляется в той выручке от про-
дажи товаров и услуг, которую он в состоянии получить в
результате конкурентной борьбы и связанных с цепью
компромиссов, но при обязательном условии покрытия
произведенных затрат.

Логистика оптовой торговли предусматривает не
только ту прямую коммерческую выгоду, которую полу-
ча ют субъекты рынка в данном цикле производства и ре -
ализации продукции, но и коммерческую выгоду на
предыдущих этапах производства и реализации, обусло -
в ленных косвенными затратами данной продукции. Не-
тру д но увидеть, что коммерческая выгода в форме
выручки – есть объемы межотраслевых поставок, и рас-
пределяется между субъектами оптового рынка с по-
мощью коэффициентов прямых, косвенных и полных
затрат. В связи с этим необходимо еще раз подчеркнуть,
что межотраслевой баланс в его логистической интер-
претации можно рассматривать как модель логистики
торговли средствами производства, поскольку отобра-
жает потоки материальных и финансовых ресурсов на оп-
товом рынке [3]. 

Взаимная выгода выражает оптимум по Парето, кото-
рый может иметь место только в условиях рыночного
равновесия. Поэтому управление процесс-сом товарод-
вижения в логистике торговли средствами производства
направлено также на поддержание равновесного состоя-
ния оптового рынка, что означает сбалансированность
производства и потребления, а поэтому удовлетворение
общественных и индивидуальных потребностей каждого
субъекта оптового рынка. 

Таким образом, логистика торговли средствами про-
изводства, или, логистика оптовой торговли, есть со-
ставная часть коммерческой  логистики и ее проявления
на оптовом рынке. С другой стороны, любое производ-
ственное потребление в итоге доводится через конечный
продукт до розничного покупателя. Товародвижение на
розничном рынке есть предмет логистики розничной
торговли, где необходимо учитывать гораздо больше
факторов, обусловленных сугубо индивидуальными, лич-
ностными запросами и потребностями покупателей - фи-
зических лиц, поэтому розничная торговля – это не
только наука, но в значительной мере и искусство, где
требуются не только знания, но и талант. Однако при всей
сложности розничной торговли она находится в подчи-
ненном, зависимом положении по отношению к оптовой
торговле - последняя "питает" товарной массой рознич-
ный товарооборот [6]. 

В состав логистики оптовой торговли входят загото-
вительная (закупочная) логистика и сбытовая логистика.
Последние вырабатывают и реализуют на практике тео-
ретические положения, принципы и методы логистики
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оптовой торговли для организации закупок материаль-
ных ресурсов товаропроизводителями и посредниками
и для реализации (продажи) готовой продукции. Таким
образом, логистика торговли средствами производства
является теоретической и методологической основой ма-
 териально-технического снабжения и сбыта, осуще ст в ле -
ние которых реализуется через хозяйственные связи [2]. 

Принципиальной особенностью логистики оптовой
то рговли является ее непосредственная связь с произ-
во дством: именно аппарат указанной логистики на осно -
ве изучения конъюнктуры оптового рынка вырабатывает
управляющие воздействия на производство для дости-
жения конкурентоспособности производимой продук-
ции. В связи с этим в логистике торговли средствами
производства используется инструментарий так назы-
ваемого промышленного маркетинга, обеспечивается
маркетинговая поддержка сбыта. Что касается сбытовой
логистики, то главной ее задачей является формирова-
ние товаропроводящей сети, а также оперативная и пла-
новая работа по сбыту. 

Как уже отмечалось, процесс товародвижения на
опто вом рынке может быть осуществлен только для кон-
куре нтоспособной продукции. Обеспечение конкуренто -
спо собности прерогатива логистики торговли средствами
производства. Однако конкурентоспособность – это не-
обходимое условие товародвижения на оптовом рынке,
которое требует маркетинговой поддержки. Данное по-
ложение определяет границы логистики и маркетинга. 

Логистика торговли средствами производства играет
роль своеобразного координирующего центра, с по-
мощью которого осуществляется управление матери-
альными потоками: внешними (входящими) – для нужд
материально-технического снабжения, внутренними
(вну трипроизводственными) – для получения готовой
продукции в соответствии с требованиями оптового
рынка, внешними (выходящими) – в форме сбыта для по-
лучения валового дохода [1].

Логистика оптового рынка, как отражающая процесс
обращения средств производства, является большой си-
стемой со значительным уровнем эмерджентности, что
не позволяет дать ее описание исчерпывающим обра-
зом. Вследствие этого выявляются отдельные аспекты
этой системы. 

Так же, как и для сбыта, в условиях рынка имеются
тру дности и для материально-технического снабжения:
купить не менее сложно, чем продать. В старой админи-
стративно-командной экономике трудности в снабжении
были обусловлены практически одной причиной: тоталь-
ным дефицитом материальных ресурсов. В рыночной
экономике ситуация прямо противоположна: трудности
в снабжении связаны с высокой насыщенностью рынка
материальными ресурсами и – с проблемой выбора. 

В условиях рынка полностью ликвидируется товарный
дефицит, но при этом возникает дефицит финансовый,
т.е. постоянная нехватка денег для закупки материальных
ресурсов и инвестиций. В связи с этим возникают про-
блемы рационального расходования денег при закупках
средств производства. Решение этой проблемы предус-
матривает максимизацию полезности закупаемых мате-
риальных ресурсов при имеющихся денежных средствах
(бюджетных ограничениях). Поэтому оптовый покупатель
руководствуется не минимальной ценой (купить подеше-
вле), а тем, насколько запрашиваемая продавцом цена
товара соизмерима с его полезностью для покупателя.
Для товаропроизводителя эта полезность определяется
издержками производства, т.е. себестоимостью произ-
водимой продукции.

В условиях рынка трудности в организации мате-
риально-технического снабжения на уровне товаро-
производителей обусловлены следующими основными
причинами:

- ограниченность финансовых  средств, ассигнуемых
предприятием   на закупку материальных ресурсов - про-
дукцию производственного назначения;  

- оценка и максимизация полезности закупаемых ре-
сурсов с позиций достижения предприятием коммерче-
с кого успеха;

- формирование цены спроса и проведение ценовой
политики на оптовом рынке при закупках материальных
ресурсов;

- высокая насыщенность оптового рынка товарной
массой при расширении рыночного пространства;

- решение  проблемы  выбора поставщика, в условиях
разнообразия ассортимента предлагаемой продукции
производственного назначения и условий поставок;

- появление новых видов продукции (диверсификация
производства), обусловленных научно-техническим про-
грессом;

- оценка и реализация сервисного сопровождения за-
купаемых и

поставляемых материальных ресурсов.
При высокой насыщенности рынка разнообразней-

шей продукцией производственного назначения созда-
ется иллюзия об отсутствии трудностей в снабжении [5].
Сам факт необходимости рационального расходования
денежных сумм на закупку материальных ресурсов опре-
деляет сложность и остроту проблемы снабжения. Ос-
новным источником поступления денежных средств на
предприятие является выручка от реализации продук-
ции, поэтому сбыт занимает доминирующее положение в
логистике торговли средствами производства.

ВИВОДЫ
Проведенное исследование подтверждает широкие

возможности логистического подхода в осуществлении
производственно-коммерческой деятельности. Разра-
ботанные теоретические положения позволяют увязать в
единое целое процессы движения материальных ресур-
сов - от закупок (снабжения) и до продаж (сбыта), вклю-
чая стадию производства. Инструментарий логистики и
ее постулаты позволили сформулировать концептуаль-
ную систему торговли средствами производства. Реали-
зация на практике этой системы является теоретической
основой для управления процессами товародвижения
как на макро- , так и на микроэкономических уровнях.   
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АНАЛІЗ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ 

З ВИКОРИСТАННЯМ 
СТОХАСТИЧНИХ МЕТОДІВ

THE ANALYSIS 
OF THE MACROECONOMIC 

INDICATORS 
WITH THE APPLICATION 

OF STOCHASTICITY METHODS

Стаття присвячена відображенню можливого сценарію розвитку виробництва в країні та виявлення його  слабких
ланок, що потребують розвитку. В роботі обґрунтована необхідність впровадження аспектів концепції усвідомленого
керівництва шляхом застосування економіко-математичних методів з метою прийняття чітких та усвідомлених упра-
влінських рішень

Статья посвящена отображению возможного сценария развития производства в стране и обнаружения его сла-
бых звеньев, которые нуждаются в развитии. К работе обоснована необходимость введения  концепции осозна-
нного руководства путем применения экономико-математических методов с целью принятия четких и осознанных
управленческих решений.

The present article is dedicated to representation of the development of production processes in the country. The arti-
cle substantiates the need of application of all the aspects of contemporary theory of conscious management.

Ключові слова: економетрична модель, випуск кінцевих товарів та послуг, ланцюг Маркова,  фазовий простір
станів. 

Ключевые слова: эконометическая модель, выпуск конечных товаров и услуг, цепь Маркова, фазовое про стран-
ство состояний.

Key words: econometric model, production output, Markov chain, phase space.
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ВСТУП
В  сучасному  світі  в управлінні макроекономічними

про  цесами панує концепція усвідомленого керівництва.
Сутність цієї концепції полягає в створенні та втіленні в
практичну діяльність комплексної методології прийняття
рішень по зниженню ризиковості, що супроводжує виро б -
ничо-господарську діяльність в країні. Основою впрова -
дже ння даної концепції є застосування економіко-
математичних методів. З їхньою допомогою керівниками
набувається інформація, необхідна для отримання відпо-
відних висновків та прийняття рішень.

Важливість та актуальність  теми прийняття усвідом-
лених рішень та прогнозування розвитку соціально-еко-
номічних систем піднімали такі вчені як: В.В. Глин ський [1],
А.П. Голіков [2], Г.В. Горєлова [3], В.С. Королюк [4],
І.А. Красс[5], С.І. Шелобаєв [6], О.І. Образцова [7], А.В. Сви-
 щук [8], В.В. Федосєєв [9] та інші.

МЕТА РОБОТИ полягає у виявленні можливих сцена-
ріїв розвитку випуску кінцевих товарів та послуг по країні
та виявлення тих ланок, що потребують більш пильної
уваги з боку державного управління.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
До основних методологічних засобів аналізу даної

проблеми відносяться: нормативно-правова, наукова та
довідкова література.

До засобів, за допомогою яких провадився аналіз, від-
носяться: аналіз динаміки структури з використанням
теорії ланцюгів Маркова, метод екстраполяції, метод про-
гнозування часових рядів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Виділяють 10  напрямів формування випуску ВВП як

основного показника системи національних рахунків в
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Ук раїні, з-поміж яких запропоновано об’єднати основні
вектори формування, за якими відбуватиметься аналіз:
сільське господарство;сфера обслуговування населення
(включає в себе такі напрями як: торгівля, діяльність
транспорту та зв’язку, виробництво та розподілення
електроенергії); добувна та переробна промисловості;
інші галузі економічної діяльності (включає даний напрям
всі інші види економічної діяльності, що мають відносно
малу частку в структурі ВВП за 2001-2011 роки) [10, c.30].

З метою виявлення слабких ланок у формуванні ВВП
країни, прогнозування  грошових надходжень від певного
виду економічної діяльності необхідно мати детальну екс-
пертну оцінку динаміки розвитку кожної зі  структурних
одиниць його формування та загальну тенденцію до зміни
структури даного макроекономічного показника. ВВП
являє собою певну систему. Основними параметрами,
що мають характеризувати даний показник є ланки його
формування за видами економічної діяльності. Фіксоване
значення цих основних параметрів визначає стан дослі -
джуваної системи. Визначаємо сукупність можливих різ-
них станів системи як фазовий простір станів. 

Визначений фазовий простір 
E =  {е1, е2, е3, е4}, де е1, е2, е3, е4

- це, відповідно, визначені досліджувані складові
стру ктури випуску ВВП: е1 – сільське господарство, е2–
сфера обслуговування, е3 – добувна та переробна про-
мисловості, е4 – інші види економічної діяльності [4,c. 15].

Ланцюги Маркова дозволяють розглядати структуру
су купності як випадковий  процес. Ймовірності зміни ста-
нів виступають в формі матриці Р,  елементи якої (Р ij) по-
казують ймовірність переходу об’єкта зі стану і до стану j
за один крок розвитку. В даному випадку вектор станів в
момент часу t визначається формулою: 

X(t)=X(T-1)*P, де P={P} – однокрокова матриця пере-
ходу (елементи цієї матриці оцінюють ймовірності пере-
ходу об’єкта зі стану i до стану j за один крок), 

X(t)={X1,... X2,... Xj... Xm) – вектор, що описує ймовірність
зна ходження об’єкта в тому чи іншому із m станів на мо-
мент t; – аналогічний вектор для попереднього моменту
часу [1,с.43].

Перейдемо до пошуку матриці перехідних ймовірно-
стей на основі структури ВВП за видами економічної ді-
яльності в Україні у 2002, 2006, 2010 роках. У зв’язку з
тим, що період 2007-2009 років характеризувався кризо-
вим станом економіки країни, через що тенденції зміни
структури ВВП були необ’єктивними, було обрано період
довжиною у 4 роки.

Відповідно до методики, описаної в роботі Глин-
ського В.В. [1, с. 43], обчислено три стани структури, що
відповідають 2002, 2006, 2010 рокам: 

та здійснено оцінку матриці перехідних ймовірнос -
тей:

Результати використання отриманої оцінки матриці
перехідних ймовірностей  для прогнозу структури ВВП на
2012-2015 рр. можна побачити  в табл. 1.

Таблиця 1
Прогнозна структура випуску ВВП на 2012-2015 рр. (у %)

Види економічної 
діяльності

Роки

2012 2013 2014 2015

Сільське господарство,
мисливство, 
лісове господарство

6,06 6,48 6,54 7,12

Сфера 
обслуговування

24,60 26,83 26,30 26,66

Добувна 
та переробна 
промисловості

38,84 34,50 37,16 37,81

Інші галузі 
економічної 
діяльності

30,51 32,19 30,00 28,42

Усього: 100,00 100,00 100,00 100,00

Джерело: розроблено авторами за даними [10]].

Проаналізуємо отримані дані (табл. 1). Відповідно до
проведених розрахунків структура ВВП у 2012 році в по-
рівнянні із 2011 роком (статистичними даними) передба-
чає зменшення обсягів надходження продукції сільського
господарства на 2,79 в.п.; зниження  частки вартості на-
даних послуг та виготовленої продукції сфери обслугову-
вання на 1,123 в.п.; спад кількості виготовленої продукції
добувної та переробної промисловості на 0,77 в.п.;  зро-

стання відсоткової долі вартості ВВП, що сформувалася
за рахунок інших видів економічної діяльності на 4,69 в.п.
Все це говорить про те, що величина ВВП зростає за ра-
хунок товарообмінних операцій без виготовлення про-
дукції, що, в майбутньому, призведе до зменшення
купівельної спроможності валюти країни. В країні наразі
відбувається нарощування грошової маси без зростання
обсягів виробництва.
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З метою розгляду абсолютних змін в структурі випус -
ку кінцевих товарів та послуг в Україні (на основі розрахо-
ваної вище матриці перехідних ймовірностей) розглянемо
динаміку  абсолютної величини даного показника. Отож,
побудуємо трендову модель для показника Y — величина

випуску ВВП з 2001 року по 2011 рік, млн. грн. З усьо -
го розмаїття нелінійних моделей найкращим чином
відображають зміну даного показника з часом три
функції: логарифмічна, степенева та квадратична
(табл. 2).

Таблиця 2
Критерії адекватності та оцінки точності досліджуваних моделей

Модель
Рівняння 
моделі

Показники оцінки 
якості моделі

Показники оцінки точності моделі

Критерій t-
Стьюдента

Критерій 
Дарбіна-
Уотсона

σ, грн ε, % R2

1. Поліно -
міальна

y = 14893x2 + 64885x + 327384 0,00064 -d=1,7001 110777,7 0,355 0,9821

2. Степенева y = 316922x0,823 -0,6431 d=0,6417 266578,18 3,83 0,8961

3. 
Логарифмічн

а
y = 9692775lnx - 141235 0 d=0,6228 402432,66 16,8 0,7633

Джерело: розроблено авторами

Надамо інформацію щодо табличних значень роз ра-
хо ваних статистичних критеріїв:

d1 = 0,927; d2 = 1,324; t = 2,23
Як видно з таблиці 1, найбільш ефективною є по ліно-

міальна модель. Дослідимо дану модель на адекватність
Оцінка рівняння даної моделі, отримана за алгорит-

мом методу найменших квадратів,  має вигляд: 
y = 14893х2 + 64885х + 327384                             (1)
З метою доведення адекватності отриманих трендо-

вих моделей використаємо критерій пікових точок (піків).
Рівень послідовності  вважається максимумом, якщо він
більше двох рівнів, що стоять поруч, тобто 

εt-1 < εt < εt+1 і мінімумом, якщо він менший за су-

сідні рівні, εt-1 > εt < εt+1

В обох випадках  εt є поворотною точкою; загальне
число поворотних точок для кінцевої послідовності    εt
позначимо p [9, c.198-205].

У випадковій вибірці математичне сподівання числа та
дисперсія точок повороту  виражаються формулами:

де n – серединне значення отриманого варіаційного
ряду.

Критерієм випадковості с 5%-вим рівнем значущості
(з довірчою імовірністю 95%) є виконання наступної не-
рівності: 

де квадратні дужки – функція «ціла частина числа».
Якщо ця нерівність не виконується, трендова модель вва-
жається неадекватною.

Згідно проведених розрахунків було виявлено, що 

Отже, гіпотеза про адекватність даної моделі прийма-
ється. При перевірці отриманої квадратичної моделі на
точність було обраховане середнє квадратичне відхи-
лення, що  становить 110777,7 млн. грн. (табл. 2). Це нам
говорить про те, що індивідуальні суми ВВП (різних років),
відповідно до даної моделі, різняться від середнього їх
значення на 110777,7 млн. грн. Крім того, розрахована
середня похибка апроксимації становить 0,355%,що ві-
дображає середнє для всіх значень результативного по-
казника відхилення розрахункових значень. Модель
можна вважати адекватною, якщо середня похибка апро-
ксимації буде знаходитись у межах 12-15%. 

Коефіцієнт збіжності складає: φ2 = 0,017934
Даний коефіцієнт показує збіжність результатів вимі-

рювань та відображає близкість до нуля випадкової по-
хибки. Таким чином, поліноміальна модель є якісною і
може бути використана для точкового та інтервального
прогнозу суми випуску кінцевих товарів та послуг на 3 на-
ступні  роки. Для інтервального прогнозу рівень довіри
визначаємо рівнем p=0,95 (табл. 3).

Наразі необхідно визначити загальну точність про г -
нозу за допомогою коефіцієнта апроксимації, розрахун-
кове значення якого дорівнює 7,903%. Така величина
коефіцієнта апроксимації дозволяє зробити висновок про
те, що вплив випадкових факторів є слабким. Для того,
щоб отримати прогнозну абсолютну величину випуску
продукції в країні за видами економічної діяльності, про-
понуємо вектор структури (розрахунок якого відобра-
жено вище) помножити на прогнозну величину обсягу
випущеної продукції за відповідний рік.

Розглядаючи отриману таблицю, можна дійти вис-
новку, що в цілому за всіма видами економічної діяльно-
сті спостерігається зростання випуску в абсолютному
показнику — грошовому. Проте, якщо повернутися до
безпосередньо структурних зрушень у випуску кінцевих
товарів та послуг в нашій державі, видно, що зростання
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Таблиця 3
Прогнозні величини ВВП України, млн. грн.

Показник
Період

2012 2013 2014 2015

Середній прогноз 
величини ВВП

2843172 3250596 3687806 4154802

Оптимістичний прогноз
величини ВВП

3137358,73 3556795,30 4007305,20 4488734,70

Песимістичний прогноз
величини ВВП

2548985,70 2944396,70 3368306,80 3820869,30

Джерело: розроблено авторами

Таблиця 4
Прогнозна структура випуску кінцевих товарів та послуг в Україні на 2012-2015 рр. (млн. грн., в.п.)

Види 
економічної 
діяльності

Роки

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

млн. грн %, в.п. млн. грн %, в.п. млн. грн %, в.п. млн. грн %, в.п.

Сільське 
господарство

209201,8 7,36 256014,9 7,88 292971,8 7,94 359302,98 8,65

Сфера 
обслуговування

724755,9 25,49 898176,8 27,63 1001689,4 27,16 1143811,3 27,53

Добувна 
та переробна

промисловості
1058711,8 37,24 1075073,3 33,07 1313830,7 35,63 1506059,4 36,25

Інші види еконо-
мічної діяльності

850502,6 29,91 1021331,1 31,42 1079314,2 29,27 1145628,4 27,57

РАЗОМ: 2843172,0 100,00 3250596,0 100,00 3687806,0 100,00 4154802,0 100,00

Джерело: розроблено авторами

частки послуг набагато випереджує зростання відповідно
частки випущеної продукції. Спостерігається чітка тен-
денція до нарощування грошової маси в державі, що є не-
гативним, оскільки підривається купівельна спроможність
національної грошової одиниці.

Якщо розглядати загальні тенденції зміни прогнозної
структури випуску кінцевих товарів та послуг в країні (ана-
ліз динаміки часток  за 2012-2015 рр.), слід відмітити, що
частка АПК має загальну тенденцію до зростання. До-
бувна та переробна промисловості мають позитивну тен-
денцію до зростання часток та, як і раніше, займають
провідну позицію в структурі загального обсягу продукції
в країні. В той самий час зростання частки сфери послуг
також є неспинним. Слід відмітити позитивну тенденцію
до зростання частки інших видів економічної діяльності
(до яких авторами також було включено сферу освіти та
охорони здоров’я).

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи усе вищезазначене, слід відмітити ок -

ре мі проблеми:

1. Відсутність стрімкого нарощування виробничого
потенціалу держави (старе обладнання, обсяги виробни -
цтва, що не в змозі задовольнити вітчизняний ринок спо-
жи вачів);

2. Позитивна динаміка зміни обсягів випущеної про-
дукції в абсолютних показниках (млн. грн.) має місце в ос-
новному за рахунок інфляції;

3. Негативним явищем є те, що тенденція до зро-
стання частки послуг (сфери обслуговування) є більшою
ніж у основного сектора виробництва країни — перероб-
ної промисловості. Про це говорить коефіцієнт випере-
дження темпів зростання даних секторів: k=0,95. Даний
коефіцієнт говорить про те, що  темп зростання ролі до-
бувної та переробної промисловості менше за зростання
ролі сфери обслуговування на 5%.

Імовірні шляхи вирішення, що запропоновано авторами:
1) Державна регіональна економічна політика повинна

містити в собі основну стратегію розвитку кожного ре-
гіону в розрізі видів економічної діяльності. Дана політика
мала б акумулювати виробничі сили в тих місцях (регіо-
нах) де це є найвигіднішим;
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2) Необхідно застосовувати такі напрями економічної
політики, за яких правова база функціонування підпри-
ємств в Україні була чіткою та цілісною;

3) Доцільним є введення обов’язкового планомірного
навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів на різних
рівнях відповідно до визначеної мети:з метою зростання
виробничого потенціалу країни підвищувати рівень підго-
товки фахівців технічних спеціальностей та спеціально-
стей, пов’язаних із технологічними процесами.

Так, для прийняття якісних управлінських рішень, роз-
робки стратегічних цілей розвитку економічного сектора
нашої держави та з метою застосування концепції усві-
домленого прийняття рішень необхідно застосовувати
економіко-математичні методи, що допомагають скласти
якісну картину стану того чи іншого економічного явища
або процесу.
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КОНСУЛЬТАЦІЇ

ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Про оподаткування земельних ділянок відповідно до
коефіцієнту функціонального використання.

1. Згідно Порядку нормативно-грошової оцінки зе-
мель сільськогосподарського призначення та населених
пунктів, затвердженого Наказом Держкомзему від
27.01.2006 р. №18/15/21/11, за видом функціонального
використання землі поділяються на землі комерційного
призначення на яких розташовані підприємства торгівлі,
громадського харчування та інші Також в цьому порядку
значаться землі відведені під майбутнє будівництво.
Об'єктами .майбутнього будівництва можуть бути житлові
будинки, готелі, ресторани та інші.

У зв'язку з цим виникає питання з якого терміну не-
обхідно застосовувати коефіцієнт щодо земель ко-
мерційного призначення: з дати введення об'єкта в
експлуатацію чи здати прийняття рішення про відведення
Земельної ділянки незалежно від того, що земля буде ви-
користана під майбутнє будівництво цього об'єкту.

З метою належного вирішення цієї проблеми АФ «Ана-
літик» було отримано конкретне роз’яснення заступника
Голови Державного агентства земельних ресурсів Ук-
раїни.

В цьому роз’яснення зазначене наступне: Відповідно
до абзаців 1, 2 пункту 3.5 Порядку нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення та
населених пунктів (далі - Порядок), затвердженого спіль-
ним наказом Держкомзему, Мінагрополітики, Мінбудар-
хітектури, Української академії аграрних наук від

27.01.2006 №18/15/21/11 та зареєстрованого в Мін'юсті
05.04.2006 за №388/12262, коефіцієнт, який характери-
зує функціональне використання земельної ділянки (Кф)
ураховує відносну прибутковість видів економічної діяль-
ності, а його значення регламентується таблицею 1.1 до-
датку 1 Порядку.

Віднесення земель до категорії земель за функціо-
нальним використанням проводиться згідно з Інструкцією
з заповнення державної статистичної звітності з кількіс-
ного обліку земель (форми 6-зем, ба-зем, 6б-зем, 2-зем),
затвердженою наказом Держкомстату від 05.11.1998
№377, зареєстрованим у Мін'юсті 14.12.1998 за № 788/
3228, відповідно до видів економічної діяльності, зазна-
чених в довідках, що надають юридичним особам дер-
жавні органи статистики.

Таблицею 1.1 додатку 1 Порядку встановлено, що у
разі якщо земельна ділянка знаходиться в стадії будів-
ництва або відведена під майбутнє будівництво, коефіці-
єнт функціонального використання становить 0,5.

Тому на нормативний період будівництва об'єкта нор-
мативна грошова оцінка розраховується із значенням
коефіцієнта функціонального використання (Кф) 0,5.
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ФІНАНСИ

УДК 338. 664

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В УМОВАХ СТРАТЕГІЇ
ЗРОСТАННЯЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА     

COST MANAGEMENT UNDER CONDITIONS 
OF ENTERPRISE ECONOMIC POTENTIAL

GROWTH   

Стаття присвячена аналізу існуючих методів управління витратами на під при-
ємстві. У статті запропоновано можливості застосування найбільш прогресив-
них методів управління витратами, розкрито основні умови ефективності теорії
управління витратами на підприємстві в умовах ринкової економіки, визначено
подальший розвиток теорії управління витратами.

Статья посвящена анализу существующих методов управления расходами
на предприятии. В статье предложено к применению наиболее прогрессивные
методы управления расходами, раскрыты основные условия эффективности
теории управления расходами на предприятии в условиях рыночной экономики,
определено дальнейшее развитие теории управления расходами.

This article is devoted to the analyses of the existing methods of cost manage-
ment in the enterprise. It was proposed the possibilities of usage the most advanced
methods of cost management, there were investigated the basic terms of the effec-
tive theory of cost management in the enterprise in a market economy, there was de-
termined further development of the theory of cost management.
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ВСТУП
У сучасних умовах результати роботи кожного підпри-

ємства значною мірою залежать від системи управління,
що забезпечує економічну самостійність підприємства,
його конкурентоспроможність та стійке фінансове стано-
вище на ринку. Також, не менш важливим завданням є
максимізація прибутку. Вирішення проблеми розвитку та
економічного зростання підприємств можливе завдяки
удосконаленню управління витратами. Проблеми, по в’я -
за ні з поняттям управління витратами на підприємстві, в
своїх наукових працях розглядали вітчизняні та зарубіжні
вчені-економісти: М.І. Баканов, К. Друрі, С.М. Крапівни -
ць ка, Ю.В. Ніколенко, М. Х. Маскон, А.М. Турило, А.В. Че -
реп. 

Перед керівниками постає проблема пошуку такої
системи, яка б відповідала принципам єдності підходів на
різних рівнях управління, можливості управління витра-
тами на різних стадіях життєвого циклу виробів, поєд-
нання зниженням витрат і досягненням якості продукції.

МЕТОЮ РОБОТИ є вивчення категорії «управління
витратами підприємства» з точки зору системного під-
ходу,  аналіз різних методів управління витратами.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною та інформаційною основою  роботи є

наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси In-

ternet, нормативно-правові акти. При проведенні досл і -
дження використано методи структурно-логічного аналізу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Формування стратегії розвиту підприємства дає змогу

визначити яким чином підприємство буде функціонувати
на ринку та виробити модель поведінки з врахуванням
умов підприємницького середовища та економічного по-
тенціалу підприємства, що включає в себе технічне осна-
щення, технологію, якість продукту, ціну, фінансування,
ресурси, персонал, характер змін, а також визначити
мету діяльності та оцінити стратегічні переваги.

У значній мірі економічний потенціал підприємства та
можливості його подальшого розвитку залежать від та-
кого об’єкта, як витрати. Вони є основним показником ді-
яльності підприємства, який обмежує обсяг прибутку.
Витрати визначають мінімальну ціну продукції, впливають
на конкурентоспроможність підприємства. Але, як свідчать
статистичні дані, на багатьох підприємствах спостеріга-
ється невиправдане збільшення витрат на виробництво
продукції, що призводить до зменшення прибутковості
або навіть до їх збитковості.

Дослідження розвитку управління витратами свідчить
про те, що на всіх історичних етапах науковців цікавила
проблема зменшення собівартості продукції. Хоча ви-
трати є одним із основних показників функціонування під-
приємства, єдиного підходу до процесу управління ними
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в діяльності підприємства поки що не вироблено [6]. Сис-
теми управління витратами характеризуються двома ос-
новними ознаками, які можна покласти в основу їх
класифікації: повнотою включення у собівартість вироб-
ництва і рівнем нормування [2].

За рівнем нормування витрат розрізняють:
– систему обліку фактичних витрат, яка передбачає ві-

дображення господарських процесів та витрат, які ста-
лися протягом звітного періоду;

– систему нормативно-планового обліку витрат, яка
передбачає планування майбутніх витрат на підприємстві
на підставі діючих норм та фіксацію відхилень фактичних
витрат від запланованих.

Повнота включення витрат у собівартість виробництва
дозволяє використати:

– систему обліку повних витрат, згідно з якою весь
обсяг витрат, що були у звітному періоді, відноситься на
об’єкти калькулювання і таким чином визначається їх
повна собівартість;

– систему обліку неповних витрат, що дозволяє на
об’єкти калькулювання відносити лише частку загальних
витрат за певною ознакою.

На даний час на підприємствах України широко вико-
ристовуються два основних підходи, що стосуються при-
нципу розподілу накладних витрат між реалізованими
товарами та залишками продукції: метод повних витрат
та метод прямих витрат.

Метод повних витрат (Absorption Costing) полягає в
їх калькулюванні з розподілом усіх виробничих витрат між
реалізованою продукцією і її залишками. Це найбільш
розповсюджений підхід до калькулювання, що застосо-
вувався на вітчизняних підприємствах. Передбачається,
що в розрахунку собівартості беруть участь прямі матері-
альні витрати, пряма праця, загальновиробничі витрати,
а до витрат періоду відносяться адміністративні витрати
та витрати на збут.

Метод прямих витрат (Direct Costing) є більш зба-
лансованим методом. Його суть полягає у тому, що тільки
перемінні витрати беруть участь у розрахунку планової і
фактичної собівартості продукції. Постійні витрати, до
яких віднесена постійна частина загальновиробничих ви-
трат, адміністративні витрати і витрати на збут у кальку-
ляцію не включають й періодично списують на фінансові
результати, тобто враховують при розрахунку прибутку і
збитків за розглянутий період. Система повних витрат за
деякими винятками вже є присутньою в управлінському
обліку підприємств, оскільки вона використовується у
бухгалтерському обліку. Починаючи з 60-х рр. ХХ ст. ди-
рект-костинг передбачає облік собівартості не тільки в
частині прямих змінних витрат, а й частині змінних непря-
мих витрат. Зараз директ-костинг використовується в де-
кількох варіантах:

1. Класичний директ-костинг, що передбачає кальку-
лювання з прямими витратами.

2. Система змінних витрат: калькулювання здійсню-
ється за змінними витратами, до складу яких входять
прямі витрати і змінні непрямі витрати.

3. Система обліку витрат залежно від завантажень ви-
робничих потужностей: в калькуляцію включаються всі
змінні витрати і частина постійних, що визначаються від-
повідно до коефіцієнта використання виробничої потуж-
ності. Спільне полягає у тому, що калькуляція не повна, а
визначається часткова собівартість.

Одним з найпопулярніших на Заході методів розра-
хунку собівартості продукції є функціональний облік ви-
трат (ABC - «activity based costing»).

Функціональний облік витрат – це такий підхід відне-
сення непрямих витрат до об’єктів калькулювання, який
забезпечує максимальне віднесення таких витрат до
об’єкта безпосередньо, а не завдяки визначеним прави-
лам [4]. Переваги і недоліки перерахованих методів уп-
равління витратами підприємств відображає табл. 1.

Таблиця 1
Переваги і недоліки методів управління витратами підприємств*

Метод Переваги Недоліки

Метод погли-
нених витрат 
(Absorption
costing, AC)

Встановлення ціни продажу одиниці витрат на основі
сумарних витрат на дану одиницю повинно забезпе-
чити підприємству одержання прибутку в звичайних
умовах виробництва у тому випадку, якщо оцінки, на
яких заснований розрахунок сумарних витрат є 
точними. Служить методом для обґрунтування ціни
продажу товару чи послуги, наприклад у тендері на
одержання великого контракту. Після визначення
оцінок нескладно буде зрозуміти і зробити 
розрахунок сумарних витрат і ціни продажу.

Призначення цін продажу за допомогою ме-
то ду можуть не оптимізувати результати під-
приємства, якщо цінова еластичність попиту
й інших економічних факторів не будуть вра-
ховані. Сумарні витрати на продукт в значній
мірі залежать від оцінки обсягу виробництва і
є неточними. Отримана в результаті цього
ціна продажу буде також помилковою, ос -
кіль ки метод калькуляції з повним розподілом
витрат ігнорує принцип релевантних витрат.

Метод прямих
витрат 
(Direct costing,
DC)

Визначає собівартість тільки за перемінними витра-
тами, а постійні витрати списує з прибутку того 
періоду, у якому вони були зроблені. Застосовуючи
даний метод, можна оперативно, як графічно, так і
аналітично, вивчати взаємозв’язки між обсягом ви-
робництва та витратами. На основі одержаної 
інформації можна приймати різні оперативні 
рішення щодо управління підприємством. 

Не розділяє постійні витрати у рішенні 
питання про встановлення цін. Прибуток не
може бути збільшений до максимальної 
величини в тому випадку, якщо для 
встановлення цін використовується система
калькуляції за прямими витратами і не 
враховуються економічні фактори даного 
рішення. 

Метод кальку-
ляції витрат за
видами діяль-
ності (Activity-
based costing,
ABC)

Більш точна і детальна інформація про собівартість
окремих видів продукції, напрямків діяльності. 
Можливість розрахунку собівартості виконання робіт
і надання послуг внутрішніми підрозділами під при-
ємства, здійснення оцінки витрат, пов’язаних з 
обслуговуванням покупців, визначення напрямку 
діяльності підприємства, що вимагає додаткових 
зусиль в управлінні й розвитку.

Якщо розвиток підприємства відбувається
швидкими темпами чи підприємство здій-
снює свою діяльність в умовах постійно 
мінливого економічного середовища, існує
необхідність систематичного відновлення
даних, оскільки існує загроза одержання 
неповної інформації про витрати підприєм-
ства і собівартість випущеної ним продукції. 

Джерело: розроблено авторами
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Розвиток економіки на сучасному етапі спричинив
появу нових умов адаптації теорії управління витратами
до прискорення темпів економічного розвитку, впливу не-
визначеності, скорочення життєвого циклу товару, уск-
ладнення бізнес-процесів, зростання інновацій. Вирішення
зазначеної проблеми потребує узгодженого поєднання
економічних і технічних рішень, що, у свою чергу, вимагає
нових методів управління витратами для прийняття тех-
ніко-економічних рішень.

На початку 90-х рр. ХХ ст. Е. Голдрат розробив «теорію
обмежень» - універсальну філософію управління склад-
ними системами, яка дає змогу підвищити ефективність
роботи підприємств без додаткових інвестицій. Головна
ідея обмежень полягає у дослідженні підприємств як ці-
лісної системи, яка включає елементи, що визначають її
кінцеві можливості. Ці елементи називаються обмежен-
нями. Системний підхід «теорії обмежень» дає змогу їх
виявити та шляхом управління ними досягнути швидких і
стійких результатів. Кожне підприємство має хоча б одне
обмеження, яке перешкоджає системі досягати вищої
мети. Теоретично обмеження можуть знаходитися в будь-
якій функціональній зоні підприємства, але найчастіше
починати доцільно з виробництва. Усунення обмежень
передбачає п’ять кроків: визначення обмежень системи,
розробку максимального використання обмежень, під-
порядкування розробці роботи решти елементів, розви-
ток обмежень системи та повернення до першого кроку
після усунення обмежень [5].

У кінці 90-х рр. минулого століття Дж. Крафчік увів у
теорію управління витратами термін «бережливе вироб-

ництво» [7]. Це концепція управління витратами, яка ба-
зується на стійкому прагненні усунення всіх видів втрат.
Концепція передбачає залучення у процес оптимізації
бізнесу кожного працівника з максимальною орієнтацію
на споживача. Головною ідеєю концепції є створення цін-
ності для споживача. Концепція являє собою систему уп-
равління виробництвом, при якій продукція виробляється
без дефектів відповідно до вимог споживачів. Система
передбачає усунення витрат, пов’язаних з перевироб-
ництвом, простоями, зайвими етапами обробки, дефек-
тами, переміщенням та запасами. Скорочення витрат
здійснюється за рахунок скорочення часу виконання за-
мовлень, ліквідації прихованих втрат, безперервного по-
ліпшення виробництва та усунення дій, що не створюють
вартісних цінностей. Сутність ощадливого виробництва
можна викласти у вигляді п’яти принципів:

1) визначення цінності конкретного продукту;
2) визначення потоку створення цінності для цього

продукту;
3) забезпечення безперервності потоку створення

цінності продукту;
4) створення умов «витягування» продукту;
5) забезпечення досконалості.
Всі дії , які складають потік створення цінності, майже

завжди можна поділити на три категорії: 1) дії, які ство-
рюють цінність, 2) дії, які не створюють цінності, але не-
минучі в силу ряду причин, 3) дії, які не створюють цінності
та які можна негайно виключити з процесу [3].

Детально описані методи управління витратами під-
приємства структурно відображені на рис.1.

Рис. 1. Схема управління витратами на підприємстві (розроблено автором)

Організація управління витратами – це внутрішня
спра ва підприємства або фірми [5]. Доцільно вивчати і
впро ваджувати досвід системи управління витратами за-
хі дних підприємств, де ця система є найменше регламе н-
тованою законодавством. Адміністрація сама вирішує,
яким чином класифікувати витрати, деталізувати місця їх
виникнення та як їх пов’язати з центрами відповідаль-
ності; облік яких витрат здійснювати: фактичних або стан-
дартних (планових, нормативних), повних або часткових.
Тому навіть на однотипних підприємствах зустрічаються
різні варіанти ведення обліку витрат та калькулювання со-
бівартості продукції.

ВИСНОВКИ
Формування стратегії зростання економічного потен-

ціалу підприємства базується на визначенні оптимальної
величини витрат. Удосконалення методів управління ви-
тратами спрямовано насамперед на організацію еконо-
мічних стимулів зниження витрат на рівні підприємства.
Тому актуальним є застосування на вітчизняних підпри-
ємствах нетрадиційних методів управління витратами для
розрахунку реальної собівартості продукції і мінімізації
витрат.
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КОНСУЛЬТАЦІЇ

У ЯКОМУ ПОРЯДКУ ТА НА ЯКИХ УМОВАХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
ДОБРОВІЛЬНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЛАТНИКОМ ПДВ

Відповідно до п. 181.1 Податкового кодексу, якщо загальна сума
від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, нарахована
(сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, су-
купно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану
вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник по-
датку на додану вартість, крім особи, яка є платником єдиного по-
датку. 

Відповідно до п. 182.1 Податкового кодексу, у разі, коли особа
має менші обсяги оподатковуваних операцій, проте бажає зареєст-
руватися платником ПДВ, така реєстрація здійснюється за її заявою. 

При добровільній реєстрації потрібно враховувати діючу систему
оподаткування юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Які документи потрібно подати, якщо особа перебуває на
загальній системі оподаткування, і виявила бажання зареєст-
руватися платником ПДВ? 

Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість (форма
№ 1-ПДВ, затверджена Наказом Міністерства фінансів України «Про
затвердження Положення про реєстрацію платників податку на до-
дану вартість» від 07.11.2011 № 1394),

- супровідний лист вільної форми, що містить прохання видати
свідоцтво про реєстрацію платника на додану вартість,

- довіреність представника (у разі, якщо заява подається або за-
повнюється не керівником, відповідно до п. 183.7 Податкового ко-
дексу).

- документи, які підтверджують відомості про здійснення особою
постачання товарів/послуг (відповідно до п. 3.8 Положення про ре-
єстрацію платників податку на додану вартість), зазначені у реєстра-
ційній заяві (накладні, договори тощо).

Відповідно до Листа Державної податкової служби України від
12.09.2012 № 3208/0/71-12/18-3117 “Про розгляд реєстраційних
заяв платників ПДВ” підтвердженням відповідності вимогам п.181.1
ст.181 та п.182.1 ст.182 Кодексу є будь-які первинні документи бух-
галтерського обліку, що засвідчують факт здійснення операцій з по-
стачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню (акт
виконаних робіт, касовий чек, платіжне доручення тощо). Ведення за-
значених документів передбачено Положенням про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим нака-
зом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 та зареєст-
рованим в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за № 168/704 із
змінами.

Чи має значення обсяг доходу від постачання товарів/послуг для
реєстрації платником ПДВ? Чи потрібно особам, які реєструються як
платники ПДВ добровільно, вказувати у заяві дані щодо загальної
суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг?

Податковим кодексом та Положенням не передбачений міні-
мальний обсяг доходу від постачання товарів/послуг для реєстрації
платником ПДВ. Відтак, п. 183.8 ПК встановлено, що податковий
орган відмовляє у реєстрації платником ПДВ у разі, якщо за резуль-
татами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів
встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або
не провадить оподатковувані операції відповідно до п. 180.1 ПК. 

Відповідно до п. 3.5.3. Положення, усі розділи реєстраційної
заяви підлягають заповненню. Відтак, відповідно до Листа Державної
податкової служби України від 12.09.2012 № 3208/0/71-12/18-3117
“Про розгляд реєстраційних заяв платників ПДВ”, не є обов’язковими
для заповнення рядок розділу 7 реєстраційної заяви платника ПДВ
за ф. № 1-ПДВ щодо обсягу постачання товарів/послуг іншим плат-

никам ПДВ, а також розділи 8 та 9 заяви стосовно даних про статут-
ний капітал (балансову вартість активів) особи.

Чи перевіряють податкові органи достовірність даних, за-
значених у реєстраційній заяві та доданих документах?

Відповідно до п. 3.8 Положення про реєстрацію платників по-
датку на додану вартість, при реєстрації платника ПДВ обов’язково
проводиться перевірка його реєстраційних даних з Єдиного банку
даних про платників податку - юридичних осіб або Реєстру самозай-
нятих осіб.

При цьому необхідно мати на увазі, що код виду економічної ді-
яльності (КВЕД) юридичної особи також повинен відображати вид ді-
яльності, який належить до постачання товарів/послуг з метою
отримання прибутку.

У зв’язку з цим слід зауважити, що у реєстрації платником ПДВ
можуть відмовити у випадку не здійснення заміни КВЕДів зі старого
класифікатора на новий.

Які ще обов’язкові умови для добровільної реєстрації плат-
ником ПДВ?

Відповідно до п. 183.1 ПК, реєстраційна заява подається до по-
даткового органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи,
зареєстрованим у встановленому порядку. 

Відповідно до п. 3.2. Положення для реєстрації платником
ПДВ особа повинна перебувати на обліку в податковому органі
за місцезнаходженням або місцем проживання відповідно до По-
рядку обліку платників податків і зборів, затвердженого Наказом Мі-
ністерства фінансів України від 09.12.2011 року № 1588.

Податковий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ
якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації,
зокрема – в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізич-
них осіб - підприємців наявний запис про відсутність юридичної
особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем прожи-
вання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юри-
дичну особу.

Який порядок та які строки подання та розгляду заява про
реєстрацію платником ПДВ?

Відповідно до п. 183.3 ПК, У разі добровільної реєстрації платни-
ком ПДВ реєстраційна заява подається до органу державної подат-
кової служби не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку
податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками
податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податко-
вих накладних.

Згідно з розділом 4 Порядку взаємодії між структурними підроз-
ділами органів ДПС з питань реєстрації та обліку платників податків,
затвердженого наказом ДПС України від 01.08.2012 № 671, реєст-
раційні заяви платників ПДВ (разом із додатками) подаються до за-
гального відділу (канцелярії) органу ДПС, після чого передаються до
підрозділу інформатизації та обліку платників податків для внесення
даних із заяви до інформаційного фонду реєстру платників ПДВ за-
собами ІС центрального рівня „WEB-реєстрація платників ПДВ”, пе-
ревірки (звірки) реєстраційних (облікових) даних тощо. 

Також слід звернути увагу на нові строки реєстрації (перереєст-
рації) платників ПДВ – 5 робочих днів (п.183.9 ст.183 ПК). 

Анна Туманян,
юрисконсульт консалтингової групи «Аналітик»

(044) 278-05-88
af.analitik@yandex.ua



49

ФІНАНСИ                                                                                  

УДК  336.14:352  

АНАЛІЗ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ 
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ М. ЛЬВОВА

ANALYSIS INTERGOVERNMENTAL 
TRANSFERS CITY BUDGET LVIV

Стаття присвячена аналізу міжбюджетних трансфертів міського бюджету м.
Львова в умовах обмеженості власних фінансових ресурсів. В статті обґрунто-
вана необхідність збільшення фінансової спроможності місцевих бюджетів та
реформування системи трансфертів.

Статья посвящена анализу межбюджетных трансфертов городского бюджета
г. Львова в условиях ограниченности собственных финансовых ресурсов. В
статье обоснована необходимость увеличения финансовой возможности мест-
ных бюджетов и реформирования системы трансфертов.

The article analyzes the transfers municipal budget of the city with limited own fi-
nancial resources. In the article the need to increase the financial capacity of local
budgets and reform transfers.

Ключові слова: витрати, управління витратами підприємства, методи управління витратами.міжбюджетні тран-
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ВСТУП
Місцеві бюджети є базовим рівнем бюджетної сис-

теми, де здійснюється значна частина соціально-значу-
щих витрат. Оскільки 2/3 об’єму витрат спрямовані на
соціальну сферу, проблеми формування стабільної фі-
нансової бази місцевих бюджетів не можуть бути вирішені
без створення ефективної системи міжбюджетних відно-
син. Значна перевага делегованих повноважень у за-
гальному обсязі, постійна недостатність фінансових
ресурсів для їхньої реалізації на мінімальному гарантова-
ному законодавством України рівні, є основними пробле-
мами місцевого самоврядування.

Міжбюджетні відносини стали предметом дослід-
ження сучасних учених В. Андрущенка, С. Буковинського,
О. Василика, В. Кравченка, О. Кириленко, І. Луніної, В. Опа-
ріна, С. Слухая, В. Федосова, С. Юрія та ін. У працях на-
званих авторів досить широко висвітлено становлення
місцевих бюджетів, розвиток міжбюджетних взаємовід-
носин та законодавчої бази. Віддаючи належне їх науко-
вим напрацюванням з цієї проблематики, слід зазначити,
що існує необхідність в її подальшому дослідженні. 

МЕТА РОБОТИ полягає в обгрунтуванні дослідження
динамічного розвитку трансфертів із Державного бю -
джету України міському бюджету м. Львова.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною та інформаційною основою  роботи є

наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси In-
ternet.

Інформаційну базу дослідження становили аналітичні
матеріали і звіти Департаменту фінансової політики

Львівської міської ради, наукові і практичні розробки віт-
чизняних вчених з управління бюджетною сферою.

РЕЗУЛЬТАТИ
В умовах обмеженості бюджетних ресурсів регулю-

вання видатків місцевих бюджетів здійснюється через
міжбюджетні відносини, які виступають складовою бю -
дже тного регулювання. Адже відповідно до статті 7 Бю -
джетного кодексу України, одним із елементів принципу
єдності бюджетної системи України, є саме єдине регу-
лювання бюджетних відносин. Поняття «бюджетне регу-
лювання» означає розподіл і перерозподіл грошових
засобів між бюджетами з метою збалансування кожного
з них. 

Проте навіть при застосуванні єдиних нормативів у
бюджетному регулюванні окремі ланки бюджетної систе -
ми не мають достатніх доходів для фінансування необхід-
них видатків. Виникає необхідність фінансової допомоги
цих бюджетів, яка може надаватися у вигляді бюджетних
трансфертів, як одного із методів бюджетного регулю-
вання. Трансфертний метод забезпечує органи місцевого
самоврядування додатковими ресурсами, необхідними
для виконання ними, як власних так і делегованих повно-
важень та є вагомим джерелом їхніх доходів. Відповідно
значна частина бюджетних видатків покривається саме
за рахунок трансфертних надходжень. 

Потреба в трансфертних платежах об'єктивно зумов-
лена у бюджетній системі будь-якої країни. Вона не зале-
жить від коливань економічної кон'юнктури, принципів
побудови бюджетної системи, ієрархії управління та ад-
міністративно-територіального подіту країни. Така ситуа-
ція спричинена дією різних чинників: різним податковим
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потенціалом, фіскальною неспіввимірністю окремих те-
риторіальних одиниць, недоліками обрахування бюджет-
них потреб. Як правило, у стабільній системі ці недоліки
можуть автоматично усу¬ватися ініціативністю місцевої
влади щодо активізації господарської ДІЯЛЬНОСТІ відпо-
відно сприяти формуванню інших джерел доходів. Однак
місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого са-
моврядування в Україні не мають таких прав.

Очевидним є той факт, що при проведенні трансферт-
ної політики мають використовуватися як дотації вирів-
нювання, так і субвенції. 

Бюджет міста Львова не є виключенням і також отри-
мує бюджетну допомогу у вигляді дотацій та субвенцій.
За даними виконання бюджету м. Львова у 2011 році було

перераховано 648851,4 тис.грн. міжбюджетних транс-
фертів з державного бюджету до міського, що становить
98,9 % річного плану. З них до загального фонду міського
бюджету надійшло 561427,5 тис.грн. або 98,9% річного
плану. До спеціального фонду надійшло 87423,9 тис.грн.
(талиця 1.). У 2012 році міжбюджетні трансферти склали
642153,4 тис.грн. або 26,5% в загальній сумі доходів.

Зростання обсягів міжбюджетних трансфертів у 2011
році порівняно з 2010 роком склало 45% і відбувалося ви-
щими темпами ніж зростання доходів міського бюджету,
що ілюструє збільшення державної підтримки внаслідок
фінансово-економічної кризи (рис.1.). У 2012 році між-
бюджетні трансферти зменшились, а тепм зростання до-
ходів становив 15 відсотків.

Таблиця 1
Динаміка міжбюджетних трансфертів, що надійшли з державного бюджету 

до бюджету м. Львова у 2010-2012 роках, тис.грн. [1-3]

Міжбюджетні
трансферти

2010 рік % у доходах 2011 рік % у доходах
План 

2012 року
% у доходах

Всього, у т.ч. 447194,1 24,7 648 851,4 30,9 642153,4 26,5

Загальний
фонд

384077,5 21,2 561427,5 26,7 597740,8 24,6

Спеціальний
фонд

63116,6 3,5 87423,9 4,2 44 412,6 1,9

Всього доходів 1810898,8 100 2099641,3 100 2424462,1 100

Рис. 1. Темпи зростання трансфертів та доходів міського бюджету м. Львова 
у 2010-2012 роках,% [1-3]

Збільшення частки трансфертів у доходах говорить
про обмеження податкових гарантій для місцевих бюд-
жетів.  Обсяг податкових надходжень місцевих бюджетів
є фінансовою базою та основним критерієм, що визначає
масштаби бюджетного регулювання, характеризує стан
місцевих бюджетів. Якщо у 1999 році податкові надход-
ження становили 68,1% доходів місцевих бюджетів, а
трансферти — 18,3%, то у 2011 році частка податкових
надходжень бюджету м. Львова складала 56%, а транс-
фертів - 31% (табл. 2). 

Місцеві податки і збори дають лише 2% надходжень
до міського бюджету. Відрахування від загальнодержав-
них надходжень складають понад дві третини.

У структурі трансфертів додаткові дотації міському
бюджетові у 2011 році становили 4,4%, що свідчить про

зниження можливостей органів місцевої влади фінансу-
вати весь обсяг видатків. Проте у 2012 такі дотації вже
склали 1.4%. Частка субвенцій з соціального захисту
складала 81,4% у 2011 та 89,9% у 2012 році (таблиця 3),
що свідчить про зміцнення соціальної спрямованості ви-
датків місцевих бюджетів.  Щодо субвенцій інвестицій-
ного характеру, то в 2011 році вони становили у бюджеті
міста мізерні обсяги.

Застосування цільових трансфертів дестимулює ак-
тивність місцевих органів влади в розв’язанні поточних та
інвестиційних питань за рахунок власних ресурсів.  Однак,
з іншого боку,  цільові трансферти є найбільш контрольо-
ваною частиною державних коштів.  Розмір таких транс-
фертів,  як правило,  встановлюється у фіксованій сумі,
що є гарантією реалізації запланованих на початок року
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Таблиця 2
Показники формування доходів бюджету м. Львова за 2009-2012 роки [1-3]

Показник 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік

Доходи міського бю джету,
усього, тис. грн

1827432,1 1810898,8 2099641,3 2424462,1

Податкові надходження, 
тис. грн.

939048,9 1042055,6 1176393,8 1444168,2

Частка податкових 
надходжень, %

51 58 56 60

Частка міжбюджетних 
трансфертів у доходах 
міського бюджету, %

34 25 31 26,5

Таблиця 3
Структура міжбюджетних трансфертів міського бюджету, тис.грн. [1-3]

Назва трансферту
Роки

2010 2011 2012

Дотація вирівнювання 9 469,5 - -

Додаткові дотації:
- тис.грн.
- % у трансфертах

-
-

28774,7
4,4

9011,6
1,4

Субвенція з соціального 
захисту населення
- тис.грн.
- % у трансфертах

435471,4
97,3

528197,8
81,4

577222,5
89,9

Інші субвенції
- тис.грн.
- % у трансфертах

11065,5
2,5

91051,6
14,0

44796,6
7,0

Субвенція на виконання 
інвестиційних проектів

657,2 113,2 -

Всього трансфертів 100 100 100

інвестицій місцевих бюджетів.  Визначеність порядку ви-
користання цільових трансфертів дозволяє підвищити
ступінь прозорості витрачання державних фінансових ре-
сурсів.

Проте жодна система міжбюджетного фінансування
не може бути ефективною, якщо немає стимулів до збіль-
шення надходжень. Слід зазначити, що у Програмі еко-
номічних реформ на 2010—2014 рр. одним із індикаторів
успіху реформи міжбюджетних відносин визначено збіль-
шення частки власних доходів у загальному фонді місце-
вих бюджетів на 10% до кінця 2014 року [4]. Проте за
нинішніх тенденцій, коли частка таких доходів за 2010—
2011 рр. зменшилася у міському бюджеті більш ніж на
11%, досягнення озвученої цілі є малоймовірним (рис.2.).

ВИСНОВКИ
Як бачимо, міжбюджетні трансферти відіграють важ-

ливу роль у розвитку м. Львова, так як забезпечують жит-
тєдіяльність міста відповідно до законів, які діють в
державі. Міський бюджет отримує значні обсяги міжбю -

джетних трансфертів, проте як свідчать результат аналізу,
в структурі трансфертних надходжень бюджету наразі пе-
реважають субвенції, які суттєво обмежують права міс-
цевих органів влади стосовно розпорядження фінансовими
ресурсами. Зростання частки самих трансфертів у дохо-
дах бюджету говорить про виникнення передумов до зни-
ження мотивації органів місцевої влади, до мобілізації
джерел податкових надходжень та ініціативи щодо ефек-
тивного використання трансфертів.

Основне завдання трансфертів – вирішувати проб ле му
вертикальної незбалансованості – наслідок невідпо ві д ності
між відповідальністю за видатки та податкоспроможністю
(можливостями збору податків на місцевому рівні).
Трансферти, певна річ, аж ніяк не є злом, а навпаки, ви-
пробуваним інструментом збалансування бюджетів.
Однак, головним недоліком нинішньої системи надання
місцевим бюджетам дотацій і субвенцій є те, що на-
справді вона не має ніякого стосунку до вирівнювання те-
риторій в економічному та соціальному розвитку, оскільки
кошти, (як бачимо з таблиць), які виділяються, спрямову-
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Рис. 2. Власні фінансові ресурси бюджету міста Львова за 2009-2011 рр. [1-2] 

ються виключно на фінансове забезпечення мінімальних
поточних видатків місцевих бюджетів.

Аналіз виявив, що міський бюджет м. Львова не має
достатньої кількості власних фінансових ресурсів, і, від-
повідно, нездатний повною мірою впливати на забезпе-
чення розвитку територій. А заходи з вирівнювання
фінансової спроможності місцевої влади доцільно прово-
дити тільки при створенні умов для формування фінансо-
вої самодостатності території.

Очевидним є те, що міжбюджетні трансферти з дер-
жавного бюджету за своєю суттю не можуть бути вирів-
нювальними, якщо вони є основним джерелом доходів
місцевих бюджетів. Тому, за логікою, в системі міжбюд-
жетних відносин в Україні повинна відбуватися поступова
фіскальна децентралізація шляхом збільшення фінансо-
вої спроможності місцевих бюджетів та реформування
системи трансфертів з метою переходу від так званих ви-
рівнювальних трансфертів до таких, які б стимулювали
соціально-економічний розвиток регіонів.

Взагалі умови формування і проблеми забезпечення
територій необхідним обсягом фінансових ресурсів більш
зрозумілі місцевим органам управління ніж центральним.

Для цього необхідно встановити механізм стимулю-
вання місцевих бюджетів, в яких [5]: 

– перевиконуються показники,  які враховуються під
час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів шля-
хом додаткового фінансового ресурсу з Державного
бюджету, а не шляхом вилучення з одного бюджету та на-
дання його іншому; 

– існує перевиконання планових показників по дохо-
дах Державного бюджету,  за рахунок яких здійснюється
перерахування дотації вирівнювання місцевим бюдже-
там.  Відповідно треба установити відсоток відрахування
обсягу перевиконання цих показників до відповідних міс-
цевих бюджетів.

Такий підхід сприятиме зацікавленості органів місце-
вої влади в нарощуванні дохідної бази,  що дасть можли-
вість зменшити обсяг трансфертів,  що надаються з
Держаного бюджету  у наступних періодах.

Важливе значення має удосконалення системи між-
бюджетних відносин, яке повинно базуватися на створе н ні
економічно та фінансово самодостатніх низових ад мініст-
ративно-територіальних одиниць – територіальних гро-
мад, що мають стати основою бюджетної системи.

Земля є головною матеріально-фінансовою базою
міс цевого самоврядування і повинна стати економічним
активом, і використовуватися місцевою владою для роз-
витку територіальної громади. Основною тенденцією має
бути зростання питомої ваги надходжень від плати за
землю в структурі загальних надходжень до місцевих
бюджетів. Слід активізувати діяльність органів місцевого
самоврядування щодо запровадження і розвитку ринку
землі [6]. 

В цілому матеріали аналізу засвідчують, що значна
централізація коштів у державному бюджеті, низький фі-
нансовий потенціал органів місцевого самоврядування та
щорічне додаткове перекладання на них окремих дер-
жавних функцій без надання у повному обсязі відповідних
бюджетних ресурсів на їх реалізацію є стримуючим фак-
тором розвитку регіонів.
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УДК 336.148

НОВІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

NEW APPROACHES TO THE ACCOUNTING
SOFTWARE SUPPORT STATE FARMS

Стаття присвячена визначенню змісту, суті  та класифікації державної фіна-
нсової підтримки за бюджетними видатками. Обґрунтована необхідність уточ-
нення визначення сутності «цільове фінансування», «бюджетні видатки»,
«трансферти» з метою забезпечення повноти та достовірності відображення в
бухгалтерському обліку.

Статья посвящена определению содержания, сущности и классификации
государственной финансовой поддержки за бюджетными расходами. Обосно-
вана необходимость уточнения определения сущности «целевое финансиро-
вание», «бюджетные расходы», «трансферты» с целью обеспечения полноты и
достоверности отражения в бухгалтерском учете.

Article is devoted to the definition of the content, nature and classification of state
financial support for public expenditures. The necessity of clarifying definition of the
essence of "earmarking", "budget expenditures", "transfers" to ensure the com-
pleteness and accuracy of mapping in accounting.
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ВСТУП
В умовах кризових явищ, фермерські господарства,

як і інші сільськогосподарські підприємства потребують
вагомої державної підтримки для підвищення конкурен-
тоспроможності продукції та зміцнення їх фінансових
позицій. Інструментами надання державної фінансової
підтримки є видатки на фінансування бюджетних про-
грам, які можуть бути поточними та капітальними. Для
правильного розуміння змісту державної підтримки з
метою достовірного відображення в бухгалтерському об-
ліку та подальшого контролю важливе значення має на-
уково-обґрунтована класифікація бюджетних видатків. 

Питання державної підтримки сільськогосподарських
підприємств досліджували такі  науковці, як: О. Бородіна,
О. Гудзь, М. Дем’яненко, В. Жук, В. Метелиця, О. Рад-
ченко, В. Стецюк, П. Синчак та інші. Їх дослідження стали
основою для удосконалення механізму державної під-
тримки, відображення її в обліку та звітності, а також конт-
ролю за використанням бюджетних коштів. Однак,
існуюча практика свідчить про наявність багатьох недос-
татньо вивчених і неузгоджених питань, пов’язаних із кла-
сифікацією державної підтримки з позицій державного
бюджету. Тому виникає об’єктивна необхідність теоре-
тичних досліджень та методичних розробок, спрямова-
них на удосконалення класифікації підтримки для потреб
бухгалтерського обліку.

МЕТА РОБОТИ полягає у вивченні класифікації бю -
джетних видатків та відповідності їх принципам цільового
фінансування та надання трансфертів.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною та інформаційною основою роботи є

наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси In-
ternet та нормативно-правові акти.

При проведенні дослідження використано методи
структурно-логічного аналізу, порівняння та узагальнення
вимог законодавства.

РЕЗУЛЬТАТИ
Більшість теоретиків та практиків вважають, що бю -

д жетні кошти, які надходять на підприємство як поточні
та капітальні трансферти є цільовими. Однак, вивчивши
нормативно-правову та економічну літературу приходимо
до деяких протиріч. Так, відповідно до Інструкції щодо
застосування економічної класифікації видатків бюдже -
ту [4], трансфертні платежі - це невідплатні і безповоротні
платежі, які не є придбанням товарів чи послуг, наданням
кредиту або виплатою непогашеного боргу, мають одно-
разовий і нерегулярний характер як для надавача, так і
для їх отримувача. Кошти, що виділяються з бюджету як
капітальні трансферти, мають цільове призначення Є
кілька доказів, які суперечать даним визначенням. 

По-перше, не можна стверджувати, що трансферти
виділяються з бюджету на безповоротній основі, оскільки
до складу капітальних вкладень (як вже було встанов-
лено) відносяться бюджетні позики, які надаються Регіо-
нальними відділеннями Фонду підтримки фермерських
господарств на довгострокову перспективу з умовою по-
вернення без нарахування відсотків (на безоплатній ос-
нові). Це суперечить принципу безповоротності.
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По-друге, одноразовий характер (який властивий тра н с-
фертам), можуть носити лише дотації або компенсації
(вартості техніки, страхових платежів, утримання нетелів).
Однак, господарства, які отримали короткостроковий або
довгостроковий кредит, зобов'язані сплачувати тіло кре-
диту та відсотки за користування ним кожного місяця.
Відповідно, щомісяця суб'єкти подають документи на от-
римання кредитної субсидії (компенсації відсотків за кре-
дит) і, після прийняття позитивного рішення, Управління
АПР через органи Казначейства перераховують бюджетні
кошти. Саме тому, не можна говорити про одноразовий
характер трансфертів. 

По-третє, не всі кошти державної підтримки носять
цільовий характер. За визначенням Метелиці В.М., з по-
зиції підприємства бюджетне фінансування можна розг-
лядати як систему економічних відносин, пов’язаних з
отриманням у його розпорядження фінансових ресурсів у
вигляді невідплатних, безповоротних коштів бюджету, які
мають цільове призначення [2, с. 19]., Однак, немає жод-
ного нормативного документу який визначав би, на які
цілі повинні спрямовуватись дотації або компенсації. Ці-
льове призначення мають кошти, які спрямовуються на
фінансування бюджетних програм. Наприклад, навіть
після купівлі техніки або будівництва ферми сільськогос-
подарськими підприємствами бюджетні кошти, які виді-
ляються розпорядникам є цільовими, оскільки призначені
для фінансування програм підтримки. Однак, після на-
дходження їх на рахунки господарств, бюджетні кошти
втрачають статус цільових, тому що законодавством не
передбачено напрями їх використання. Постає питання:
як відображати кошти дотацій або компенсацій (викорис-
тання якої не має конкретної цілі) на рахунку з назвою «Ці-
льове фінансування і цільові надходження»? 

Однак, серед трансфертів є одна категорія видатків,
які стосуються виключно фермерських господарств і все
ж таки мають цільове призначення. До них належать по-
зики, які виділяються Фондом підтримки фермерів та на-
даються виключно на конкретні цілі (поповнення обігових
коштів, придбання техніки, довгострокових біологічних
активів тваринництва та рослинництва). Використання
таких коштів підлягає ревізії з боку контролюючих орга-
нів. Отже, ні дотації ні компенсації не мають чітко визна-
чених цілей подальшого використання, однак вважаються
трансфертами. Все це дає підстави стверджувати, що
принцип цільового фінансування характерний не для всіх
трансфертів.

По-четверте, класифікація трансфертів дозволяє роз-
межовувати їх за видами діяльності як видатки на опера-
ційну діяльність та видатки інвестиційної діяльності
відповідно. Однак, поточні трансферти (включають кре-
дитні субсидії), так само, як і капітальні трансферти
(включають довгострокові позики) вважаються фінансо-
вою діяльністю. Тому, не можна однозначно відносити
трансферти до визначених видів діяльності. Це, в свою
чергу, створює перешкоди при формуванні фінансової
звітності за видами діяльності (Звіт про фінансові ре-
зультати, Звіт про рух грошових коштів). 

Ще одним недоліком є те, що до складу поточних та
капітальних трансфертів входить відшкодування частини
страхового платежу, фактично сплаченого підприєм-
ствами за договорами страхування сільськогоспо-дар-
ських культур, багаторічних насаджень, тварин, птиці,
бджолосімей, риби. Однак, виходить, що використання
відшкодувань надзвичайних витрат відносимо до доходів
звичайної (операційної) діяльності, що суперечить при-
нципу відповідності доходів та витрат.

Вважаємо, що видатки, які спрямовуються сільсько-

господарським підприємствам не можна класифікувати
за призначенням як поточні та капітальні трансферти, ос-
кільки за кошти дотацій (поточні трансферти) можна при-
дбавати техніку (капітальні витрати), так само, як і кошти,
що надійшли як компенсація вартості техніки (капітальні
трансферти) можна використати на придбання добрив,
палива, запасних частин (поточні витрати). Отже, для усу-
нення термінологічних розбіжностей та суперечностей,
вважаємо за доцільне виділяти із складу поточних та ка-
пітальних трансфертів кредитні субсидії та бюджетні по-
зики (табл. 1). 

Пропонуємо класифікувати державну підтримку за по-
несеними витратами:

- поточні трансферти (компенсація поточних витрат та
дотації);

- капітальні трансферти (компенсації капітальних ви-
трат та дотації);

- кредитні субсидії (компенсація відсотків за кредит);
- бюджетні страхові компенсації (компенсації страхо-

вих платежів).
Саме ці видатки можна віднести до короткострокової

підтримки і тільки така класифікація бюджетних видатків
дає можливість розмежувати довгострокову та корот-
кострокову підтримку. Адже, відповідно до п. 4.4 Міжна-
родного стандарту фінансової звітності для малих і
середніх підприємств, фінансова звітність повинна базу-
ватись на розмежуванні активів та зобов’язань на поточні
(короткострокові) та непоточні (довгострокові). У своєму
звіті про фінансовий стан підприємство має подавати по-
точні та непоточні активи і поточні та непоточні зо-
бов’язання як окремі категорії.

Підприємство має класифікувати зобов’язання як по-
точне тоді, коли очікується погашення зобов’язання в ході
свого звичайного операційного циклу або строк пога-
шення зобов’язання настає протягом дванадцяти місяців
після дати звітності. Усі інші зобов’язання підприємство
має класифікувати як довгострокові. Тому, вважаємо, що
довгострокова підтримка фермерських підприємств по-
винна бути виділена у розділі ІІІ «Довгострокові зо-
бов’язання» ф.№1 «Баланс» у статті «Зобов’язання за
довгостроковою державною підтримкою».

Варто зазначити, що у відповідно до Плану рахунків,
рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»
має наступні субрахунки:

- субрахунок 481 «Кошти, вивільнені від оподатку-
вання», на якому  ведеться облік вивільнених від оподат-
кування коштів у зв’язку з наданням пільг з податку на
прибуток та їх використання на реалізацію заходів цільо-
вого призначення відповідно до законодавства. 

- субрахунок 482 «Кошти з бюджету та державних ці-
льових фондів» -ведеться облік коштів, отриманих з бю -
джету та державних цільових фондів, їх використання. 

- субрахунок 483 «Благодійна допомога» призначений
для обліку надходження та використання платниками по-
датку на додану вартість коштів (товарів, робіт, послуг)
благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства
звільняється від оподаткування податком на додану вар-
тість.

- субрахунок 484 «Інші кошти цільового фінансування
і цільових надходжень» - ведеться облік надходження та
використання коштів, які не відображаються на інших суб-
рахунках рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові на-
дходження».

Однак, з урахуванням запропонованих змін щодо усу-
нення протиріч, вважаємо за доцільне назвати рахунок 48
«Короткострокова державна підтримка», який узагальню-
вав би інформацію щодо надходження та використання
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Таблиця 1
Пропозиції щодо усунення протиріч понятійного апарату, 

що сприятиме удосконаленню обліку державної підтримки

Видатки 
бюджету

Форми 
прямої 

підтримки

Час 
надання

підтримки

Принципи надання 
трансфертів

Принцип
бюджет-
ного фі-
нансу- 
вання

Принцип
кредиту-

вання
Діяль-

ність, яку
забезпе-
чує дер-

жавна
підтримкаБез-

пово-
ротність

Безо-
платність

Однора-
зовий 

характер

Цільове
викори-
стання
коштів 

Пово-
ротна ос-

нова

У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

1. Поточні
трансферти, 

в т.ч. :

Дотації, 
компенсації

До і після
здійснення

операцій
+_ + +_ +_ +_ Операційна

Короткостро-
кові кредити

Кредитна
субсидія

Після здій-
снення 

операцій
+ + _ _ _ Фінансова

2. Капітальні
трансферти, 

в т.ч. :

Дотації,
компенсації

До і після
здійснення

операцій 
+_ + +_ +_ +_

Інвести-
ційна

Довго-, 
та середньо-

строкові 
кредити

Кредитна
субсидія

Після 
здійснення 

операцій
+ + _ _ _ Фінансова

Бюджетні
позики

До 
здійснення 

операцій
_ + _ + _ Фінансова

ПРОПОЗИЦІЇ АВТОРА ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПІДТРИМКИ В ЦІЛЯХ ОБЛІКУ (за вимогами МСФЗ)

І. Короткострокова державна підтримка

1.Поточні 
трансферти

Дотації, 
компенсації

Після 
здійснення

операцій
+ + + _ _ Операційна

2.Капітальні
трансферти

Дотації, ком-
пенсації

Після 
здійснення

операцій
+ + + _ _

Інвести-
ційна

3. Кредитні
субсидії

Компенсація
% за кредит

Після 
здійснення

операцій
+ + _ _ _ Фінансова

4. Бюджетні
страхові 

компенсації

Компенсація
страхових
платежів

Після 
настання

надзвичай-
ної події

+ + + _ _
Надзви-

чайна

ІІ. Довгострокова державна підтримка

Довгостро-
кове 

бюджетне 
фінансування

Бюджетні
позики 

До 
здійснення

операцій
_ + + + + Фінансова

Фінансовий
лізинг

До 
здійснення

операцій
+ + _ _ _

Інвести-
ційна

ФІНАНСИ                                                                                  
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коштів держави на підтримку всіх сільськогосподарських
підприємств (в т. ч. фермерських господарств) у формі
капітальних та поточних трансфертів, кредитних субсидій
та бюджетних страхових компенсацій, які можна віднести

до різних видів діяльності. Тоді, рахунок 48 «Короткост-
рокова державна підтримка» і запропонований рахунок
56 «Зобов’язання за довгостроковою підтримкою» мати-
муть наступну структуру (рис. 1):

Рис. 1. Організація обліку коштів державної підтримки у фермерських господарствах

При наведеній структурі рахунку, здавалося б, існує
одне проблемне питання: де відображати кошти, які на-
дходять не від держави, а, наприклад, від фізичних та
юридичних осіб як благодійна допомога, і які облікову-
ються на субрахунку 484 «Інші кошти цільового фінансу-
вання і цільових надходжень». Ми підтримуємо думку
Голова С.Ф, який вважає доречним віднесення благодій-
них платежів до надзвичайних (екстраординарних) опе-
рацій [1, с. 75].  

Відповідно до загальноприйнятих принципів бухгал-
терського обліку (GAAP), екстраординарною вважається
подія, якщо вона відповідає двом критеріям: незвичному
характеру та рідкості виникнення. 

Погоджуємось з точкою зору Подолянчук О.А., яка пе-
реконана, що благодійні надходження доречно відобра-
жати в обліку на окремому субрахунку 752 «Благодійні
надходження» (за її пропозиціями) у складі рахунку 75
«Надзвичайні доходи» [3, с. 122]. Однак, при наявності в
Плані рахунків субрахунку 752 «Інші надзвичайні доходи»,
пропонуємо відображати суми недержавної благодійної
нецільової підтримки на субрахунку 754 «Благодійні на-
дходження від фізичних та юридичних осіб». Тоді, слід
внести корективи до Інструкції про застосування Плану
рахунків слідуючим доповненням: «…у статті «Надзви-
чайні доходи» слід відображати дохід від інших подій чи
операцій, які відповідають визначенню надзвичайних
подій (в. т.ч. дохід від благодійної допомоги (надходжень)
від фізичних та юридичних осіб)», а п. 35 П(С)БО 3 «Звіт

про фінансові результати» слід доповнити «у статті «На-
дзвичайні доходи» слід відображати суми нецільових бла-
годійних надходжень (благодійної допомоги) від фізичних
та юридичних осіб». 

На макрорівні потрібно чітко дотримуватись встанов-
лених критеріїв щодо обсягів та структури підтримки з
метою уникнення конфліктних ситуацій з СОТ, запорукою
чого є достовірна інформація на рівні підприємств в роз-
різі заходів підтримки. Акумуляція даних на рахунку 48
«Короткострокова державна підтримка» в розрізі запро-
понованих субрахунків дасть можливість чітко дотриму-
ватись встановлених СОТ вимог та здійснювати належний
контроль за коштами. 

Іншою позитивною стороною запропонованої струк-
тури рахунку є те, що класифікація підтримки за видами
діяльності даватиме в подальшому можливість здійснити
аналіз результатів діяльності за рахунок власних коштів
та за рахунок коштів підтримки. 

ВИСНОВКИ
Вважаємо, що отримання підприємством коштів «ці-

льового фінансування» є міфом, який закріпився на ос-
нові недосконалої теоретичної бази. З проведеного
дослідження можна дійти висновку, що теоретичні неуз-
годження понятійного апарату спричиняють практичні не-
доліки в обліку, аналізі та контролі. Тому, запропонована
класифікація трансфертів за видами діяльності дозволить
дотримуватись принципів їх надання та відображати
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відповідну інформацію на запропонованому рахунку 48
«Короткострокова державна підтримка» за видами гос-
подарської діяльності.
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КОНСУЛЬТАЦІЇ

ЯКІ ВИДИ ТА ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ АДРЕС ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ?

Що таке «юридична адреса» юридичної особи?
Податковий кодекс України оперує поняттям «податкової

адреси», що визначене як місцезнаходження такої юридич-
ної особи, відомості  про що містяться в Єдиному держав-
ному реєстрі підприємств та організацій України (п. 45.2 ст.
45 ПК). 

Що ж до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців», то ст. 1 Закону визначає «міс-
цезнаходження юридичної особи» як  «адреса органу або
особи, які відповідно до установчих документів юридичної
особи чи закону виступають від її імені».

Саме за податковою адресою юридична особа стає на
облік у відповідного податкового органу та подає звітність.
Відомості про податкову (юридичну) адресу юридичної
особи відображаються у таких документах, як свідоцтво
платника єдиного податку, податкові декларації, податкові
накладні тощо.

Яке правове значення має визначення податкової
(юридичної) адреси юридичної особи?

- Одним із обов’язків платника податку є повідомлення
про зміну місця знаходження юридичної особи. 

- Саме на податкову адресу відсилаються всі податкові
повідомлення, тобто рішення, податкові вимоги або інші до-
кументи, адресовані контролюючим органом платнику по-
датків. Такі повідомлення надсилаються рекомендованою
поштою із повідомленням про вручення. У разі, якщо плат-
ник податку не повідомив податковий орган про зміну по-
даткової адреси, таке повідомлення вважатиметься
належним чином вручене, якщо воно було відправлене на за-
реєстровану податкову адресу. 

- На податкову адресу надсилаються рішення контро-
люючих органів щодо скарг платника податку.

- Якщо буде виявлена відсутність юридичної особи за по-
датковою адресою, податковий орган розцінить цей факт як
виявлення недостовірності даних, зазначених у податковій
декларації, що буде підставою для надсилання податкового
запиту. У свою чергу, податкові запити вважаються вруче-
ними вже тоді, коли вони надіслані листом з повідомленням
про вручення, знову ж таки, на податкову адресу юридичної
особи.

Що таке «місце провадження господарської діяль-
ності» та «місцезнаходження» юридичної особи?

Податковий кодекс, крім податкової адреси, оперує
таким поняттям, як місце провадження господарської діяль-
ності юридичної особи, яке може не співпадати з її податко-
вою адресою. Місце провадження господарської діяльності
впливає на режим оподаткування юридичної особи, зокрема,
на реєстрацію юридичної особи як платника єдиного податку
та відображається, як і податкова адреса, у відповідному сві-
доцтві.

Фактично місце провадження господарської діяльності,
що визначається Податковим кодексом, співпадає з визна-
ченням місцезнаходження юридичної особи у Цивільному ко-
дексі.

Так, у ст. 93 Цивільного кодексу України зазначається, що
«місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ве-

дення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться
щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно
знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку».

Що таке підтвердження відомостей про юридичну
особу і які правові наслідки  не підтвердження таких ві-
домостей?

Відповідно до ч. 11 ст. 19 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
юридична особа зобов’язана подавати (надсилати) щороку
протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації,
починаючи з наступного року, державному реєстратору для
підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну
картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.

Процедуру підтвердження відомостей можна розціню-
вати як звичайну формальність. Відтак, не підтвердження ві-
домостей може призвести до таких наслідків, як:

- неотримання бюджетного відшкодування податку на до-
дану вартість (п. 200.19.2 ПК)

- анулювання реєстрації платника податку на додану вар-
тість (ст. 184 ПК).

Для юридичних осіб, які не зареєстровані як платники
ПДВ та не отримують бюджетного відшкодування, конкрет-
них санкцій за не підтвердження відомостей законодавство
не визначає.

Яка адреса юридична особа має значення для об-
міну процесуальними документами під час судового
розгляду справи?

У законодавстві ніде не зазначається, що у процесуаль-
них судових документах має бути зазначена саме юридична
адреса сторони. Зазначається, що процесуальні документи
направляються за місцезнаходженням сторони. Так, від-
повідно до п. 2 ч. 2 ст. 54 Господарського процесуального ко-
дексу, позовна заява повинна містити відомості про
місцезнаходження юридичних осіб – сторін справи.

Отже, у процесуальному законодавстві фігурує, як пра-
вило, т. зв. фактична адреса юридичної особи, тобто місцез-
находження у розумінні Цивільного кодексу, відповідно до
якого «місцезнаходженням юридичної особи є фактичне
місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого про-
водиться щоденне керування діяльністю юридичної особи
(переважно знаходиться керівництво) та здійснення управ-
ління і обліку» (ст. 93 ЦК).

Лише у крайньому випадку, за неможливості з’ясування
фактичного місцезнаходження юридичної особи, вважається
належним чином повідомлена сторона у тому разі, якщо на-
діслано процесуальний документ з повідомленням про вру-
чення на юридичну адресу, і цей документ повернувся
внаслідок відсутності юридичної особи за її юридичною ад-
ресою (п. 4 Інформаційного листа Вищого господарського
суду України від 02.06.2006 № 01-8/1228).

Анна Туманян,
юрисконсульт консалтингової групи «Аналітик»

(044) 278-05-88
af.analitik@yandex.ua
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УДК 368.5:368.9

ФУНКЦІОНАЛЬНА СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ 
«МЕХАНІЗМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО

СТРАХУВАННЯ» ТА «ПРОЦЕС 
СІЛЬСЬКО ГОСПОДАРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ»

THE FUNCTIONAL ESSENCE OF CONCEPTS 
«THE MECHANISM OF THE AGRICULTURAL 

INSURANCE» AND «THE PROCESS 
OF THE AGRICULTURAL INSURANCE»

Розглянуто цілеспрямованість понять «механізм сільськогосподарського страхування» та «процес сільськогос-
подарського страхування». Визначені основні їх складові, що розкривають сутність означених понять.

Рассмотрены целеустремленность понятий «механизм сельскохозяйственного страхования» и «процесс сель-
скохозяйственного страхования». Определены основные их составляющие, раскрывающие сущность указанных по-
нятий.

Reviewed purposefulness of concepts “mechanism of insurance" and "process of insurance" are investigational. De-
fined are the main components of them, revealing the essence of these concepts.

Ключові слова: механізм, процес, бізнес-процес.
Ключевые слова: механизм, процесс, бизнес-процесс.
Key words: mechanism, the process, business process.
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ВСТУП
Тривалий час розуміння процесу сільськогосподар-

ського страхування в наукових джерелах ототожнювалося
з механізмом сільськогосподарського страхування, що
вводило багатьох дослідників в оману. Крім того, зміст по-
нять розглядається лише через висвітлення окремих їх
аспектів як вітчизняними, так і зарубіжними фахівцями.
Саме тому, питання визначення змісту означених катего-
рій є досить актуальним. 

МЕТОЮ СТАТТІ є з’ясування сутності визначених по-
нять та встановлення їх сучасного наукового визначення.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною та інформаційною основою  роботи є

наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси In-
ternet.

РЕЗУЛЬТАТИ
В економічній літературі та в енциклопедичних слов-

никах існує досить багато визначень понять «механізм» та
«процес».  Але як  «механізм», так і «процес» – це аб-
страктні поняття,  які набувають певного значення за-
лежно від того, в якому контексті їх використовують.

Так, механізм в узагальненому вигляді можна визна-
чити як складову (інструмент, важіль, ресурс) будь-якого
процесу, що забезпечує певний порядок (послідовність)
дій щодо реалізації будь-якого виду діяльності чи то опе-
рації. Механізм за страхування відноситься до способу
реалізації політики страхової компанії і є засобом, який
дозволяє, з одного боку, поєднувати теоретичні, прак-
тичні та  законодавчі основи страхування, а з іншого -

сприяти активізації страхових процесів з метою досяг-
нення поставлених орієнтирів соціального й економічного
розвитку держави. 

Зміст механізму здійснення сільськогосподарського
страхування можна представити наступним чином (рис.
1). З рисунку випливає той факт, що головною за меха-
нізму  здійснення сільськогосподарського страхування є
екологічна складова, яка передбачає проведення пре-
вентивних заходів сільськогосподарськими підприєм-
ствами з метою запобігання збитків в результаті дії
природного чи антропогенного факторів на об’єкти, що
мають цінність: продукція галузі рослинництва, тварин-
ництва та сільськогосподарська техніка і споруди, що за-
безпечують зберігання їх. 

Всі наведені ключові елементи механізму сільськогос-
подарського страхування є рівнозначними між собою:
«природно-кліматична складова = нормативно-правова
складова = економічна складова = технологічна складова
= інституційна складова = соціальна складова = інформа-
ційна складова».

В узагальненому вигляді, процес являє собою сукуп-
ність дій (рух) в напряму перетворень (змін), що торка-
ються фактору часу та просторової ознаки. Процес
сільськогосподарського страхування з урахуванням гра-
фічного зображення процесу за міжнародним стандар-
том IDEF0, наведено на рис. 2.

В нашому випадку, функціями процесу (процес - за-
безпечення сільськогосподарських товаровиробників за-
хистом) є функції страхового захисту.  

При розгляді сільськогосподарського страхування як
процесу, прийнятним вважаємо дати наступне його ви-
значення. Процес сільськогосподарського страхування –
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Рис. 2. Процес сільськогосподарського страхування (розроблено автором самостійно)

це сукупність дій страхової компанії щодо задоволення
потреб (вимог) та інтересів існуючих клієнтів, що витіка-
ють з об’єкті, які вони бажають застрахувати (продукція
рослинництва, тваринництва, сільськогосподарська тех-
ніка) від ризиків, що характерні їм, для забезпечення  до-
вгострокового функціонування як своєї діяльності, так і
фінансового стану застрахованих осіб (сільськогоспо-
дарських підприємств) через продаж страхових послуг. 

Страхові компанії забезпечуючи процес сільськогос-
подарського страхування, повинні розуміти поточні та
майбутні потреби сільськогосподарських товаровироб-
ників, виконувати їх вимоги і прагнути перевершити їх очі-
кування. Бажаного результату за процесу страхування
досягають ефективніше тоді, коли діяльністю страхової
компанії та відповідними ресурсами управляють як про-
цесом. 

О. В. Козьменко [2] наводить схему основних етапів
діяльності страхової компанії, яку сформував німецький
економіст А. Манес:  1. Перед прийняттям на страху-
вання: а) реклама; b) встановлення небезпечних випад-
ків з метою виявлення ризику; с) виявлення страхової
вартості, угода щодо страхової суми, тривалості страхо-

вого періоду і інших пунктів; d) встановлення премії. 2.
Після прийняття страхування: а) виготовлення полі сів, пе-
рестрахування; b) платіж премій; с) підрахунок ре зервів;
d) зміни під час страхового періоду; e) відмова або інші
підстави для припинення. 3. Страховий випадок: а) зо-
бов'язання повідомлення; b) обов'язок списання; с)
з'ясування збитків; d) сплата страхової суми. 4. Про тягом
всієї діяльності: а) з'ясування і підрахунок адміністра ти вних
витрат; b) розміщення майна; с) надходження і ви корис-
тання доходів; d) відомості для урядового нагляду.

Розглянемо cучасні наукові підходи, що стосуються
опи с  у будови процесу страхування. Н. П. Ніколенко [4]
пропонує наступні складові процесу страхування: ство-
рення страхового продукту; продаж; андерайтинг; обслу-
говування клієнтів;  врегулювання збитків; маркетинг.

За вченим, ключовим бізнес-процесом страхової ком-
панії є андерайтинг.

Розглядаючи рис. 3, необхідно відмітити, що вчений
при побудові бізнес-процесу страхування використовує
функціональний підхід, оскільки побудова схеми техно-
логічного процесу здійснюється ним у вигляді послідов-
ності операцій. 

Рис. 3. Послідовність бізнес-процесів страхування (Архипов А. П.) [4, С. 12]

1. Маркетинг
Маркетинг – діяльність, що направлена на задоволення потреб за допомогою обміну.

Головні функції: дослідницька, стратегічна, підприємницька

2. Формування страхових послуг
Прості (страхові продукти).

Комплексні (корпоративні страхові програми).
Індивідуальні умови страхування

3. Продаж страхових послуг – 
головні канали
3.1. Агенти (життя, складні індивідуальні
ризики).
3.2. Брокери (корпоративні програми).
3.3. Офісні (страхові продукти, 
обов’язкове страхування автоцивільної
відповідальності).
3.4. Партнерські – банки, пошта, 
мережеві магазини (прості продукти)

6. Врегулювання збитків
Прийом, аналіз, перевірка про страховий випадок. Огляд об'єкта страхування, оцінка збитків. ухвалення рішення про виплату 

або відмову у виплаті. страхова виплата

5. Супровід договору страхування
Операційний та бухгалтерський облік. Розрахунок і інвестування страхових резервів. Контроль за своєчасністю і повнотою 
надходження страхових внесків. Контроль стану застрахованого об’єкту. Організація обслуговування застрахованих осіб

4. Андерайтинг 
Оцінка ризику, прийняття рішення про
його прийом, призначення тарифу, 
узгодження умов страхування
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За автором, етап андерайтингу, також відображає ос-
новну мету та  специфіку страхового бізнесу. 

Г. В. Кравчук [3] процес страхування визначає як ви-
робничу систему, і поділяє її на два блоки: виробнича сис-
тема першого порядку (ВРСК1) й виробнича система
другого порядку (ВССК2). ВССК1 – це виробнича сис-
тема, яка охоплює сукупність елементів по виробництву
(створенню) страхового продукту. ВССК2 – це підрозділи,
які отримавши страховий продукт, перетворюють його на
страхову послугу   [3, с. 90]. За нею, процес страхування
складається з таких функцій: управління маркетингу; уп-
равління методології і розвитку компанії; продуктові уп-
равління; управління супроводу договорів страхування;
центр андерайтингу; служба післяпродажного обслугову-
вання клієнтів  [3, с. 82 ].

При цьому, автор наголошує на тому, що запропоно-
вана виробнича система страхування не включає всіх на-
прямів діяльності постачальника страхових послуг,
зокрема інвестиційної політики, політики перестраху-
вання ризиків. Подібна ситуація простежується і за по-
дання бізнес-процесу страхування Архиповим О. П.

При побудові виробничого процесу страхування,
автор використовувала також функціональний підхід,  ос-
кільки виділила ряд функцій складових підрозділів стра-
хової компанії по відношенню до забезпечення ними
реалізації страхової діяльності. 

Зрозуміло, що вчені при використанні функціональ-
ного підходу до побудови процесу страхування відмітили
головну його перевагу - забезпечення наочності і зрозу-

мілості представлення процесів на різних рівнях абстрак-
ції, що особливо важливо на стадії їх впровадження у
підрозділах страхових компаній. Іншими словами, вчені
подають процес страхування як алгоритм виконання
робіт. 

Тож, зробивши порівняння існуючих підходів до ви-
значення етапності здійснення процесу страхування
страховою компанією, можна сказати, що сучасне ба-
чення майже не відрізняється від витоків, проте, відзна-
чається елементами сьогодення.

Авторське бачення схеми процесу страхування наве-
дено на рис. 4.

Перевагою запропонованого підходу є те, що він до-
зволяє розглядати процес страхування як: взаємодію го-
ловних учасників страхових відносин через одночасний
опис етапів страхової політики постачальника страхових
послуг; через встановлення інструментів регулювання
відносин страхування; враховує інвестиційну складову ді-
яльності страхової компанії та інше.  

Розглянувши зальну модель процесу страхування,
можна сказати, що його реалізацію забезпечують не
тільки страхові компанії, але й страхувальники, держава,
фінансово-кредитні установи та інші учасники, а також,
даний процес забезпечується через укладання догово-
рів. А відтак, процес сільськогосподарського страхування
необхідно розглядати як мережу взаємопов’язаних про-
цесів (рис. 5).

А) графічна модель ініціювання процесу сільськогос-
подарського страхування:

Б) графічна модель протікання процесу страхування:

В) графічна модель завершення процесу сільськогосподарського страхування та початок нового:

Рис. 5. Авторське бачення процесу сільськогосподарського страхування
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Як бачимо, в основі будь-якого процесу (модель А,
модель Б та модель В), що забезпечує зальний процес
сільськогосподарського страхування, лежить страховий
захист – головна мета страхування. 

ВИСНОВКИ
Тож, за власними уявленнями, страховий процес

являє собою інструмент, що дозволяє оптимізувати фі-
нансування процесу відновлення ресурсів для страху-
вальників, втрачених в результаті випадкових подій –
через виплату завданих збитків, і тим самим значно зни-
зити фінансове навантаження на бюджет держави. Якщо
розглядати сільськогосподарське страхування як процес,
то при його схематичній побудові необхідно наголос
зробити саме на етапі андерайтингу та на аквізиційній по-
літиці страхової компанії, оскільки об’єкти, що приймаю ть -
ся на страхування є специфічними (відповідно і ри зики
та кож). Значення андерайтингу за сільськогосподарсь ко-
го страхування підкреслюється і законодавством України.
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КОНСУЛЬТАЦІЇ

ЯКИМ ЧИНОМ СПРАВЛЯЄТЬСЯ ЗБІР 
ЗА ПРОВАДЖЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ РОЗВАГ?

Роз’яснення з цього питання наведене у Ли с-
ті Державної податкової служди України Укра ї ни
від 01.03.2013 №5165/7/15-2217п “Щодо справ-
ляння збору за провадження деяких видів підпри-
ємницької діяльності“.

Відповідно п. 267.3.1 Податкового кодексу ста в ка
збору за провадження торговельної діяльності та ді-
яльності з надання платних послуг встановлюється
сільськими, селищними та міськими радами з роз-
ра хунку на календарний місяць у відповідному роз-
мі рі від мінімальної заробітної плати, установленої
законом на 1 січня календарного року, з урахуванням:

- місцезнаходження пункту продажу товарів,
- асортименту товарів, 
- пункту з надання платних послуг,
- виду платних послуг. 
Строки сплати збору за провадження деяких

видів підприємницької діяльності визначені підпунк -
том п. 267.5.2 Податкового кодексу і становлять:

за провадження торговельної діяльності з прид -
ба нням короткотермінового торгового патенту – не
піз ніш як за один календарний день до початку про-
вадження такої діяльності;

- за провадження торговельної діяльності (крім
то рговельної діяльності з придбанням короткотер-
мінового торгового патенту), діяльності з надання
пла тних послуг, здійснення торгівлі валютними цін-
ностями – щомісяця не пізніше 15 числа, який пе-
ре дує звітному місяцю;

- за здійснення діяльності у сфері розваг – щок-
вартально не пізніше 15 числа місяця, який передує
звітному кварталу. 

Відповідно до п. 267.5.3 Податкового кодексу під
час придбання торгового патенту суб’єкт господа-
рю вання вносить суму збору за один місяць (квар-
тал). На суму збору, сплачену під час придбання
торгового патенту, зменшується сума збору, яка
підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його
дії. Відповідно до п. 267.5.4. Податкового кодексу
пла тники збору можуть здійснити сплату збору
авансовим внеском до кінця календарного року. 

У п. 267.3 Податкового кодексу визначені ставки
збору за провадження торговельної діяльності, які
диференційовані залежно від місцезнаходження
пунктів продажу товарів (їх асортименту) або на-
дання платних послуг (їх видів), що також прив’язані
до мінімальної заробітної плати як законодавчо
встановленого розміру оплати праці. 

У разі зміни розміру мінімальної заробітної плати
місячний (щоквартальний) збір за провадження
деяких видів підприємницької діяльності, який вне-
сений у грудні попереднього року за січень (перший
квартал) наступного року перегляду не підлягає.

Анна Туманян

Юристконсульт ТОВ "ІКГ"Проект-А"

af.analitik@yandex.ua
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 
ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ

ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

MANAGEMENT ACCOUNTING INFORMATION
AS A BASIS OF COST OF ENTERPRISE

Стаття присвячена формуванню підґрунтя бачення науковцями тотожності
між управлінням витратами та управлінським обліком. 

Статья посвящена формированию основ видения учеными тождества
между управлением затратами и управленческим учетом.

Article is devoted to basic vision scientists identity between cost management
and management accounting.

Ключові слова: управлінський облік, управління витратами, контролінг, вит-
 ра т и, прибуток.

Ключевые слова: управленческий учет, управление затратами, контрол-
линг, расходы, прибыль.

Key words: management accounting, cost management, controlling, costs,
profit.

ОСТАПЕНКО 
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доцент,

Полтавська державна аграрна
академія

ВСТУП
Уникнення загрози виникнення банкрутства, збитко-

вості, низького рівня прибутковості – завдання сучасності
багатьох підприємств різних галузей та організаційно-
правових форм господарювання, що постає та повинне
гарантуватись ефективним управлінням витратами. Уп-
равління витратами допомагає передбачити та попере-
дити ці несприятливі економічні ситуації. Інформаційною
основою управління витратами діяльності підприємства
виступає управлінський облік. У зв’язку з цим, у літера-
турних джерелах відбувається асоціація управління ви-
тратами з управлінським обліком. Розбити сумнів з
даного питання або здійснити його підтвердження, можна
за допомогою виділення основних теоретичних аспектів
управлінського обліку: змісту категорії, предмету, мети,
завдань, значення. 

Питанням сутності управлінського обліку та його не-
обхідності в управлінні підприємством приділяють увагу
у своїх працях такі вчені, як С. Ф. Голов, Н. В. Бондарчук,
В. В. Яворов, М. А. Проданчук, Т. П. Карпова, Л. В. Напа-
довська, М. А. Вахрушина, М. С. Пушкар, О. А. Лаговська,
І. Є. Мізіковський,  Г. О. Скрипник, М. В. Куцинська, Г. О. Ко-
роль та інші. Разом з тим, науковці достеменно не з’ясо-
вують підґрунтя такого ототожнення. Виділення основних
аспектів управління витратами та проведення їх порів-
няння з визначенням управлінського обліку виступить
обґрунтуванням такої сутнісної плутанини.  

МЕТА СТАТТІ полягає у формуванні підґрунтя бачення
науковцями рівності між управлінням витратами та уп-
равлінським обліком.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною та інформаційною основою  роботи є

наукові публікації, матеріали періодичних видань, Інтер-

нет-ресурси, нормативно-правові акти. При проведенні
дослідження використано методи структурно-логічного
аналізу, порівняння та узагальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ
В першу чергу, вважаємо необхідним, відповідь на

умовне запитання «Чи являється управління витратами
тотожним управлінському обліку?» знайти в трактуванні
управлінського обліку за міжнародною практикою та на
тлі національного законодавства. Так, за Міжнародною
федерацією бухгалтерів (від 1989 року), управлінський
облік визначено як процес виявлення, вимірювання, на-
копичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі
інформації, що використовується управлінською ланкою
для планування, оцінки і контролю усередині організації
та забезпечення відповідного підзвітного використання
ресурсів. 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» від 1999 р. прописано, що управ-
лінський облік – це «система обробки та підготовки
інформації про діяльність підприємства для внутрішнього
користування у процесі управління підприємством» [6].

В контексті наведених понять  бачимо, що управлін-
ський облік – це облік для потреб управління підприєм-
ством. Управлінський облік – це процес накопичення,
аналітичної обробки інформаційних потоків підприєм-
ства, що слугує основою здійснення діяльності управлін-
ської ланки.

Зорієнтованість управлінського обліку на витрати про-
слідковується в необхідності отримання інформації про
витрати для потреб їх управління в такій системі обліку,
головним об’єктом якої є витрати. Дані управлінського
обліку використовуються безпосередньо для прийняття
управлінських рішень у сфері витрат. Звідси, мета управ-
лінського обліку – допомога керівництву в досягненні
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стратегічної мети діяльності підприємства (отримання
прибутку).

Інформаційну систему покладено в основу управлін-
ського обліку. Модель інформаційної системи обліку пе-
редбачає використання вхідної інформації про відповідні
господарські процеси з метою одержання бажаних ре-
зультатів, що є цілями управління [14]. Управлінський
облік як інструмент управління витратами виступає ін-
формаційною базою даних про витрати в межах існуючої
класифікації витрат та аналітичного накопичення інфор-
мації про них. Управлінський облік займає провідне місце
в системі управління, оскільки є основним етапом про-
цесу управління. 

Виходить, що керування формуванням витрат вироб-
ничо-господарської діяльності підприємства та контроль
за їх рівнем – є метою управління витратами, що забез-
печує успішне ведення діяльності підприємства – отри-
мання прибутку, а управлінський облік – забезпечує дані
процеси достовірною, повною, правдивою інформацією.
Управлінський облік впливає на якість управлінських рі-
шень, ефективність системи управління витратами. 

Для того щоб визначити зорієнтованість управлін-
ського обліку на витрати, зорієнтованість управлінського
обліку на досягнення цілей підприємства, необхідно вста-
новити його предмет та мету. 

Аналіз досліджень і публікацій вітчизняних та зарубіж-
них науковців показав на існування принципових розбіж-
ностей щодо предмету управлінського обліку – це або
сукупність об’єктів у процесі всього циклу управління ви-
робництвом [7], або механізм ефективного управління
підприємством [9], або виробнича діяльність організації
загалом та її окремих структурних підрозділів [2, 13], або
контроль за формуванням собівартості продукції за цент-
рами витрат і сфери відповідальності та визначення рен-
табельності, пошук резервів зменшення витрат [12], або
витрати виробництва та контроль за формуванням собі-
вартості продукції та її калькулювання в розрізі центрів
відповідальності та визначення рентабельності [11], або
витрати, доходи і результати діяльності [4, 5], або управ-
лінська інформація [10]. 

Таким чином, виходячи із вищезазначених позицій до-
цільно зазначити, що ідентифікувати управлінську інфор-
мацію як предмет управлінського обліку, на нашу думку,
не коректно, адже вона більшою мірою деталізує об’єкти
управління, виступає гарантом здійснення якісного уп-
равління. Обліковується не управлінська інформація, а
об’єкти управління. Управлінська інформація – це сукуп-
ність необхідних даних, які сприятимуть вирішенню уп-
равлінських рішень.

Широта предметної області управлінського обліку по-
яснюється, на наш погляд, по-перше, великою сукупністю
господарських операцій різних структурних підрозділів
підприємства, які формують діяльність підприємства, по-
друге, інформаційною потребою системи управління. До-
слідження дають також підстави дотримуватись думки
про те, що управлінський облік хоч і охоплює всі компо-
ненти (об’єкти) системи управління, проте стосується го-
ловним чином витрат, адже витрачання, використання
будь-якого предмету, засобу чи іншої складової потен-
ціалу підприємства супроводжує діяльність підприєм-
ства. 

Зорієнтованість управлінського обліку на витрати вба-
чається також І. Є. Мізіковським [8], який при встанов-
ленні предмету управлінського обліку ставить акцент на
інформаційну підтримку процесу управління витратами,
з метою отримання економічних вигід від діяльності під-
приємства.  

Мету управлінського обліку можна відслідкувати з
його створення (у другій половині XIX століття у США), що
передбачало надання інформаційної допомоги управлін-
цям, контроль і прогнозування витрат, вибір найбільш
ефективних шляхів розвитку підприємства, прийняття
оперативних управлінських рішень.   

Дотримуємось також думки сучасного науковця
М. А. Проданчук [11] щодо мети управлінського обліку:
мінімізація витрат на виробництво продукції й одержання
максимального прибутку. На перший погляд здається, що
мета в даному трактуванні обмежена виконанням ви-
ключно функції виробництва продукції (товарів, робіт, по-
слуг), але з метою аргументації можна сказати про
операційну діяльність як основну діяльність, пов’язану з
виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт,
послуг), що є головною метою створення підприємства і
забезпечує, як правило, основну частку його прибутку.
Звідси, головний орієнтир управлінського обліку – мінімі-
зація витрат. Витрати тісно пов’язані з прибутком. Їх міні-
мізація дозволяє максимізувати прибуток, який в
сучасних умовах являє собою ціль діяльності багатьох під-
приємств різних галузей національної економіки. До того
ж, з позицій економічної теорії будь-яку діяльність під-
приємства правомірно розглядати як перетворення ви-
трат в результати. Класифікація витрат, наведена з точки
зору управлінського обліку, дає можливість формувати
собівартість та управляти витратами.   

Прив’язка управлінський облік до управління витра-
тами, як не парадоксально це звучить, набирає обертів з
2000 року в США – на батьківщині управлінського обліку,
де підручники з управлінського обліку видаються під на-
звою «Управління витратами» (Cost Management). Крім
того, на думку С. Ф. Голова, парадокс полягає в тому, що
посилення ролі управлінського обліку як для визначення
фінансових результатів, так і для прийняття управлінських
рішень, призвело до затребуваності в більшій мірі не бух-
галтерів, а спеціалістів з управління витратами. На думку
науковця, інтегрування управлінського обліку  в систему
управління підвищує вимоги до компетентності бухгалте-
рів та гнучкості інформаційних систем обліку. 

Вдалою вважаємо спробу С. Ф. Голова [3] схематич-
ного подання еволюції управлінського обліку, з якого
видно, що першоосновою є облік витрат виробництва, ін-
формація про які допомагала керівництву приймати рі-
шення (до 1950 року), далі відбулась його трансформація
в окрему підсистему бухгалтерського обліку – управлін-
ський облік, що був орієнтований на прийняття поточних
управлінських рішень (до 2000 року). Заміна змісту цих
понять полягала у потребі складання кошторисів витрат,
оперативному виявленні відхилень від кошторисів, сис-
тематичному здійсненні аналізу виробничих витрат та ва-
ріантів управлінських рішень на основі їх собівартості.
Відбулась зміна в направленості управлінського обліку на
планування та контроль. При цьому, бухгалтер-аналітик
(бухгалтер з управлінського обліку) продовжував бути
працівником бухгалтерії, що надавав необхідну інформа-
цію менеджерам у забезпеченні їх реалізації функцій уп-
равління. За дослідженнями Міжнародної федерації
бухгалтерів (Managerial Accounting) та американського Ін-
ституту управлінських бухгалтерів, управлінський облік
став розглядатись як складова процесу стратегічного уп-
равління, адже управлінський облік, використовуючи ін-
формацію внутрішнього та зовнішнього середовища,
забезпечував потреби не лише виробництва, а й марке-
тингу, управління та інших функцій бізнесу. Він здійснює
аналіз діяльності згідно з поточними та довгостроковими
цілями та здійснює розробку методів отримання інфор-
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мації про вирішальні фактори успіху: витрати, якість,
час і т.п.

Наша спроба, по суті, аналізу терміну «управлінський
облік» за історичним екскурсом, дає можливість говорити
про термінологічну та практичну ув’язку управлінського
обліку з системою управління. Зазначене пояснюється
також відсутністю однозначного тлумачення категорії
«управлінський облік», що походить від англійського «ma-
nagement  асcounting». На думку деяких авторів, mana-
gement асcounting має перекладатися як «облік в
управлінні», а не управлінський облік.

На нашу думку, управлінський облік виступає ядром
управління витратами, оскільки саме він забезпечує фор-
мування інформації про витрати, що є необхідною для ви-
конання ефективних управлінських рішень. З зазначеного,
також випливає вислів, який став вже догмою – «головна
ціль управлінського обліку – допомога підприємству в до-
сягненні його стратегічних цілей».

Тож, з метою розуміння управлінського обліку як ін-
формаційної основи управління витратами підприємства,
здійснимо узагальнення основних сутнісних характерис-
тик зазначених систем (табл. 1).

Таблиця 1
Основні сутнісні характеристики управлінського обліку 

та управління витратами (розроблено автором самостійно)

Ознаки Управлінський облік Управління витратами

Предмет
Сукупність об’єктів у процесі всього циклу

управління підприємством 
(головним чином витрати) 

Витрати у процесі всієї 
господарської діяльності 

підприємства

Мета
Забезпечення інформації для 

управлінських рішень з метою досягнення
цілей і завдань підприємства

Оптимізація витрат для досягнення макси-
мального результату діяльності

Значимість
Підвищення ефективності управління 

підприємством
Дослідження складу, структури 

та поведінки витрат, щоб управляти ними

Головне завдання

Допомога керівництву в досягненні 
високого економічного результату

діяльності підприємства (стратегічних
цілей діяльності)

Досягнення високого економічного 
результату діяльності підприємства

Управління факторами витрат діяльності забезпечу-
ється інформацією про діяльність структурних підрозді-
лів підприємства (центри витрат, відповідальності). Таку
інформацію управлінський облік формує для керівників
різних рівнів управління усередині підприємства з метою
прийняття ними обґрунтованих управлінських рішень.

Виходить, що інформація про витрати, що отри -
мую ть ся з матеріалів управлінського обліку, забезпечує
операти вністю управлінські рішення, які приймаються ке-
 рівництвом різного рівня. Реалізація мети управлінського
обліку формує підґрунтя ефективного управління витра-
тами та, як наслідок, досягнення бажаного економічного
результату діяльності підприємства. Зазначене обумов-
лює існування наукового підходу щодо тотожності цих
систем за основними їх сутнісними характеристиками.

Крім того, взаємозв’язок відслідковується охоплен-
ням в межах управлінського обліку майже всіх функцій
упра вління. Унаочнення мети управлінського обліку від-
 бувається через вирішення завдань, які реалізуються
його функціями. Націленість управління витратами та уп-
равлінського обліку на досягнення стратегічних цілей ді-
яльності підприємства формує їх взаємозв’язок та
взаємозалежність. Даний симбіоз включає прогнозу-
вання, планування, облік, аналіз і контроль, що націлено
на витрати підприємства. Така взаємодія і співіснування
породжують результативність діяльності підприємства,
реалізує динамічний механізм трансформації ресурсів у
результати діяльності підприємства. Відбувається розви-
ток підприємства в довгостроковій перспективі. 

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження спровокували наше тверд-

ження про те, що управлінський облік – це функція управ-

ління витратами; динамічний процес управлінських дій,
мета яких зводиться до формування такої величини ви-
трат, що забезпечують досягнення високого економіч-
ного результату діяльності підприємства. 

Управлінський облік пов'язаний з аналізом проблем
існуючого складу, структури і поведінки витрат, пошуком
оптимальних моделей рішень щодо витрат в межах зада-
них обмежувальних чинників їх утворення. Він забезпечує
обліковцями реалізацію операційного (нижнього), функ-
ціонального (тактичного), стратегічного рівнів управління
витратами в алгоритмі системно-організаційної діяль-
ності підприємства. Відсутність управлінського обліку в
організаційній системі підприємства породжує: великі
прямі витрати забезпечення підрозділів; великі обсяги
витрат на взаємодію та координацію, на об'єднання
структурних підрозділів у єдине ціле; складне і неефек-
тивне управління структурними підрозділами; спотво-
рення управлінських функцій і повноважень; втрату
елементами організаційної структури ринкових орієнти-
рів і цілей; зниження ефективності діяльності всього під-
приємства.

Управлінський облік як процес – забезпечує дієвість
системи управління витратами, управлінський облік як
функція – забезпечує існування системи управління у
часі. Управлінський облік є інформаційною основою уп-
равління витратами підприємства. Управлінський облік та
управління витратами потрібно розглядати в єдності,
адже вони ведуть господарську діяльність підприємства.
Багатоелементний метод управлінського обліку та метод
управління витратами націлені на розвиток підприємства
в майбутньому. Управлінський облік на підприємстві до-
зволяє охопити проблемні питання його існування, а
отже, є основою провадження на підприємстві ефектив-
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ної системи управління витратами його діяльності.
В умов сучасності, з метою оптимізації витрат з пози-

ції їх складу, структури, поведінки, причин виникнення,
використання резервів їх економії (в межах допустимого)
вітчизняні підприємства повинні керуватись у своїй ді-
яльності політикою системи управління витратами, що
забезпечує усвідомлення потреби організації та бажання
провадження управлінського обліку. 

Напрямом подальших досліджень є логічний аналіз
сформованого комплексу наукових підходів щодо сутніс-
ного поняття «управління витратами».
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КОНСУЛЬТАЦІЇ

ЯКИМ ЧИНОМ ТА У ЯКІ СТРОКИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕКЛАРУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ?

Відповідно до п. 306.1 Податкового кодексу сільсько-
господарські товаровиробники самостійно обчислюють
суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лю-
того поточного року подають відповідному органу дер-
жавної податкової служби за місцезнаходженням
платника податку та місцем роз ташування земельної ді-
лянки податкову деклара цію на поточний рік за встанов-
леною формою.

Відповідно до п. 306.2 ПК сплата податку проводиться
щомісяця протягом 30 календарних днів, що на стають за
останнім календарним днем податково го (звітного) мі-
сяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кож-
ний квартал від річної суми податку.

У п. 308.1 ПК встановлено, що для набуття і підтверд-
ження статусу платника податку сільськогосподарські то-
варовиробники щороку до 20 лютого подають станом на
1 січня поточного року: 

- загальну податкову декларацію з податку на поточ-
ний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справ-
ляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі,
сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або зе-
мель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та
водосховищ), - органу державної податкової служби за
своїм місцезнаходже н ням (місцем перебування на по-
датковому обліку); 

- звітну податкову декларацію з податку на поточний

рік окремо щодо кожної земельної ділянки - органу дер-
жавної податкової служби за місцем розташування такої
земельної ділянки; 

- розрахунок частки сільськогосподарського товаро-
виробництва - органам державної податкової служби за
своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташу-
вання земельних ділянок за формою, затвердженою
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної аграрної політики, за погоджен-
ням із центральним органом виконавчої влади, що забез-
печує формування державної фінансової політики; 

- відомості (довідку) про наявність земельних ділянок
- органам державної податкової служби за своїм місцез-
находженням та/або за місцем розташування земельних
ділянок. 

Також зауважимо, що з питань уточнення терміну по-
дання зазначених декларацій виданий Лист Державної
податкової служби України від 01.03.2013 № 3305/6/15-
2216ф “Щодо термінів подання податкової декларації з
фіксованого сільськогосподарського податку”. У цьому
Листі зазначено, що декларації можуть подаватися до 20-
го лютого поточного року включно.

Анна Туманян

Юристконсульт ТОВ "ІКГ"Проект-А"
af.analitik@yandex.ua
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УДК 331.5:658.621

ДО ПРОБЛЕМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 
РЕСУРСІВ (НА ПРИКЛАДІ МАШИНО-

БУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА)

TO THE PROBLEMS OF INCREASY 
OF EFFICIENCY OF THE USE 

OF INTELLECTUAL RESOURCES
У статті, в контексті раціонального використання ресурсів, розглянуто акту-

альні проблеми оцінювання та ефективного використання інтелектуального капі-
талу в умовах машинобудівного виробництва, визначення об’єктів інтелектуальної
власності. Запропоновано економіко-математичні методи вартісної оцінки інте-
лектуальних ресурсів та шляхи і засоби підвищення ефективності їх використання.

В статье, в контексте рационального использования ресурсов, рассмотрены
актуальные проблемы оценки и эффективного использования интеллектуального
капитала в условиях машиностроительного производства, определения объек-
тов интеллектуальной собственности. Предложены экономико-математические
методы стоимостной оценки интеллектуальных ресурсов, пути и средства повы-
шения эффективности их использования.

In this paper, in the context of sustainable use of resources considered urgent prob-
lem of evaluation and effective use of intellectual capital in engineering production, the
definition of intellectual property. The mathematical methods of valuation of intellectual
resources and the ways and means of improving the efficiency of their use.

Ключові слова: інтелектуальний ресурс, підприємство, оцінка, економіко-математичні методи, капітал, ефек-
 тивність. 

Ключевые слова: интеллектуальный ресурс, предприятие, оценка, экономико-математические методы, капитал,
эффективность.

Key words: intellectual resource, enterprises, evaluation, economic and mathematical methods, capital, effectiveness.
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ВСТУП
Для машинобудівних підприємств, які широко засто-

совують науково-технічні розробки, у виробничій чи інно-
ваційній сферах особливо гостро постають питання
оцінювання інтелектуального капіталу, визначення об’єк-
тів інтелектуальної власності, шляхів і засобів підвищення
ефективності їх використання. Особливе місце у цьому
процесі займає власне розробка економіко-математич-
них методів вартісної оцінки інтелектуальних ресурсів, які
можна розглядати як складову інтелектуального капіталу
підприємства. Існуюча нині самостійність господарю-
вання підприємств призвела до загострення багатьох уп-
равлінських проблем, зумовлених станом внутрішнього
середовища підприємства. Перш за все – це застарілі
технології, знос обладнання, низька виробнича дис-
ципліна, інертний попит на інновації, зниження якості
продукції, робіт, послуг та ефективності управління, зрос-
тання соціальної напруги в трудових колективах, орієнта-
ція на короткострокові цілі, зниження рівня кваліфікації
кадрів тощо. Власне ці та інші обставини обумовлюють
актуальність і своєчасність розгляду проблематики. 

Теоретичні та науково-методичні підходи вивчення та
оцінки інтелектуальних ресурсів в структурі інтелектуаль-
ного капіталу промислового підприємства висвітлені в
працях вітчизняних та зарубіжних учених і зокрема в до-

слідженнях В. Александрова, О. Бутнік-Сіверського,
С. Вал дайцева, В. Вітлінського, Л. Гатовського, В. Геєця,
Л. Едвінсона, Л.Канторовича, А. Козирєва, П. Крайнєва,
А. Кузіна, О. Лапка, О.Новосельцева, О.А. Підопригори,
О.О. Підопригори, Б. Прахова, Т. Сакайя, Б. Санто, О. Свя-
тоцького, М. Скрипниченка, Р. Солоу, Т. Стюарт, Л.Тимо-
щук, Л. Федченка, В. Хартмана, П. Цибульова, В. Штока,
С.Шухардіна, Ю. Яковця та ін. Тим часом проблеми оці-
нювання інтелектуального капіталу підприємства, об’єктів
інтелектуальної власності, та визначення шляхів і засобів
підвищення ефективності їх використання, економіко-
математичні методи вартісної оцінки інтелектуальних ре-
сурсів, в машинобудівному виробництві залишилися за
полем зору вітчизняних науковців. 

МЕТОЮ СТАТТІ є аналіз чинників, що впливають на
функціонування системи управління інтелектуальними
ресурсами у машинобудуванні, і удосконалення їх  класи-
фікації та методів оцінки інтелектуального капіталу. 

Першочерговим завданням у згаданій сфері є визна-
чення наявного ресурсного потенціалу підприємства, не-
обхідного для роботи в умовах конкурентного середовища,
виявлення чинників, які впливають на виробничий процес
і забезпечення конкурентного рівня раціонального вико-
ристання ресурсів, розробка заходів з підвищення рин-
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кового потенціалу підприємства. В силу згаданих обста-
вин стає очевидним необхідність подальших досліджень
з розробки методів та моделей оцінювання інтелектуаль-
ного ресурсу підприємства, та виявлення його впливу на
інноваційну ресурсозберігаючу політику. Оскільки відсут-
ність цілісної концепції та системного підходу до вивчення
проблеми ефективного використання інтелектуальних
ресурсів є вагомою причиною надто низької результа-
тивності управлінських рішень.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метод критичного аналізу і узагальнення теоретичних

досліджень, порівняння, групування, класифікації, дина-
мічні методи. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В нинішніх соціально-економічних обставинах госпо-

дарювання, для промислових підприємств України, над -
звичайно актуальним є завдання не стільки ефективного
використання ресурсів, як реалізації цієї задачі інтелек-
туальними засобами. В літературі, присвяченій питанню
ресурсозбереження часто фігурує поняття економія ма-
теріальних ресурсів. Проте, в сучасних умовах, на конку-
рентоздатному рівні, господарювання більш точним
вважається раціональне використання ресурсів. Еконо-
мія матеріальних ресурсів на промисловому підприємстві
була властива адміністративно-командній системі госпо-
дарювання. Норми з економії та розміри витрат матері-
альних ресурсів на підприємствах встановлювалися для
підприємств у директивному порядку на рівні держави.
Основна увага приділялася не раціональному викорис-
танню матеріальних ресурсів, а їх економії, це призво-
дило до зниження обсягів використання матеріальних
ресурсів, але одночасно негативно впливало на якість
продукції, яка виготовлялася. При цьому, політика ресур-
созбереження, як правило, не охоплювала сферу нема-
теріальних (в т. ч. й інтелектуальних) ресурсів. В новій
інтелектуальній економіці ефективний розвиток підпри-
ємства не можливий без розробки дієвого механізму ви-
користання інтелектуальних ресурсів, який також сприяє
зростанню потенціалу підприємства. Вирішення цього
питання зумовило необхідність удосконалення та засто-
сування економіко-математичних методів вартісної
оцінки інтелектуальних ресурсів, і визначення на цій ос-
нові шляхів та засобів підвищення ефективності їх вико-
ристання.

Термін «потенціал» (від франц. potential – можливий)
означає можливості соціально-економічної системи, що
визначаються її внутрішніми ресурсами, які можуть бути
мобілізовані для досягнення конкретної мети за певних
обставин. Економічний енциклопедичний словник ви-
значає потенціал як наявні в економічного суб'єкта оп-
тимальної структури ресурсів, та вміння раціонально
використати їх для досягнення поставленої мети [1]. На,
наш погляд, у вирішенні наших задач доцільно користу-
ватися методикою Г.Б.Клейнера і розглядати ринковий
потенціал підприємства як комплексне явище, що скла-
дається з взаємопов’язаних і взаємозалежних компонен-
тів або підсистем. Потенціал підприємства складається з
ряду самостійних системних елементів (інтелектуаль-
ного, фінансового, виробничого, товарно-ринкового, ін-
формаційного, інноваційного, соціального тощо), які в
процесі взаємодії утворюють синергетичний ефект ді-
яльності підприємства.

Інтелектуальний потенціал будь-якого підприємства,
на наш погляд, не може ефективно реалізовуватися без
економіко-математичних методів вартісної оцінки інте-

лектуальних ресурсів, наявності механізмів використання
інтелектуальних ресурсів, які в свою чергу є джерелом
формування інтелектуального капіталу підприємства.

Науковці виділяють в структурі інтелектуального капі-
талу ресурсну та потенційну складові. В контексті даного
дослідження доцільно приділити увагу ресурсному під-
ходу до трактування поняття «інтелектуальний капітал»,
як сукупності інтелектуальних ресурсів підприємства:
знань, здібностей, системи освіти, комп’ютерного забез-
печення, баз даних (бібліотеки та електронні системи),
системи науки та інтелектуальної власності. Інтелекту-
альний капітал – це узагальнене поняття, яке об’єднує:
об’єкти інтелектуальної власності, майнові права на них,
знання, вміння, навички людини чи системи, створеної
нею, які при включенні в господарський обіг приносять
додану вартість. Інтелектуальні ресурси у сукупності яв-
ляють собою потенційні можливості в досягненні підпри-
ємством тих чи інших конкурентних переваг.

Реалії сучасних економічних процесів підтверджують,
багато підприємств вже не може забезпечувати істотні
конкурентні позиції на ринку тільки за рахунок мате-
ріальних і фінансових ресурсів. У новій інтелектуальній
економіці успіх фірми залежить більшою мірою від інтелек-
туальних можливостей системи, які втілюються у процесі
виробництва та реалізації матеріальних та нематеріаль-
них товарів, створенні додаткових фінансових потоків.
Ринкові переваги та лідерство підприємств усе частіше
стають наслідком ефективного використання унікальних
за своєю природою чинників нематеріального характеру,
таких, як знання й уміння співробітників, професійна ква-
ліфікація, патенти, права на дизайн, торговельні марки,
стосунки зі споживачами, структура управління, інфор-
маційні технології та інших, поєднуваних у категорію інте-
лектуального капіталу. Інтелектуальний капітал стає
головним чинником у визначенні ринкової вартості висо-
котехнологічних компаній та формуванні високого рівня
конкурентоспроможності. [2]. Як відзначає Бекетов Н.В.
галузі, що продукують знання та інформаційні продукти і
традиційно належать до «четвертинного» або «п’ятірин-
ного» секторів економіки, які нині стають чи не первинним
сектором, найважливішим ресурсом виробництва [3].
Підприємство вже не може забезпечувати істотні конку-
рентні переваги на ринку виключно за рахунок сиро-
винно-матеріальних і фінансових ресурсів. Отже, за таких
умов доцільно приділити увагу дослідженню власне інте-
лектуальних ресурсів підприємства, за рахунок яких до-
сягаємо мети підвищення ефективності роботи не лише
машинобудівного підприємства, а й галузевого, машино-
будівного виробництва в цілому. Саме інтелектуальні ре-
сурси визначають стратегію, тактику та можливості
інноваційного розвитку як на загальнонаціональному
рівні, так і на галузевому та регіональному. Інформаційно-
інноваційний сектор обумовлює близько 85 % приросту
ВВП США та інших розвинутих країн. Зарубіжний та віт-
чизняний досвід показує, чим більш розвинута країна,
тим сильніше використовується інтелектуальний капітал
та інтелектуальна праця, і навпаки, нехтування цими чин-
никами знижують конкурентоспроможність держави. По-
казники машинобудівних підприємств України, що
впроваджували інновації (табл.1) підтверджують: специ-
фіка машинобудівного виробництва суттєво впливає на
технологію управлінських робіт в галузі [4].

Нами встановлено, що до галузевих відмінностей на-
лежать:

1. Частка машинобудування в структурі промисловості
України є недостатньою, якщо в 1991 році частка маши-
нобудування в структурі промислового виробництва ста-
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Таблиця 1
Частка машинобудівних підприємств України, що впроваджували інновації

(відсоток до загальної кількості обстежених)

Підприємства, що впроваджували інновації

інноваційну продукцію інноваційні процеси організаційні інновації маркетингові інновації

2006-2008 2008-2010 2006-2008 2008-2010 2006-2008 2008-2010 2006-2008 2008-2010

18,6 20,9 14,1 16,9 7,4 7,8 6,5 7,1

новила понад 30 %, то в останні роки вона сягає всього
13,4 %. У галузі зосереджено понад 15 % вартості основ-
них засобів і майже 6 % оборотних активів вітчизняної
промисловості та понад 22% кількості найманих праців-
ників [4]. В той час, як в економічно розвинених країнах
частка машинобудівних підприємств складає від 30% до
50% загального обсягу випуску промислової продукції (у
Німеччині – 53,6 %, Японії – 51,5%, Англії – 39,6%, Італії –
36,4%, Китаї – 35,2%) [2].

2. Складність системи управління машинобудівним
комплексом через його великі масштаби. Вітчизняне ма-
шинобудування охоплює понад 20 спеціалізованих галу-
зей, до комплексу входять 11267 підприємств, з яких
146 – великих, 1834 – середніх та 9287 – малих з вироб-
ництва різноманітних машин і устаткування, приладів і
апаратури, різних видів транспортних засобів тощо.

3. Високі темпи оновлення продукції (часті зміни кон-
струкції виробів). В жодній галузі промисловості немає
настільки мінливої, динамічної структури, як у машинобу-
дуванні. Кожна галузь машинобудування характеризу-
ється неперервним переходом на виробництво більш
досконалих або принципово нових машин, в тому числі з
використанням якісно нових матеріалів і технологічних
процесів.

4. Постійне розширення номенклатури виробів, що
виробляються. Зокрема у 2010 р. українськими підпри-
ємствами було виготовлено 631,3 тис. шт. машин та об-
ладнання [4].

5. Часта заміна виробів, що виробляються зумовлює
наявність в галузях машинобудування численних підпри-
ємств дрібносерійного виробництва з надзвичайно скла д-
ними виробничими процесами.

6. Широке поширення неперервних технологічних
процесів, які суміщають операції і стадії процесів об-
робки.

7. Поява гнучких автоматизованих виробництв з тех-
нологією виробничих процесів, що постійно змінюється.

8. Складна конструкція виробів, що виготовляються
через їх багатодетальність (наприклад, рельсобалочний
стан включає деталей 1,5 млн. шт., електровоз – 250 тис. шт.,
парова турбіна – 65 тис. шт. тощо).

9. Складна комплектація виробів у зв’язку з різними
масами та розмірами деталей (від десятих, сотих мілі-
метра і грамів до декількох десятків метрів та сотень тон).

10. Високі вимоги до параметрів точності оброблюва-
них деталей.

11. Складність (багатоопераційність) технологічних
процесів і їх різноманітність через велику кількість галу-
зей, підгалузей та спеціалізованих машинобудівних ви-
робництв.

12. Тривалість виробничого циклу у ряді машинобу-
дівних галузей.

13. Постійно зростаюча гамма використовуваних об-
ладнання, інструментів, матеріалів.

14. Різноманітна ступінь серійності виробництва за-
лежно від специфіки галузі машинобудування.

15. Більш високі, ніж в багатьох інших промислових га-
лузях, вимоги до кваліфікації робітничих кадрів, тривало с ті
їх підготовки (отримання достатніх навиків, досвіду, вмінь).

Дослідження показали що, перераховані вище чин-
ники, впливають на формування, функціонування і розви-
ток системи управління інтелектуальними ресурсами
у машинобудуванні. Зокрема збільшують абсолютний
обсяг управлінських робіт в апараті управління, особливо
процедур збору, обробки інформації, прийняття рішень,
контролю за їх виконанням, координації, узгодження; по-
роджують необхідність створення нових робочих місць в
апараті управління, нових органів управління та окремих
функціональних підрозділів у їх складі; постійно підвищу-
ють вимоги до ділової кваліфікації працівників апарату уп-
равління, в першу чергу керівників; ускладнюють механізм
управління виробництвом.

На наш погляд в структурі інтелектуального капіталу
варто виділити структурний капітал; інтерфейсний капі-
тал; людський капітал; інфраструктурний капітал; інте-
лектуальну власність (рис.1).

Як відомо, в структурі інтелектуального капіталу ок-
ремі дослідники (зокрема, Норіцина Н.І.) поділяють інте-
лектуальні ресурси на чотири категорії: інтелектуальна
власність, інтерспецифічні ресурси, інфраструктурні ре-
сурси, маркетингові (ринкові) ресурси [5]. Інтелектуальна
власність (англ. intellectual property) означає закріплені
законом права на результат діяльності в промисловій, на-
уковій, художній, виробничій та інших сферах. До інте-
лектуальної власності відносяться промислова власність
й авторське право [6]. Інтерспецифічні ресурси – це особ-
лива форма нематеріальних ресурсів, яка утворюється в
результаті взаємодії персоналу підприємства з матері-
альними та нематеріальними активами підприємства.
Така взаємодія базується на знаннях та досвіді, накопи-
чених персоналом, техніці, технологіях, продукції, проце-
сах організації виробництва та праці, системі управління
тощо [5]. Інтерспецифічні – взаємодоповнюючі, унікальні
ресурси, максимальна цінність яких досягається тільки на
даному підприємстві і безпосередньо за його рахунок. Ін-
терспецифічні ресурси формуються на кожному конкрет-
ному підприємстві внаслідок взаємодії персоналу
підприємства, який має інтелектуальні надбання ( знання,
вміння, досвід, здібності) з технологічними процесами,
обладнанням, системами організації виробництва і праці,
формою управління. У випадку втрати таких ресурсів їх
неможливо цілком і повністю відновити — звільненому
працівнику досить легко знайти заміну, але на накопи-
чення спеціальних знань і вмінь та досвіду, адекватних
втраченим разом із звільненим працівником, потрібні час
і гроші. Інфраструктурні ресурси утворюються сукупністю
корпоративної культури, управлінськими процесами, ін-
формаційними технологіями, мережевими ресурсами,
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Рис. 1. Структура інтелектуального капіталу підприємства

виробленими стандартами та сучасними концепціями уп-
равління (бенчмар-кінг, реінжинірінг, логістичні рішення,
TQM, JIT, CRM, ERP, SCM тощо ). Власне, це технології,
методи і процеси, які сприяють підвищенню ефективності
управління підприємством. Маркетингові ресурси - це
ресурси, сукупність яких дає підприємству стійку конку-
рентну перевагу (маркетингові стратегії та програми, по-
зиція на ринку, когорта постійних покупців, висока
лояльність покупців, повторювані договірні відносини,
сформований портфель замовлень, імідж підприємства,
ділове співробітництво, франшизи, налагоджені дистри-
бутивні канали, мережа торговельних посередників, сис-
теми ритейлу тощо).

Визначення терміну «інтелектуальний ресурс» приво-
диться у роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних ав-
торів.  Наприклад, В.О. Лось трактує це поняття як ресурс
(виробничий фактор), в основі якого лежить інтелект і

який підприємство використовує для виробництва това-
рів чи послуг, а також вважає, що інтелектуальний ре-
сурс – це формалізовані знання, перенесені на
матеріальні носії (паперові чи електронні) [7]. На думку
Н.І. Норіциної інтелектуальний ресурс – це нематеріалі-
зовані надбання підприємства або інтегрована сукупність
у вигляді знань, умінь, накопиченого досвіду, носієм яких
є персонал підприємства, результати науково-технічної
діяльності, організаційно-методичних рішень за різними
напрямками функціонування підприємства, та які склада-
ються з наступних елементів: інтелектуальна власність,
інтерспецифічні ресурси, інфраструктурні ресурси, мар-
кетингові (ринкові ) ресурси [5].

Виходячи із аналізу визначень та існуючої класифікації
інтелектуальних ресурсів, а також специфіки діяльності
машинобудівного підприємства пропонуємо власну кла-
сифікацію цієї категорії ресурсів (рис. 2).

Рис. 2. Класифікація інтелектуальних ресурсів підприємства
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Більшість дослідників зосереджують увагу на визна-
ченні інтелектуального капіталу на основі інтелектуальних
ресурсів, що втілені у сукупності наукових, професійних
та загальних знань працівників, їх досвіді, вміннях, навич-
ках, які створюють продукти інтелектуальної діяльності,
що можуть належати як його винахіднику, так і іншим
суб’єктам господарювання і використовуються з метою
одержання додаткової вартості, та “соціальний капітал”
як складову інтелектуального капіталу підприємства, яка
включає соціальні зв’язки та відносини, визнані норми і
цінності, що сприяють взаємодії усередині груп чи між
ними та при застосуванні яких можливе отримання пев-
ного соціально-економічного ефекту.

Bontis було запропоновано розділити методи оцінки
інтелектуального капіталу на групи [8]: безпосередні
методи (direct intellectual capital methods), засновані на
безпосередній грошової оцінки різних складових інтелек-
туального капіталу; методи ринкової капіталізації (market
capitalization methods) - оцінюють різницю між ринковою
вартістю і балансовою вартістю активів; методи рента-
бельності активів (return on assets methods) - різниця між
середньогалузевою рентабельністю активів і рентабель-
ністю підприємства є додаткова ефективність, яку генерує
інтелектуальний капітал; індикаторні методи (scorecard
methods), що оцінюють різні індекси та індикатори, які, як
передбачається, впливають на величину інтелектуаль-
ного капіталу, тут оцінка в грошовій формі не здійсню-
ється.

Зупинимося докладніше на оцінці такого інтелекту-
ального ресурсу як ноу-хау, який у перспективі забезпе-
чить підвищення ефективності роботи машинобудівного
підприємства. До ноу-хау належать прогресивні науково-
технічні розробки, зокрема, методи виготовлення ливар-
них виробів, такі як: литво під низьким регульованим
тиском; литво з протитиском; технологія лиття по газифіко -
ваних моделях у магнітні форми; технологія високоміцного
чавунного литва з кульковидним графітом; автоматиза-
ція контрольно-вимірювальних і зважуючих засобів у тех-
нологічних процесах ливарного виробництва [9].

Так, у загальній масі окремих машин маса литих дета-
лей інколи складає 50 – 90%, а їх вартість становить
понад 25 % загальної вартості виробу. Як правило, литі
деталі несуть високі навантаження в машинах, механіз-
мах і визначають їх експлуатаційну надійність, точність и
довговічність. Тенденції випереджаючого зростання об-
роблювальної промисловості в Україні свідчать про необ-
хідність розвитку металозаготівельної бази на інноваційно-
інвестиційній основі. Саме розвиток ливарництва має за-
класти підвалини для відновлення та зростання ефектив-
ності та конкурентоспроможності машинобудування.

Найпоширенішого впровадження метод лиття під
низьким регульованим тиском набув у кольоровому ли-
варному виробництві. Литво, виготовлене цим методом,
має високі фізико-механiчні властивості, чисту поверхню
і розмірну точність. Впровадження технології низького
тиску зумовило розробку цілої серії автоматизованих
ливарних установок (АЛУ-1, АЛУ-2, АЛУ-3 тощо), модифі-
кованих відповідно до специфічних властивостей техно-
логічних процесів [10]. В результаті механізації і
автоматизації технологічних операцій знижується трудо-
ємність виготовлення відливків, скорочується виробни-
чий цикл. Найважливішою перевагою даної технології
порівняно з литвом у металеві форми на кокільних вер-
статах є значна економія металу, як результат зменшення
угарових відходів, браку, припусків на механічну обробку.
Так, впровадження технології низького тиску для алюмі-
нієвих сплавів на установці АЛУ-1 дає змогу зменшити

трудомісткість виготовлення виробів у 8-10 раз, а вихід
придатного литва збільшити на 10-30 %. Природно, що
зниження непродуктивних витрат металу веде до від-
носно пропорційного зменшення питомих витрат на
енергоносії та інші допоміжні матеріали. Звільнення від
низки допоміжних ручних операцій (підготовки шихтових
матеріалів, транспортування установки і зняття кокілів,
наповнення форм рідким металом тощо) та заміщення їх
автоматизованими сприяє інтенсифікації технологічного
процесу. Виходячи з середніх даних, впровадження тех-
нології під низьким регульованим тиском забезпечує еко-
номію шихтових матеріалів на 618,8 кг на 1 т придатного
кольорового і на 247,7 кг чавунного литва; витрати рід-
кого металу зменшуються на 233,8 кг (14,7%) при виго-
товленні чавунних відливків і на 587,9 кг (28,1%) у разі
виробництва кольорових виробів. Вихід придатних ли-
варних виробів у процесі впровадження низького регу-
льованого тиску збільшується в середньому в чавунному
виробництві на 10,2%, в кольоровому – на 18,6%.

Технологія литва з протитиском дає змогу продуку-
вати відливки будь-яких конфігурацій і розмірів. Особ-
ливо ефективним є виготовлення за цією технологією
великогабаритних корпусних і площинних зливків з мета-
левими і піщаними стрижнями, а також товстостінних
виробів складної конфігурації. Для ливарних виробів, ви-
готовлених за допомогою технології протитиску, харак-
терна рівномірність структури металу по всьому перерізу,
висока його пластичність, зносостійкість, чистота повер-
хні заготовки і великий ступінь пристосованості до тер-
мічної обробки. Переваги впровадження цієї технології
реалізуються також у зниженні трудових витрат на оди-
ницю випущеної продукції. Економія трудоємності забез-
печується скороченням живої і уречевленої праці у
результаті використання багатопозиційних прес-форм,
повної автоматизації процесів заливки металом відпо-
відної установки та відрізки припусків тощо. Значне ско-
рочення, а в багатьох випадках, і повна відсутність
механічної обробки деталей, виготовлених за техноло-
гією з використанням протитиску, свідчить про можли-
вість одержання високоточної продукції. Розрахунки
показали, що витрати на механічну обробку ливарних ви-
робів, виготовлених методом протитиснення, на 61%
нижчі порівняно з литвом у піщані форми і на 10-12%
менші, ніж при технології литва у кокіль. Крім цього, тех-
нологія протитиснення забезпечує поліпшення міцності,
підвищення довговічності та інших якісних показників. 

При технології лиття з використанням пінополістиро-
лових газифіковах моделей (ЛГМ) ноу-хау полягає у тому,
що при заливанні метал випаровує модель і собою її за-
міщує [11]. В усіх інших способах формовки по моделі
присутня попередня операція її видалення перед залив-
кою, а в такій відсутності видалення моделі з форми і кри-
ється "секрет" точності одержуваних виливків. Ця
технологія впроваджується в усьому світі - від Америки до
Китаю, на заводах General Motors, Ford Motors, Fіat. Сьо-
годні у світі по моделях з пінополістиролу виробляють
~1,5% від усієї кількості лиття (~1 млн. т/рік), прогнози на
найближче майбутнє дають цій технології 10 - 20% світо-
вого лиття. В Росії в 2005 році вироблено цим способом
0,1 % виливків.

Низькі витрати на матеріали заощаджують не менш
100 дол./т лиття, а розміщення виливків по всьому обсязі
контейнера дає вихід годного до 80 - 85%, економію по
шихті металу на 250 - 300 кг, електроенергії 100 - 150
квт.ч., маси виливків на 10 - 20% порівняно з традиційною
формовкою. Особливо велика економія при литті склад-
них виливків зі зносостійких сталей. За даними General
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Motors при виробництві блоку циліндрів маса його змен-
шилася на 15% і трудомісткість механічної обробки на
50% у порівнянні з традиційним литтям у стержнях. Осво-
єння лиття чавунних блоків автомобільних двигунів
об’ємом 1,3 л для автомобіля, сенс дав змоги зробити
його легшим на 5 кг. Новизна технології ЛГМ підтверд-
жена понад 50 патентами, що свідчить про лідируючі по-
зиції за цією технологією.

Одним із шляхів досягнення економії металу в ливар-
ному виробництві за рахунок ноу-хау є заміна тради-
ційних формувальних матеріалів на нові, зокрема
застосування самотверднучих формувальних сумішей із
синтетичними смолами і фосфатними домішками, про-
типригарних фарб. Це дозволяє поліпшити якість і точ-
ність виливків, усунути поверхневі дефекти, знизити
витрати металу на 5 – 10%. 

Ефективними щодо економії матеріалів у заготівель-
ному виробництві є також застосування електрошлако-
вого литва (ЕШЛ). На відміну від звичайного литва при
ЕШЛ передбачається одночасне безперервне приготу-
вання і витрачання рідкого металу в єдиному з ливарною
формою агрегаті. Основна перевага методу ЕШЛ поля-
гає в тому, що з його допомогою можна надати конкрет-
ному виробу необхідну форму і одночасно забезпечити
високу якість металу. Метод ЕШЛ забезпечує геомет-
ричну форму литої заготовки, що максимально наближа-
ється до розмірів готового виробу. В результаті заготовка
має мінімальні припуски на механічну обробку. Це особ-
ливо важливо при виготовленні виробів з дорогих мета-
лів, економія яких є важливим складовим елементом
загальної ефективності методу.

ВИСНОВКИ
Таким чином нами встановлено, що в результаті зрос-

тання вартості матеріальних активів, які можна визначити
кількісно у грошовому виразі, одночасно збільшується
вартість нематеріальних активів, в даному випадку не-
розривно пов’язаних з матеріальними активами, які за-
діяні в реалізації тієї ж інновації. Метод дозволяє оцінити
тільки інтелектуальну вартість – безпосередньо патенти і
опосередковано пов’язані з ними ноу-хау. Здатність під-
приємства поширювати отримані знання і прикладні ноу-
хау (ТL) може виражатися через вартість матеріальних
активів наступним чином [12]:

TL – здатність підприємства поширювати отримані знання;
I – кількість нових застосувань базової інноваційної тех-

нології;

(1)

AT1 – вартість матеріальних активів, пов’язаних з розробкою
нової технології;

ATi – вартість матеріальних активів пов’язаних зі створенням
і-ї інноваційної технології.

Отже, кількісний вимір інтелектуальних ресурсів має
не тільки теоретичне, а й практичне значення. Оскільки
він безпосередньо пов'язаний з побудовою дієвого орга-
нізаційно-економічного механізму управління ресурсоз-
береженням, де одним з найголовніших чинників
підвищення ефективності та результативності діяльності
компанії є вміння управляти саме інтелектуальними ре-
сурсами, які на наш погляд є найбільш важливими для ма-
шинобудівного виробництва, так як без їх наявності
підприємство є тільки виробничим комплексом і не може
претендувати не економічне зростання.
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КОНСУЛЬТАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО НОВИЙ ДОВІДНИК ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ

Державна податкова служба України затвердила Довід-
ник пільг № 63, в якому вказані коди пільг по сплаті податків,
зборів, інших обов'язкових платежів, викладені підстави, на
яких пільга надається, а також дата, з якої пільга починає на-
даватися. У довіднику вказані пільги, що діють з 1 жовтня
2012 року.

Слід зазначити, що підприємства, які не сплачують по-
датки і збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, почи-
наючи з 1 січня 2011 року складають звіт про суми
по даткових пільг. Дані довідника використовуються платни-

ками податків при заповненні звіту про суми податкових
пільг.

Подається зазначений звіт підприємством за три, шість,
дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем його ре-
єстрації протягом 40 календарних днів, що настають за ос-
таннім календарним днем податкового періоду. У випадку,
якщо підприємство пільгами не користується, звіт не пода-
ється.

Інформація взята із сайту http://zib.com.ua
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ
ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ

TRENDS ON THE DOMESTIC MARKET 
OF VENTURE FINANCING

Стаття присвячена аналізу стану та тенденцій розвитку венчурного фінансування
в Україні, а також виявленню чинників, що його стримують. Обґрунтовано необхід-
ність запровадження ряду заходів з метою активізації науково-технічної та інновацій-
ної діяльності.

Статья посвящена анализу состояния и тенденциям развития венчурного фина-
нсирования в Украине, а также определение факторов, что его сдерживают. Обос-
новано необходимость внедрения ряда мероприятий с целью активизации
научно-технической и инновационной деятельности.

The article analyzes the status and trends in venture financing in Ukraine, as well as to
identify factors that constrain it. The necessity of introducing a number of measures to en-
hance science, technology and innovation.

Ключові слова: венчурне фінансування, венчурний капітал, венчурна індустрія, інвестиційні фонди, інститути
спіль ного інвестування. 

Ключевые слова: венчурное финансирование, венчурный капитал, индустрия венчурного капитала, инвес ти -
цион ные фонды, институты коллективного инвестирования.
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ВСТУП
Важливим джерелом фінансового забезпечення на-

уково-технічної та інноваційної діяльності, що широко за-
стосовується у зарубіжній практиці і може позитивно
вплинути на структуру фінансування в Україні є викорис-
тання венчурного капіталу. За останнє десятиріччя вен-
чурне інвестування у світі стало невід’ємною частиною
процесу впровадження у виробництво інноваційних тех-
нологій. Саме механізм венчурних інвестицій задоволь-
няє гостру потребу новаторів у доступних фінансових
ресурсах, а також дозволяє широкому колу інвесторів от-
римувати надзвичайно високі прибутки.

Дослідженню проблем та перспектив венчурного фі-
нансування присвячено чимало навчальної літератури,
публікацій та статей.  Його виникнення,  еволюцію та
особливості досліджували такі вітчизняні вчені, як: І. Ба-
ранецький, А. Поручник, Л. Антонюк,  B. Савчук, В. Денисюк,
Г. Андрощук, Ю. Серед зарубіжних вчених даною пробле-
матикою займалися: Ф. Аугусто, В. Бочаров, М. Гра чов,
М. Портер, С. Майєрс, М. Хучек, Й. Шумпетер та інші.

МЕТОЮ представленої статті є аналіз стану та вияв-
лення домінуючих тенденцій розвитку венчурного фінан-
сування в Україні, а також виокремленні чинників, що їх
обумовлюють. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною та інформаційною основою даної

статті є наукові праці, матеріали періодичних видань, ре-
сурси Internet та законодавчо визначені нормативно-пра-
вові акти. При проведенні дослідження використано такі
загальнонаукові методи: структурно-логічний та статис-

тичний аналіз, порівняння і узагальнення отриманої ін-
формації.

РЕЗУЛЬТАТИ
Венчурне інвестування являє собою один із найбільш

ефективних способів фінансування приватних підпри-
ємств, які займаються ризиковими науково-дослідними
та дослідно-конструкторськими роботами (НДДКР). Ос-
новна відмінність від традиційного інвестування полягає в
тому, що фінансові активи надаються підприємству без
будь-якої гарантії забезпечення рухомим чи нерухомим
майном або заощадженнями підприємства. Єдиною га-
рантійною заставою служить відповідна частина акцій
(менша ніж контрольний пакет) існуючого або тільки ство-
рюваного підприємства, тобто венчурний капітал нада-
ється підприємству під перспективну ідею [2].

Формування інститутів венчурного фінансування і роз-
виток венчурного бізнесу в Україні було розпочато ще в
1992 році. Проте, згідно рейтингової оцінки привабли-
вості країн для здійснення венчурних інвестицій за да-
ними української асоціації інвестиційного бізнесу, Україна
має практично найгірші інвестиційні можливості щодо
венчурного фінансування (63 місце з бальною оцінкою в
23,6) і на європейському інвестиційному ринку вона іс-
тотно поступається в конкурентоспроможності щодо за-
лучення інвестицій країнам Центрально-Східної Європи
та СНД. Для порівняння, Польща в цьому рейтингу зай-
має 31-е місце, Чехія 34-е, Угорщина 37-е, Румунія 47-е,
РФ 48-е [5].

Варто зазначити, що венчурні фонди – це найбільш
перспективна форма серед інститутів спільного інвесту-
вання. Однак, сьогодні вітчизняні венчурні фонди дещо
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відрізняються від подібних фондів у розвинених країнах.
Зокрема, у законодавстві  США  щодо венчурних фондів
існують простіші вимоги по вкладеннях, ніж в Україні.
Проте, визначено дуже чіткі та тверді вимоги до прибут-
ковості і напрямів вкладень коштів фондів, адже це вкла-
дення американських інвесторів, які держава захищає [3]. 

Особливістю вітчизняного фондового ринку є те, що
венчурні фонди не поспішають інвестувати кошти в акції
на організованих ринках, оскільки такі інвестиції мають
відносно низьку прибутковість при високому рівні неконт -

ро льованих ризиків. Інвестиції ж у невеликі підприємства
шляхом придбання контролю над ними дозволяють конт-
ролювати фінансові й інші ризики, тому представляються
доцільнішими.

У 2011-2012 рр. ринок спільного інвестування в Україні
активно розвивався. Швидкими темпами зростали кіль-
кість суб'єктів ринку, вартісні показники обсягу ринку,
якість управління активами. Динаміку розвитку україн-
ського ринку спільного інвестування (ІСІ) у розрізі видів
ІСІ наведено у табл. 1. 

Таблиця 1
Динаміка розвитку інститутів спільного інвестування у розрізі видів в Україні протягом 2007 – 3 кв.2012 рр.

Рік Всього ПІФ КІФ

В* І* ЗД* ЗВ* ЗН* ЗВ* І*

2007 577 14 25 3 423 63 34 0

2008 888 32 41 4 636 107 45 1

2009 985 32 47 8 690 130 50 2

2010 1095 36 48 9 755 141 72 2

2011 1125 43 40 10 772 128 95 2

Зміна за 2011 рік,
фондів

11,17% 12,50% 2,13% 12,50% 9,42% 8,46% 44,00% 0,00%

Зміна за 2011 рік,
%

2,74% 19,44% –16,67% 11,11% 2,25% –9,22% 31,94% 2,25%

30.09.2012 1200 41 39 13 817 118 124 2

* В – відкриті ІСІ, І* – інтервальні, ЗД* – закриті диверсифіковані, ЗН* – закриті недиверсифікованіневенчурні,
ЗВ* – закриті недиверсифіковані венчурні ІСІ.

Джерело:[1]

У 2011 році чисельність визнаних інститутів спільного
інвестування (ІСІ), таких, що досягли нормативу міні-
мального обсягу активів, зросла до 1125.

Серед типів та категорій ІСІ суттєво розширилися за
рахунок нових учасників практично тільки сектори вен-
чурних (+23 або + 31,94% корпоративних ІСІ та +17 або
+2,25% пайових), а також відкритих фондів (+7 або
+19,44%). Відносно найбільше звузився сектор інтер-
вальних пайових фондів (–8 або –16,67%), в абсолютних
показниках – сектор закритих недиверсифікованих кор-
поративних ІСІ ( –13 або –9,22%). 

У 2011 році продовжувалося нарощення активів рин-
ком ІСІ, хоча його темпи в умовах провалу на фондовому
ринку уповільнилися. Так, загальна вартість активів фон-
дів в управлінні збільшилася із 105 866,6 до 126 789,6
млн. грн. Зростання активів ринку відбулося, головним
чином, за рахунок венчурних фондів (із 96 976,2 до 116
901,4 млн. грн.) [1].

У 3-му кварталі 2012 року ІСІ досягли нормативу міні-
мального обсягу активів, у результаті, загальна кількість
сформованих ІСІ зросла на 21 фонд порівняно з аналогіч-
ним кварталом 2011 року, досягши тим самим 1200. Лі-
дирували у зростанні сектори венчурних ПІФ та КІФ (+ 12
та + 5), також збільшилась кількість закритих не диверси-
фікованих ПІФ за рахунок визнання 6-ти таких ІСІ. Вперше
з січня-березня 2012 року з′явився новий інтервальний
фонд, що досяг нормативів, а загальна кількість таких ІСІ
зросла вперше з січня-березня 2011 року. 

Сукупна вартість чистих активів усіх ІСІ у 2011 році збіль-
шилися на 19,0%. Частка венчурного сегменту завдяки
зро станню вартості чистих активів (ВЧА) на 19,9% розши -
рил ася до 92,0%. Однак, у 2011 році спостерігалася нега -
тивна динаміка ВЧА відкритих та інтервальних ІСІ (табл. 2).

Чисті активи ІСІ у 3-му кварталі 2012року, порівняно з
аналогічним кварталом 2011 року, зросли більше, ніж за-
гальні активи, що було пов’язано із динамікою венчурних

Таблиця 2
Розподіл активів ІСІ за період 2010 - 3 кв. 2012 рр.

Фонди 31.12.2010 31.12.2011 30.09.2012

Венчурні 91,60% 92,20% 92,31%

Відкриті 0,27% 0,18% 0,14%

Інтервальні 0,24% 0,15% 0,13%

Закриті (невенчурні) 7,89% 7,47% 7,43%

Джерело:[1]
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фондів і засвідчило продовження скорочення їхніх зо бо -
в′язань. 

Стосовно структури активів венчурних інвестиційних
фондів слід відзначити, що найбільшу питому вагу займа-
ють «інші активи» (+13 525,66 млн. грн.), що розширює їх
частку в агрегованому портфелі сектору ІСІ із 59,6% до

62,6%. Значну частку у структурі активів займають цінні
папери (31,23%), зокрема акції та облігації підприємств (
10,06% та 7,98% відповідно). У 3-му кварталі 2012 року
структура зведених портфелів ІСІ за видами інструментів
у розрізі типів фондів продовжувала тренди 2011 року
(табл. 3). 

Таблиця 3
Структура активів венчурних ІСІ за період 2010 - 3 кв.2012 рр.

Венчурні ІСІ 2010 2011 30.09.2012

Інші активи 59,64% 62,62% 62,84%

Нерухомість 2,23% 2,58% 2,48%

Грошові кошти та банківські депозити 2,85% 3,56% 2,40%

Банківські метали 0,00% 0,01% 0%

ОВДП 0,02% 0,01% 1,84%

Облігації місцевих позик 0,00% 0,021% 0%

Акції 10,28% 10,06% 10,58%

Облігації підприємств 9,22% 7,98% 7,11

Ощадні сертифікати 0,00% 0,17% 0,05%

Інші ЦП 15,76% 12,99% 14,27%

Цінні папери 35,28% 31,23% 32,27%

В останні три роки спостерігалася позитивна дина-
міка розподілу активів ІСІ на користь венчурних фондів,
що засвідчує зростання ролі нових форм господарю-

Джерело:[1]

вання у вітчизняній економіці та усвідомлення господар-
ськими суб’єктами переваг венчурного фінансування
(рис. 1).

Рис. 1. Динаміка розподілу активів ІСІ за період 2010 - 3 кв. 2012 рр.
Джерело:[1]

Варто зазначити, що український ринок венчурного ін-
вестування істотно відрізняється від іноземних ринків.
Найпривабливішими сферами в Україні є будівництво, пе-
реробка сільгосппродукції, харчова промисловість, розд-

рібна торгівля, в той час, як у країнах ЄС і США – це ін-
вестиції в інновації [6].

Дослідження показало, що головними чинниками, що
стримують активний розвиток ринку венчурного фінансу-
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вання в Україні є: економічна і політична нестабільність;
орієнтація економіки на інвестування розвитку вироб-
ництв, а не на активізацію інноваційної діяльності; відсут-
ність чіткої інноваційної політики держави; відсутність
розвиненої інноваційної інфраструктури; орієнтація на ім-
порт високотехнологічного устаткування, недостатня
увага до розвитку власного науково-технічного потен-
ціалу; недосконалість інструментів правового регулю-
вання венчурних структур; відсутність економічної
зацікавленості господарських суб'єктів у нових розроб-
ках, інноваціях.

Для активізації венчурного підприємництва в Україні
доцільним є здійснення таких заходів [4]:

1. Формування економіко-правової бази для забезпе-
чення інноваційної діяльності шляхом розробки нових та
внесення доповнень у чинні законодавчі акти для ство-
рення привабливих умов для інноваційної діяльності на
державному і регіональному рівнях. 

2. Формування і ефективний розвиток системи інфор-
маційного забезпечення інноваційної діяльності підпри-
ємств.

3. Розробка і впровадження системи підготовки та пе-
репідготовки спеціалістів для роботи в сфері інноваційної
діяльності. 

4. Забезпечення розвитку міжнародного співробіт-
ництва в сфері інноваційної діяльності шляхом участі в
міжнародних ярмарках, виставках, організації і прове-
дення конференцій з інноваційної тематики, обміну ін-
формацією, трансферу і тиражування інноваційних проектів.

5. Розробка та реалізація заходів щодо ефективного
розвитку інноваційних інститутів, таких як технопарки, ін-
новаційні агентства і центри, інноваційні інкубатори, ак-
тивізації взаємодії науки і виробництва, підвищення
якості розробки інвестиційних та інноваційних проектів,
залучення в регіон інвестицій завдяки створенню ринку
проектів.

ВИСНОВКИ
Актуальність і нагальна потреба розвитку венчурної ін-

дустрії в Україні є очевидною, оскільки саме вона дозво-
ляє заповнити відсутню ланку, що зв'язує науку з іншими
секторами економіки. Наука, поставляючи на ринок інте-
лектуальний продукт, отримує необхідні їй для подаль-
шого розвитку фінансові ресурси, а економіка одержує
новий ресурс для свого розвитку – інновації, які дозво-
лять якісно змінити виробництво і вивести вітчизняну
промисловість на конкурентоспроможний рівень. Залу-
чення інтелектуального ресурсу в ринкові відносини при-
зведе до трансформації науки і її переходу з дотаційної
сфери в повноправну і високоефективну складову еконо-
міки.
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КОНСУЛЬТАЦІЇ

ПРИСВОЄННЯ ПОШТОВИХ АДРЕС У МІСТІ КИЄВІ

Присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості в
місті Києві.

Тривалий час в місті Києві відсутній був нормативний
акт щодо порядку присвоєння поштових адрес об’єктам
нерухомості. Недавно з’явився тимчасовий порядок при-
своєння поштових адрес об'єктам нерухомості у місті
Києві, який затверджено розпорядженням Київської мі-
ської Державної адміністрації від 25.06.2011 року за
№1094 (додається).

Зазначений порядок прийнято тільки тому, що поста-
новою від 25.05.2011 року №559 Кабміну затверджено
Положення про містобудівний кадастр. В цьому поло-
женні записано, що на міському рівні містобудівний ка-
дастр повинен включати реєстр адрес на території міста
на підставі топографічних планів та рішень органів місце-
вого самоврядування про присвоєння та зміну адрес
об’єктів на території міста.

Разом з тим, Тимчасовий порядок залишає відкритим
питання, щодо присвоєння поштових адрес об’єктам не-
рухомості, які існують вже тривалий час. Багато з них не
мають технічних паспортів БТІ, а тільки значаться в обліку
тих чи інших підприємств різних форм власності. 

Суть проблеми полягає в тому, яким чином присвоїти
поштову адресу та зареєструвати об’єкт нерухомості в
БТІ за наявності рішення суду, щодо права власності на
нього. У реальному житті реєстрація таких об’єктів БТІ та
присвоєння їм поштових адрес має місце, але в індивіду-
альному порядку. Чому цей порядок не знайшов свого ві-
дображення в розпорядженні КМДА не зрозуміло. 

Наталія Гайсанюк

Юрисконсульт ТОВ "Міжнародний Бізнес Центр"

natalyag23@gmail.com
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УДК 657. 446

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: 
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ 

ТА НАСЛІДКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

TAX ACCOUNTING IN UKRAINE: 
REASONS OF THE OCCURRENCE 

AND CONSEQUENCES OF THE INTRODUCTION

У статті визначено місце України у світових рейтингах за основними показниками
економічного розвитку. З’ясовано стан вітчизняної системи оподаткування та по-
даткового обліку. Узагальнено та наведено власне бачення тих причин, які стали ос-
новою запровадження податкового обліку в Україні, зазначаються наслідки такого
запровадження.

В статье определено место Украины в мировых рейтингах по основным показа-
телям экономического развития. Выяснено состояние отечественной системы на-
логообложения и налогового учета. Обобщены и приведены собственное видение
тех причин, которые стали основанием для введения налогового учета в Украине,
указываются последствия такого внедрения.

The article defines the place of Ukraine in the world rankings for the main indicators
of economic development. It is found out condition of the domestic tax system and tax ac-
counting. Summarized and presented its own vision of the the reasons that became the
basis of the taxation introduction in Ukraine; specified the consequences of such intro-
duction.

Ключові слова: бухгалтерський облік, податковий облік, система оподаткування, податкове законодавство.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, система налогообложения, налоговое законодательство.
Key words: аccounting, tax accounting, tax system, tax laws.
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ВСТУП
Останнім часом найбільш дискусійною стала підсис-

тема податкового обліку, яка привертає увагу багатьох
учених та набуває все більшої популярності. Так, якщо ди-
ференціація бухгалтерського обліку на фінансовий і уп-
равлінський сьогодні є практично загальновизнаною, то
у відношенні обліку податкового, його предмета і сут-
ності, нема єдиної думки.

Для розуміння сутності проблемного питання функ-
ціонування податкового обліку в Україні бачиться необ-
хідність зупинитися на причинах виникнення такого
поняття, а також проаналізувати наслідки його функціо-
нування в Україні.

Питання виникнення податкового обліку, його місця та
суті, теорії та методології стає предметом наукових дис-
кусій для вчених та спеціалістів, які пропонують різні
варіанти їх вирішення. Уваги заслуговує доробок віт чиз-
няних фахівців С.Ф. Голова, Я.В. Голубка, Д.Л. Лозин-
ського, Т.М. Сльозко, С.Ф. Легенчука та ін. Цю проблему
розглядали й зарубіжні дослідники Я.В. Соколов, Н.В. Во -
с кресенська. Аналіз публікацій свідчить про значні ре-
зультати, але остаточного вирішення актуальних проблем
досі немає.

МЕТА РОБОТИ полягає в тому, щоб з’ясувати пер-
шопричини виникнення податкового обліку як інстру-

менту відображення відносин розподілу між державними
органами та платниками податків, а також виокремити та
більш детально дослідити безпосередньо ті причини, що
сприяли запровадженню податкового обліку в Україні,
що, в свою чергу дозволить зробити висновок про ефек-
тивність та наслідки його запровадження.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Нині Україна посідає вище місце у світових рейтингах

за найважливішими економічними показниками. Так, ана-
ліз підсумкового рейтингу конкурентоспроможності Ук-
раїни та ряду інших країн здійсненого за матеріалами
Звіту конкурентоспроможності за 2012 рік, підготовле-
ного Всесвітнім економічним форумом (WEF) свідчить, що
Україна посiла 82 мiсце з 142 країн. Таким чином, за 2012
рік рейтинг України піднявся на дев’ять позицiй від попе-
реднього року і зараз знаходиться на позиції між Чорно-
горією і Уругваєм.

У рейтингу легкості ведення бізнесу «Doing Business-
2012», підготовленому Світовим банком, Україна зайняла
137 місце, піднявшись на п’ятнадцять позицій, порів-
нюючи з показниками минулого року. Проте за такими по-
казниками як простота сплати податків Україна, навіть
покращивши свою позицію на 18 пунктів, знаходиться на
далекому 165-му місці серед 185 досліджуваних країн
(табл. 1) [1].
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Таблиця 1
Місце України в рейтингу «Doing Business-2012» 

Категорія рейтингу
Місце у рейтингу

2012 року
Місце у рейтингу

2011 року
Зміни в рейтингу

Реєстрація підприємств 50 116 + 66

Отримання дозволів на будівництво 183 182 - 1

Отримання енергоносіїв 166 170 + 4

Реєстрація власності 149 168 + 19

Отримання кредитів 23 23 без змін

Захист інвесторів 117 114 - 3

Сплата податків 165 183 + 18

Міжнародна торгівля 145 144 - 1

Забезпечення виконання контрактів 42 44 + 2

Припинення діяльності підприємств 157 158 + 1

Український бізнес у тій або іншій формі виплачує при-
близно 28 різних податків, для порівняння в Гонконзі,
Китаї та Саудівській Аравії всього 3 податки, у Норвегії,
Катарі, Швеції, Об'єднаних Арабських Еміратах – 4, Гру-
зії, Сінгапурі – 5, Чилі, Мальта – 6 податків. На виконання
процедур з відображення в обліку сплати податків, збо-
рів та інших загальнообов’язкових платежів середньос-
татистичному українському бухгалтеру потрібно 491
го дина, тоді як середній показник по країнам ОЕСР 199
го дин (14 платежів у рік), по країнам Східної Європи та
Центральної Азії становить приблизно 314 годин (41 платіж
в рік). Якщо взяти до уваги інший не менш важливий по-
казник – індекс економічної свободи – то Україна за під-
сумками 2012 року займає 163 місце з 179 можливих [2]. 

Зазначені вище рейтинги є всесвітньо визнаними ін-
ди каторами стану економічного середовища в країні.
Відпо відно до них, зважаючи на позитивні зміни, що скла-
лися за попередній рік, можна стверджувати, що україн-
ська система оподаткування, як і один з її елементів –
податковий облік, характеризуються низкою ускладнень,
які подекуди набувають ознак системної кризи. Фахова
література свідчить, що основною додаткових труднощів,
що виникають для українського бухгалтера, є не додат-
кова облікова робота (яку зараз з легкістю можна ком -
п’ютеризувати), а сам факт існування різних підходів до
трактування фактів господарського життя в окремих під-
системах бухгалтерського обліку, зокрема – податковому
обліку. До того ж, такий негативний ефект посилюють за-
надто розмиті норми податкового законодавства, що
вносять в облік незрозумілість та можливість альтерна-
тивних тлумачень. Зазначене зумовлює необхідність про-
ведення кардинальних змін. У той же час позитивні
тенденції, що намітилися в економічному середовищі Ук-
раїни, зумовлені, насамперед, прийняттям Податкового
кодексу України.

Узагалі, з приводу походження бухгалтерського обліку
як науки зрозуміло лише одне – витоки обліку, його перші
паростки приховані від нас назавжди, ми не зможемо піз-
нати їх, оскільки вони зникли за декілька тисячоліть до
нас. Починаючи із середини ХІХ ст., швидке поширення
акціонерних товариств і зміни в оподаткуванні сприяють
значному посиленню податкового законодавства, унас-
лідок чого «на практиці починають розрізняти два ба-
ланси – податковий і комерційний» [3, с. 167]. Так виникає
фінансовий облік з елементами обліку для цілей оподат-

кування. З цього приводу М.Я. Соколов відзначає, що для
податкових органів починає складатися декларація, яка
може бути ув’язана і не ув’язана з балансом. У першому
випадку баланс виступає як підстава для оподаткування –
«це бланк, дані якого згруповані для цілей оподатку-
вання». В другому випадку дані для податкових органів
збираються або прямо з первинних документів, і тим
самим створюється паралельний податковий облік, або
ж вибираються з рахунків головної книги і модифікуються
відповідно до вимог податкових органів [4, с. 303].

Таким чином, правомірно говорити про те, що пере-
творення у формах власності, технологічних процесах,
організаційних структурах, розходження в інтересах різ-
них відомств неминуче привели до диференціації сис-
теми обліку. Так, поява кожного нового виду обліку
оцінюється Я.В. Соколовим як прогрес наукової думки:
« … Розвиток обліку приводить не до його інтеграції, а до
його диференціації» [3, с. 428]. Невипадково вже до се-
редини ХІХ ст. складаються передумови для виникнення
трьох основних його видів: фінансового, податкового й
управлінського. Із цього моменту фактично і бере початок
бухгалтерська наука, оскільки поділ функцій бухгалте -
рської служби стає поштовхом до розвитку теорії обліку.
У науці починає остаточно складатися концептуальний
підхід до обліку, відповідно до якого значення того або ін-
шого інформаційного показника починає оцінюватися з
позицій заінтересованих осіб, залучених у господарський
процес.

Як зазначає Н.В. Воскресенська, об’єктивна необхід-
ність розподілу фінансового та податкового обліку обу-
мовлена історичним процесом ускладнення господарської
діяльності, розвитком ринків товарів і капіталів та систем
оподаткування, що призвело до суперечності між інтер-
есами інвесторів та фіскальних органів держави, що, у
свою чергу, призвело до того, що системна бухгалтерська
інформація припинила задовольняти вимоги як тих, так і
інших. Таким чином, бухгалтерський облік виник одно-
часно з появою цивілізації тисячі років тому, його розви-
ток був викликаний потребами життя, тоді як причини
появи податкового обліку історично склалися зовсім
інакше і, в більшій мірі, пов’язані з виникненням та роз-
витком держави [5, с. 335].

На думку Я. Голубка, податковий облік має відносно
недовгу історію, оскільки виник тільки на початку XX сто-
ліття, коли витрати, як наслідок Першої світової війни, під-
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штовхнули уряди країн-учасниць військових дій шукати
додаткові джерела фінансування армій і відповідно вво-
дити додаткові джерела формування податку на прибу-
ток підприємств. Із кінця 60-х років податкова система
виділяється як самостійний інструмент економічної полі-
тики держави. Із того часу активно, хоч і недостатньо обґ-
рунтовано почали встановлюватися правила, виходячи не
з економічної суті відносин та потреб їх гармонізації, а з
потреб оподаткування. Одностороннє спотворення пра-
вил бухгалтерського обліку стало йти в розріз з інтере са -
ми основного користувача фінансової звітності – власника,
отже, визначилася необхідність поділу бухгалтерського
та податкового обліку. А сам бухгалтерський облік, який
першопочатково не був призначений для визначення
бази оподаткування, став виконувати невластиві йому
функції [3, с. 268-269]. 

Виходячи з вищевикладеного можна стверджувати,
що основною першопричиною виникнення податкового
обліку як економічної категорії було задоволення фіс-
кальних потреб держави, а також ряду суміжних допов-
нюючи причин, які були наведені вище.

Що стосується розвитку сучасного податкового обліку
у вітчизняній практиці, то до початку 1990-х років в обліку
фінансові показники діяльності підприємства і для бух-
галтерських, і для фіскальних цілей практично співпада -
ли. Саме ця обставина, на думку Н.В. Воскресенської [5,
с. 336-337], і вплинула на те, що питаннями оподатку-
вання в організаціях стали займатися бухгалтерські
служби. Таким чином, податкова система, що діяла в
СРСР, не містила в собі будь-яких спеціальних вимог
щодо ведення окремого спеціального обліку для цілей
оподаткування.

Отже, після розпаду СРСР до середини 90-х років XX
століття у вітчизняному податковому законодавстві не
було потреби в податковому обліку, оскільки діючий рі-
вень розвитку як оподаткування, так і системи бухгалтер-
ського обліку повністю давали змогу виконувати
покладені на них завдання. Проте з прийняттям Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про опо-
даткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 року
№283/97-ВР та Закону України «Про бухгалтерський об -
лік та фінансову звітність в Україні» вiд 16.07.1999 №996-
XIV різниця між бухгалтерським обліком та обліком для
цілей оподаткування суттєво посилилась і бухгалтери, не
без підстав, заговорили про існування двох видів обліку в
Україні.

На нашу думку, нині, сформувались три основні при-
чини, що спричинили появу податкового обліку, і тим
самим, ускладнили національну систему бухгалтерського
обліку. Перша причина – це питання дефіциту Держав-
ного бюджету із здобуттям незалежності України не було
вирішено, а навпаки значно загострилось. Його намага-
лися усунути шляхом запровадження нових вимог до
пода ткових розрахунків та активізації податкового адмі-
ністрування (адже у період 1995-1997 рр. дефіцит дер-
жавного бюджету становив 6,8 %, 4,9 % та 5,6 % щодо
ВВП відповідно). Таким чином, вказаний захід – це нама-
гання вирішити одвічну проблему наповнення Державно -
го бюджету (не враховувалися питання теорії і ме тодології
обліку, а також можливості стосовно цього бухгалтер-
ського обліку). 

Унаслідок втручання в правила бухгалтерського об-
ліку, державою була здійснена спроба створити умови
для формування штучно завищених числових значень
при бутків підприємств, аби отримати більші надходження
та покривати бюджетний дефіцит. Проте такі благі наміри
часто не виправдовують тих несправедливих механізмів,

якими вони реалізовуються. Насамперед, пов’язано з
тим, що штучні обмеження змушують хвилюватися влас-
ників та керівництво підприємств за свій бізнес (до того
ж, негативний досвід криз підсилює такого роду страхи),
тому це змушує їх йти на застосування умовно-креатив-
ного (оптимізація оподаткування) та агресивного обліку
(пря ме порушення податкового законодавства) [7, с. 485].

Другою причиною визначено те, що Україна в той час
намагалася робити кроки переходу до ринкової еконо-
міки, тому необхідно було вирішити, який шлях переходу
обрати та, зокрема, яку модель бухгалтерського обліку
взяти за основу. При впровадженні податкового обліку
при оподаткуванні прибутку, чіткого розуміння змісту по-
даткового обліку не було, як і не було навіть визначення
цього поняття. На нашу думку, копіювання зарубіжного
досвіду з розглянутого питання, без належного наукового
аналізу та пристосування до економічних умов України, а
також без належної апробації обраної моделі, стали од-
нією з причин розмежування колись цілісного бухгалтер-
ського обліку, а від так і запровадження податкового
обліку в Україні.

Третя причина полягає в якомога повнішому задово-
ленні користувачів звітності підприємства. Так, різні ко-
ристувачі хочуть бачити таку інформацію про підприємство,
яка б повною мірою задовольняла саме їх інтереси. На-
приклад, потенційні інвестори планують вкладати кошти в
підприємство, яке має стабільні фінансові результати; по-
датківці бажають постійно отримувати відрахування до
бюджету; керівництво та власники підприємства мають
одночасно дві мети – залучати якомога більше інвестицій
і сплатити якомога менше податків. Останні і прагнуть по-
казати для потенційних інвесторів більший прибуток, тоді
як для оподаткування його зменшити, прагнучи компен-
сувати те, що в них забрали у вигляді все тих же обмежень
та обов’язкових податкових платежів. Зробити це суб’єкт
господарювання можна тільки через збільшення витрат,
однак, щоб запобігти цьому держава у вигляді податко-
вого законодавства жорстоко регламентує витрати, які не
пов’язані безпосередньо з виробничою діяльністю.

Із цього приводу С.Ф. Голов зазначає, що створення
окремих систем обліку для задоволення потреб окремих
користувачів є неефективним, оскільки ядром інформа-
ційного забезпечення управління є бухгалтерський облік [7,
с.21]. У той же час українські бухгалтери вже звикли до
того, що для різних видів звітності дані формуються в
кількох видах колись цілісного бухгалтерського обліку: в
управлінському – для управлінської, у фінансовому – для
бухгалтерської звітності та в так званому податковому об-
ліку – для податкової звітності. 

Незважаючи на те, що з погляду облікової теорії фі-
нансовий, управлінський і податковий облік мали рівні пе-
редумови свого існування, подальший розвиток цих
підсистем у залежності від конкретних соціально-еконо-
мічних і політичних умов тієї або іншої держави відбувався
неоднаково, обумовивши тим самим різні моделі побу-
дови облікових систем. 

Традиційно виділяють дві моделі співіснування систем
бухгалтерського обліку та оподаткування: континента ль -
ну (за якої податковий і бухгалтерський облік фактично
спі впадає, при цьому бухгалтерський облік виконує всі
фіскально-облікові завдання) і англосаксонську (згідно
якої передбачається існування та ведення паралельно як
бухгалтерського, так і податкового обліку). Англосаксон-
ська модель у більшості випадків функціонує через реа-
лізацію двох варіантів: 1) шляхом корегування облікових
даних для цілей оподаткування; 2) шляхом доповнення
бухгалтерських процедур такими, які забезпечують у рам-
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ках системного обліку формування готових даних для по-
даткових цілей [8, с. 16]. 

Зрозуміло, що розглянутий поділ на дві моделі співіс-
нування бухгалтерського і податкового обліку є умовним,
оскільки на практиці важко однозначно визначити мо-
дель, яка застосовується в тій або іншій державі. Зпоміж
наведених варіантів і зробили вибір українські законо-
давці тих недалеких часів. Таким чином, сьогодні ми
маємо дивну суміш із першої та другої моделей. Попри
це, вважаємо, що ні перша, ні друга моделі не є ідеаль-
ними, вони лише прилаштовують бухгалтерський облік
під свої інтереси (зокрема, тут мова йде про інтереси тих,
хто колись створив такі моделі, а також тих, хто зараз цим
вдало користується). У таких умовах існує серйозна за-
гроза віддалення згаданих моделей від об’єктивності та
достовірності у сфері реєстрації та узагальнення інфор-
мації про господарську діяльність підприємств.

Таким чином, унаслідок перейняття зарубіжного до-
свіду сучасна українська модель бухгалтерського обліку і
стала певним симбіозом континентальної та англосак-
сонської моделей (з більшим акцентом на першу), що, у
свою чергу зберігає недоліки обох підходів й ще більше
поляризує показники підвидів національного бухгалтер-
ського обліку. Крім того, складність і незрозумілість норм
податкового законодавства є сприятливим середовищем
для породження та стрімкого поширення корупційних
схем, що руйнує легалізацію економіки з середини, збіль-
шуючи при цьому відсоток тінізації економіки. Як відомо,
у наш час збільшення тіньового бізнесу прямо пов’язано
зі зменшенням надходжень до бюджету. Таким чином,
співвідношення конструктивних сих (держава в особі її
органів) і деструктивних сил (тіньовий сектор) потребує
підсилення перших, а від так і поліпшення стану обліку по-
датків.

ВИСНОВКИ
Національна система оподаткування, що базується на

використанні інформації податкового обліку, знаходиться
в системній кризі, підтвердженням чого є її місце в ос-
танніх світових економічних рейтингах. 

На нашу думку, правомірно стверджувати, що в цілому
першопричиною появи податкового обліку як економіч-
ної категорії стало виникнення та розвиток держави, що у
свою чергу, призвело до необхідності задоволення фіс-
кальних її потреб. Також першопричинами (як доповнення
до основної) слід назвати і значне поширення акціонер-

них товариств у світі, ускладнення господарської діяль-
ності, розвиток ринків товарів і капіталів тощо. 

Що стосується безпосередньо незалежної України,
то, на нашу думку, сформувались три основні причини які
спонукали появу податкового обліку: вирішення дефіциту
бюджету країни; копіювання зарубіжного досвіду без на-
лежної апробації та наукового обґрунтування; намагання
якомога повнішого задоволення користувачів звітності
підприємства. Можна стверджувати, що вибір україн-
ським законодавцем моделі побудови обліку не впису -
ється в жодну із загальноприйнятних, а спроба побудувати
власну модель, призвела до появи ускладнень в обліку,
розмитості його даних, а від так і викривлення показників
фінансових результатів. Це були необдумані заходи в
розбудові держави і ринкової економіки, що значно уск-
ладнив ведення обліку і призвів до того, що наразі нау -
ковці намагаються всіляко зблизити ці дві економічні
категорії. 
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КОНСУЛЬТАЦІЇ

ЯКИМ ЧИНОМ ПЛАТНИКУ ЄДИНОГО ПОДАТКУ НАРАХОВУЄТЬСЯ 
СУМА ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ, НАДАНОЇ НА ПОВОРОТНІЙ ОСНОВІ?

Питання роз’яснюється відповідно до Листа Державної по-
даткової служби від 27.09.2012 року. У п. 292.11 Податкового ко-
дексу наведено перелік засобів, які не включаються до складу
доходу платників єдиного податку. Зокрема, не включаються
суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отри-
маної та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її от-
римання, та суми кредитів.

Відповідно до п. 296.1.1 ПКУ фізичні особи - підприємці, які
обрали спрощену систему оподаткування і є платниками єди-
ного податку першої і другої груп, а також платники єдиного по-
датку третьої групи, які не є платниками податку на додану
вартість, ведуть книгу обліку доходів, у якій щодня, за підсумками
робочого дня, відображають отримані доходи.

Записи в книзі обліку доходів виконуються за підсумками ро-
бочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема кошти, що
надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримані
готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної
давності, фактично безоплатно отримані товари (роботи, по-
слуги). Таким чином, сума фінансової допомоги, не повернена
протягом 12 календарних місяців з дня отримання, зарахову-
ється в дохід за підсумками дня, наступного за останнім
днем періоду 12 місяців.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ,
ДОХОДІВ ВІД ПРОДАЖУ НЕОБОРОТНИХ

АКТИВІВ

THE MODERN PROBLEMS OF ACCOUNT 
OF CHARGES, PROFITS FROM THE SALE 

OF IRREVERSIBLE ASSETS

У статті головна увага приділяється дискусійним питанням обліку продажу
необоротних активів. Обґрунтовано доцільність створення окремого бухгал-
терського рахунку для їх обліку у складі оборотних активів, облік результатів їх
продажу на рахунках доходу, витрат іншої діяльності.  

В статье главное внимание уделяется дискуссионным вопросам учета про-
дажи необоротных активов. Обоснована целесообразность создания отдель-
ного бухгалтерского счета для их учета в составе оборотных активов, учет
результатов их реализации на счетах дохода, расходов прочей деятельности.

In the article main attention is spared to the debatable questions of account of
sale of irreversible assets. Grounded expedience of creation of the segregated
business account is for their account in composition circulating assets; the account
of results of their sale is on the income accounts; charges of other activity.

Ключові слова: необоротні активи, продаж, витрати, дохід, інвестиційна діяльність.
Ключевые слова: необоротные активы, продажа, расходы, доход, инвестиционная деятельность.
Key words: irreversible assets, sale, costs, profit, investment activity.
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ВСТУП
Сучасний процес гармонізації вітчизняного обліку із

міжнародними стандартами обумовлює періодичні зміни
нормативної бази бухгалтерського обліку та фінансової
звітності. Введення свого часу П(С)БО 27 викликало ак-
ти вні дискусії вітчизняних вчених, практиків щодо визна н-
ня нового об’єкту обліку основних засобів, відображення
операцій з його реалізації на певних рахунках бухгалтер-
ського обліку, порядку формування інформації для її розк-
риття у фінансовій звітності, т.д.  

Викладенню методології обліку необоротних активів,
утримуваних для продажу, присвятили наукові праці такі
вітчизняні вчені, як Голов С.Ф., Костюченко В.І., Швець В.Г.,
Бутинець Ф.Ф., Житня І.П. й ін. Дослідженню змін у обліку
реалізації основних засобів, інших необоротних матері-
альних активів з моменту прийняття П(С)БО 27 приділяли
увагу практикуючі бухгалтера, аудитори – автори статей у
періодичних фахових виданнях -  Чалий І., Кравчук О.,
Кушнірук Т., Протасова Н. й інші. Вплив визнання основ-
них засобів виробничого призначення, утримуваних для
продажу, на бухгалтерський та податковий облік дослід-
жувався О. Нікуліним. Економічну обґрунтованість пере-
групування даних активів досліджували Хома С.В.,
Круп ка Я.Д., Максименко А.В., Задорожний З.В., Мосса-
ко вський В.Б., Вареник О.Ф., Майсеєва О.В., Кузьмо-
вич П.М., Губіна І., Голошкевич І., Кушіна О., Солтан А. й
інше. 

Незважаючи на значні досягнення і напрацювання,
зроблені вченими та практиками, питання доцільності
включення необоротних активів, утримуваних для про-
дажу, до складу оборотних активів; суперечливості відне-

сення їх до товарних запасів досі залишаються дискусій-
ними. Невирішеність вказаних проблем впливає на адек-
ватність відображення в обліку та фінансовій звітності
результатів реалізації необоротних активів та ставить під
сумнів обґрунтованість їх включення до складу операцій-
ної діяльності, що визначає актуальність дослідження. 

МЕТОЮ РОБОТИ є аналіз сучасних методологічних
суперечностей обліку необоротних активів, утримуваних
для продажу, та розробка пропозицій, спрямованих на
вдосконалення обліку витрат та доходів від їх реалізації.  

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною та інформаційною основою  роботи є

наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси In-
ternet, нормативно-правові акти та національні поло-
ження (стандарти) бухгалтерського обліку. 

При проведенні дослідження використано методи: по-
рівняння, аналізу і синтезу – в ході виявлення спільних та
відмінних рис різних наукових підходів до організації бух-
галтерського обліку необоротних активів, утримуваних
для продажу; монографічний метод - при дослідженні до-
свіду зарубіжних та передових вітчизняних вчених; метод
узагальнення – при формулюванні висновків щодо ре-
зультатів дослідження. 

РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання умов п.1 розділу 2 П(С)БО 27 [1] обумов-

лює визнання необоротних активів такими, що утриму-
ються для продажу, й потребує припинення нарахування
зносу, тому як їх «балансова вартість буде відшкодовува-
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тися …шляхом операції продажу, а не поточного вико-
ристання» [2 МСФЗ 5]; перекласифікацію у оборотні ак-
тиви; відображення на дату балансу за найменшою
оцінкою й т. і. 

Питання «щодо відокремленого обліку» таких активів
майже не мають заперечень [3, с.116]. Проте думки віт-
чизняних вчених відносно «місця» цих необоротних акти-
вів у балансі суперечливі. 

Окремі автори вважають необхідністю залишати нео-
боротні активи, утримувані для продажу, у складі необо-
ротних активів виходячи з того, що «за економічною
сутністю» вони «мають довгостроковий характер» та «за-
лишаються засобами праці (не предметами праці)» [3,
с.117; 4, с.22]. 

Однак, на нашу думку, це суперечить одному з голов-
них критеріїв класифікації активів – строку їх очікуваного
корисного використання.

Також, згідно діючого законодавства (п.4 ПБО 2, п.66
МСФЗ 1), якщо мета утримання ресурсів підприємства –
продаж «протягом операційного циклу чи …дванадцяти
місяців з дати балансу», то їх треба включати до складу
оборотних (поточних) активів  [5,6]. 

Дискусійним залишається обґрунтованість відобра-
ження результатів реалізації необоротних активів, утри-
муваних для продажу, у складі операційних доходів,
витрат. Ми погоджуємося з думкою багатьох вчених, що,
з точки зору фінансового обліку, продаж основних засобів
та інших необоротних активів не може бути операційною
діяльністю підприємства, згідно П(С)БО 4 [7], тобто від-
носитися до виробництва й реалізації готової продукції,
продажу товарів, надання послуг, виконання робіт. Відне-
сення до операційної діяльності статті звітності лише
тому, що вона є у складі оборотних (поточних) активів теж
необґрунтовано, тому як повинна зберігатися класифіка-
ція за видами діяльності виходячи з економічної  сутності
операцій. Так, наприклад, інша поточна дебіторська за-
боргованість (субрахунок 377 «Розрахунки з іншими де-
біторами») може включати заборгованість постачальників
за не відвантажені основні засоби (інвестиційна діяль-
ність) та позичальника за раніш наданими позиками (фі-
нансова діяльність), тощо.    

Протилежної думки  деякі вчені, наприклад, Мосса-
ковський В.Б. Зокрема, він зазначає: «…процес переве-
дення об’єктів раніше функціонуючого підприємства у
товари цілком логічний, адже створена машина з точки
зору національного господарства спершу була продук-
цією підприємства-виробника, потім товаром, засобом
виробництва і знову товаром (якщо підприємство пере-
стає існувати або змінюється призначення об’єкта)» [8.
с.20].

Окремі автори, пропонують «комбінований підхід»:
- якщо необоротний актив «використовувався у гос-

подарській діяльності, і більша його частина самортизо-
вана» (більш половини первісної вартості або вироблено
більш половини продукції від очікуваного загального
об’єму), «то продаж такого активу повинен» відобража-
тися як доходи, витрати іншої операційної діяльності з по-
переднім його списанням до складу товарів; в іншому
випадку – як результати іншої діяльності  [9];

- на думку Чалого І, Солтан А., Кузьмович П.М. й ін.,
якщо не виконується хоча б одна з умов п.1 розділу 2
П(С)БО 27, то «реалізацію основних засобів можливо об-
ліковувати без переведення їх в необоротні активи, утри-
мувані для продажу»  [10, с.136; ].  

Найбільш дискусійними умовами визнання необорот-
них активів, утримуваними для продажу, є наявність плану
керівництва підприємства щодо їх реалізації, активне

просування ресурсів на ринку й т.д. Однак, вказане є мож-
ливою складовою безпосередньо умови п.1 розділу 2
П(С)БО 27 – високої ймовірності здійснення продажу.
Тому в даному випадку треба керуватися принципом пре-
валювання економічного змісту над юридичною формою.
Вище зазначені умови призначені допомогти фахівцям
надати правдиву інформацію щодо намірів відносно пев-
них необоротних активів та не втратити довіру користу-
вачів фінансовій звітності підприємства. 

Рішення раніш вказаних проблем, відповідно, впливає
на вибір бухгалтерського рахунку, на якому повинні облі-
ковуватися необоротні активи, утримувані для продажу:
додатковий субрахунок до діючих рахунків обліку необо-
ротних активів [3,с.118; 4,с.23]; або пропонований Ін-
струкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку субрахунок 286; або створення нового синтетич-
ного рахунку обліку оборотних активів.

Таким чином, для вирішення досліджених у статті про-
блемних питань пропонується керуватися наступним:

1) Фактичному продажу необоротних активів передує
виконання всіх умов визнання їх утримуваними для про-
дажу. Тому попереднє перегрупування необоротних ак-
тивів необхідне. 

2) Очікуваний період отримання економічних вигід (до
12 місяців) та подальша мета утримання (продаж) - по-
требує їх переведення до поточних активів. 

3) Мета придбання даних ресурсів – «використання їх
у процесі виробництва або постачання товарів, надання
послуг, здавання в оренду іншим особам або для здій -
снення адміністративних і соціально-культурних функ-
цій» [11] - не дозоляє їх відносити до товарних запасів,
метою отримання яких є перепродаж «за умов звичайної
господарської діяльності» [12]. Отже, для бухгалтер-
ського обліку  необоротних активів, утримуваних для про-
дажу, пропонується створити додатковий синтетичний
рахунок, що буде відображати особливий характер цих
ресурсів, наприклад, рахунок 32 «Необоротні  активи  та
групи  вибуття,  утримувані для продажу».

4) Згідно з П(С)БО 4, операції з реалізації необорот-
них активів відносяться до інвестиції діяльності неза-
лежно від їх «місцезнаходження» у балансі. Відповідно,
результати їх продажу повинні обліковуватися на рахун-
ках доходу, витрат іншої діяльності (рах. 74, 97). 

5) Для збереження послідовності у накопичуванні ін-
формації про необоротні активи, утримувані для продажу,
суму коригування даних активів у разі оцінки за чистою
вартістю реалізації слід визнавати також іншими витра-
тами (доходами) звітного періоду. 

ВИСНОВКИ
На підставі результатів проведеного дослідження до-

ведено наявність протиріччя окремих норм П(С)БО 27
нормам інших стандартів, що призводе до їх неоднознач-
ного тлумачення. Для збереження логічного, на думку ав-
тора, віднесення операцій реалізації необоротних активів,
утримуваних для продажу, впродовж 12 місяців до інвес-
тиційної діяльності запропоновано створення нового ра-
хунку у складі оборотних активів, в чому і полягає наукова
новизна одержаних результатів. Теоретичне значення
одержаних результатів - наукове обґрунтування реко-
мендацій, спрямованих на вдосконалення обліку витрат,
доходів від іншої діяльності, що дозволить підвищити рі-
вень якості та інформативності фінансової звітності та до-
поможе користувачам приймати адекватні управлінські
рішення. Перспективами подальших досліджень у цьому
напрямі є вдосконалення документування операцій з реа-
лізації непоточних активів, утримуваних для продажу.  
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КОНСУЛЬТАЦІЇ

ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ДО ПОДАТКОВОЇ ЗА КОНСУЛЬТАЦІЄЮ? 
ЯКЕ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МАЄ ТАКА КОНСУЛЬТАЦІЯ?

Відповідно до п. 14.1.172 Податкового кодексу Ук-
раїни податкова консультація – допомога контро-
люючого органу конкретному платнику податків
стосовно практичного використання конкретної норми
закону або нормативно-правового акта з питань адмі-
ністрування податків чи зборів, контроль за справлян-
ням яких покладено на такий контролюючий орган. 

При цьому, згідно із п. 52.1 ПК за зверненням плат-
ників податків контролюючі органи безо платно нада-
ють консультації з питань практичного застосування
окремих норм податкового законодавства, протягом
30 календарних днів, що настають за днем отри-
мання такого звернення даним контролюючим орга-
ном.

При цьому, податкова консультація має індивіду-
альний характер і може використовуватися виключно
платником податків, якому надано таку консультацію
(п. 52.2 ПК).

Консультація надається в усній, письмовій або
електронній формі за вибором платника податку.

Зауважимо, що податкові консультації надаються
щодо застосування «окремих норм податково го зако-
нодавства». Тобто, у зверненні за кон сультацією
платник податку має чітко вказати ті норми податко-

вого законодавства, щодо яких він хоче отримати кон-
сультацію.

Окрім податковий консультацій, які мають індивіду-
альний характер, існують ще узагальнюючі письмові
податкові консультації – оприлюднення позиції конт-
ролюючого органу, що склалася за результатами уза-
гальнення податкових консультацій, наданих
платникам податків (п. 14.1.173 ПК). Узагальнюючі по-
даткові консультації є загальнодоступними і розміщені
на сайті Державної податкової служби www.sts.gov.ua.

Важливим для всіх платників податку є те, що від-
повідно до п. 53.1. ПК платник податку, який діяв від-
повідно до податкової консультації, наданої йому у
письмовій або електронній формі, а також узагаль-
нюючої податкової консультації не може бути притяг-
нуто до відповідальності.

Якщо Ви не погоджуєтеся із наданою Вам податко-
вим органом консультацією, її можна оскаржити до
суду у порядку адміністративного судочинства як пра-
вовий акт індивідуальної дії.

Анна Туманян

Юристконсульт ТОВ "ІКГ"Проект-А"
af.analitik@yandex.ua
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА 
ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

SOCIO-ECONOMIC NATURE 
OF TAX MANAGEMENT

У статті на основі дослідження сучасних наукових поглядів на визначення
сутності податкового менеджменту, їх критичної оцінки, та виявлення сутніс-
них характеристик даного економічного явища сформульовано авторський
підхід щодо визначення сутності податкового менеджменту відповідно до су-
часного етапу розвитку економічної науки. 

В статье на основе исследования современных научных взглядов на опре-
деление сущности налогового менеджмента, их критической оценки и выяв-
ления сущностных характеристик данного экономического явления
сформулирован авторский подход к определению сущности налогового ме-
неджмента согласно современному этапу развития экономической науки.

The article is based on research of current scientific views on the definition of
the nature of tax management, their critical assessment and identify the essential
characteristics of this economic phenomenon formulated author's approach to
determining the nature of tax management in accordance with the present stage
of development economics.

Ключові слова: структура податкового менеджменту, система державного податкового менеджменту, процес
державного податкового менеджменту. 

Ключевые слова: структура налогового менеджмента, система государственного налогового менеджмента, про-
цесс государственного налогового менеджмента.

Key words: tax management structure, the system of tax management, tax management process state.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Виконання державою своїх функцій (розвиток еконо-

міки, підтримка правопорядку, забезпечення обороно -
здатності, підтримка взаємовідносин з іншими країнами,
надання суспільних послуг тощо) потребує створення від-
повідних фондів фінансових ресурсів. Однією з найваго-
міших складових сукупних державних надходжень є
податкові надходження, таким чином держава повинна
проводити цілеспрямовану діяльність направлену на
формування достатнього обсягу фінансових ресурсів –
здійснювати державний податковий менеджмент. Важ-
ливим завданням дослідження проблем адміністрування
податків є з’ясування сутності податкового менеджменту,
актуальність розв’язання якого посилюється у зв’язку із
відсутністю єдиного наукового погляду на дане наукове
явище.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблем податкового менеджменту

присвячені наукові праці багатьох вітчизняних та зарубіж-
них дослідників. Найвагоміші напрацювання в даній сфері
мають такі науковці: Л.М. Безгубенко, П.К. Бечко, А. За-
городній, Ю.Б. Іванов, К.Ф. Ковальчук, А.І. Крисоватий,
М.А. Чурбанов, А.Г. Седов, О.М. Тимченко та ін. Незва-
жаючи на значну кількість публікацій з проблем податко-
вого менеджменту нині відсутні наукові розробки, які
відображають сучасний етап розвитку системи оподатку-
вання в нашій державі. 

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті і визначення сутності податкового ме-

неджменту відповідно до сучасного етапу розвитку еко-
номічної науки. Для досягнення поставленої мети в статті
було вирішено такі завдання: досліджено сучасні наукові
погляди на визначення сутності податкового менедж-
менту, проведено їх критичну оцінку, визначено сутнісні
характеристики податкового менеджменту. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ 

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Початковий етап дослідження соціально-економічної

природи податкового менеджменту та визначення його
ролі в державному регулюванні економіки необхідно при-
святити вивченню сучасних наукових поглядів вітчизня-
них та зарубіжних дослідників, а також аналізу стану
висвітлення даної наукової проблеми у вітчизняному за-
конодавстві.

Як наука про і практика управління фінансовими від-
носинами у сфері оподаткування, що охоплює систему
принципів, методів, форм і прийомів регулювання ринко-
вої економіки за допомогою податкового механізму дер-
жавний податковий менеджмент виник на початку ХХ
століття [1] і набув широкого розвитку у високо розвину-
тих країнах. 

Слід зазначити, що не зважаючи на досить тривалу іс-
торію становлення та розвитку державного податкового
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менеджменту єдиної точки зору на розуміння його сут-
ності в економічній літературі немає. Отже, з’ясування
сутності державного податкового менеджменту на сьо-
годні є важливим завданням.

Однією із перших науковців, який у своїх працях почав
досліджувати проблеми податкового менеджменту, є
Т.Ф. Юткіна [2]. Ця російська дослідниця розглядає дер-
жавний податковий менеджмент, одного боку, як систему
органів управління (законодавчі та адміністративні по-
даткові органи). До кола їх обов’язків входить процедурне
забезпечення проходження податкової концепції на чер-
говий плановий період: розгляд та обговорення, за-
твердження в законодавчому порядку. Крім того, на ці
органи покладається завдання складання звітності про
виконання плану податкових надходжень до бюджету та
всебічний аналіз звітних даних. По-друге, Т.Ф. Юткіна
державний податковий менеджмент розуміє як сукуп-
ність норм і правил, що регламентують податкові дії та
конкретну податкову техніку, а також види відповідаль-
ності за порушення податкового законодавства. Таким
чином, державний податковий менеджмент слід розгля-
дати з організаційної точки зору, як сукупність органів
державної влади, та з юридичної точки зору, як сукупність
податкових нормативно-правових актів. 

Вітчизняні дослідники К.А. Пріб, В.І. Федько [3] розг-
лядають податковий менеджмент як сукупність методів
та прийомів організації податкових відносин з метою за-
безпечення формування доходної частини бюджету та
впливу податків на розвиток економіки та соціальної
сфери. 

Досить вичерпним є визначення податкового мене -
джменту в роботах Л.М. Безгубенко, О.Ю. Безгубенко [1],
які розглядають його як науку; практику; мистецтво уп-
равління фінансами, що ґрунтується на свободі суспіль-
ного економічного вибору і передбачає пошук можливих
варіантів рішень, їхню оцінку з позицій раціоналізму та оп-
тимальності, персональну відповідальність та контроль як
за реалізацією програм реформ, так і контроль втрачених
можливостей; систему органів управління (законодавчих
та адміністративних податкових органів); сукупність норм
і правил, що регламентують податкову техніку, а також ви-
значають міру відповідальності за порушення податко-
вого законодавства. 

Таким чином, державний податковий менеджмент є
складовою загальної системи управління фінансами дер-
жави. Більш ширше роль державного податкового ме-
неджменту окреслюють П.К. Бечко, Н.В. Лиса [4], які
визнають його частиною загальної системи управління
ринковою економікою, тобто складовою загального ме-
неджменту в цілому.

Крім того, заслуговує на увагу, запропоноване
Л.М. Безгубенко, О.Ю. Безгубенко [1], структурування
податкового менеджменту за рівнями економічної сис-
теми. Так на макрорівні (держава) розрізняють фіскаль-
ний менеджмент, мікрорівні (підприємство, фірма) –
корпоративний менеджмент, субмікрорівні (домогоспо-
дарство чи конкретна фізична особа) – персональний ме-
неджмент. Але даний підхід не позбавлений недоліків.
Слід зазначити, що на макрорівні в податковому менедж-
менті слід розрізняти не фіскальний менеджмент, який
охоплює управління всіма видами доходів бюджету, а
суто державний податковий менеджмент, сферою відпо-
відальності якого є виключно відносини в сфері оподат-
кування. 

Л.М. Безгубенко, О.Ю. Безгубенко [1] пропонують
також розрізняти синергійні елементи податкового ме-
неджменту, відносячи до них: інформа-ційне забезпе-

чення; економічний аналіз, планування і прогнозування;
оперативна робота; контроль; оптимізаційне регулю-
вання; внутрішня і зовнішня координація; засоби адапта-
ційного характеру. Проте автори не уточнюють, що саме
вони розуміють під «синергійними елементами» і чим
вони відрізняються від елементів податкового менедж-
менту як системи.

Як систему на корпоративному та державному рівнях
податковий менеджмент пропонує розуміти А.Г. Сєдов
[5], за його допомогою здійснюється управління подат-
ковими потоками шляхом використання науково обґрун-
тованих ринкових форм та методів прийняття рішень в
галузі управління податковими надходженнями та подат-
ковими видатками на мікро- та макрорівнях. Слід зазна-
чити, що деякі положення даного визначення є досить
дискусійними. Так автор, до сфери відповідальності дер-
жавного податкового менеджменту відносить податкові
видатки, але, на нашу думку, це є предметом відання не
податкового менеджменту, а бюджетного, який охоплює
відносини в сфері не тільки формування централізова-
ного бюджетного фонду держави, а також відносини в
сфері бюджетних видатків. 

До основних складових податкового менеджменту
К.А. Пріб, В.І. Федько відносять: законотворчу діяльність;
планування податкових платежів; контроль за сплатою
податків, зборів й інших податкових платежів. Таким
чином, автори вважають, що податковий менеджмент
може функціонувати виключно на макроекономічному
рівні, інші ж рівні економічної системи держави він, на
думку К.А. Пріб та В.І. Федько, не охоплює, що є досить
дискусійним питанням. Про доцільність та необхідність іс-
нування податкового менеджменту на мікроекономічному
рівні наголошують у своїх наукових працях Ю.Б. Іванов,
В.В. Карпова, Л.Н. Карпов [6] та ін. Крім того, подальший
аналіз наведеного вище наукового підходу, дають мож-
ливість виявити ознаки податкового менеджменту не
тільки як системи, а й як процесу.

На процесному підході податкового менеджменту, у
межах відповідної системи, наголошує Л. Ткачик [7]. Відпо -
відно до процесного підходу процес управління розгляда-
ють як послідовну сукупність дій (функцій). Таким чином,
державний податковий менеджмент як процес являє со -
бою певну логічну послідовність виконуваних ним функцій.

Слід зазначити, що зародження розуміння держав-
ного податкового менеджменту як процесу розпочалося
в наукових працях О.Д. Василика [8, с. 294-295], який ввів
термін «податковий процес». На його думку податковий
процес – включає сукупність заходів і дій щодо здійс-
нення податкової політики, спрямований на ефективний
розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів з метою до-
сягнення фінансової стабільності як основи економічного
зростання і підвищення суспільного добробуту. Дослі -
дження даного визначення засвідчує відсутність відобра-
ження у ньому основного суб’єкта податкових відносин –
держави та не відображено, хоча б орієнтовно основні
стадії або етапи податкового процесу.

Визнає податковий менеджмент науковою П.К. Бечко
та Н.В. Лиса [4], обґрунтовуючи це тим, що ухвалення по-
даткового рішення вимагає знань з основ управління гро-
шовими відносинами в суспільстві в цілому та на
окремому підприємстві, а також розроблення науково-
обґрунтованих методів їх реалізації. Як і будь-яка наука,
податковий менеджмент тісно пов'язаний із практичною
діяльністю щодо управління податковими потоками за
допомогою ринкових форм і методів із метою зміцнення
фінансової основи діяльності держави та зростання до-
ходів суб’єктів господарювання.
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Таким чином, за результатами проведеного дослід-
ження встановлено, що державний податковий менедж-
мент є складовою податкового менеджменту країни в
цілому поряд з такими складовими, як корпоративний
подат-ковий менеджмент та персональний податковий
менеджмент. Слід зазначити, що поруч з трьома макрое-
кономічними суб’єктами, в розрізі яких дослідники про-
понують розрізняти вказані вище види податкового
менеджменту слід також розрізняти ще один. Отже, в
структурі податкового менеджменту країни в цілому слід
розрізняти ще один його різновид – податковий менедж-
мент нерезидентів, оскільки організація взаємовідносин
із ними та податковими органами значно відрізняється
від резидентів. 

Нерезиденти в сфері оподаткування повинні керува-
тися нормативними актами, як країни, відповідно до за-
конодавства якої вони утворені, так і країни в якій був
встановлений об’єкт оподаткування. Крім того, деякі но р -
ми Податкового кодексу України [9], зокрема пункт 3.2.
статті 3 встановлює, що якщо міжнародним договором,
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою
України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені
цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного
договору. Отже, для нерезидентів законом передбачені
передумови для введення особливих правил оподатку-
вання, а отже і організації податкового менеджменту.

Таким чином, державний податковий менеджмент по-
сідає основне місце в структурі податкового менедж-
менту країни в цілому, оскільки визначає норми та
правила його проведення на інших рівнях економічної
системи.

За результатами дослідження та критичної оцінки іс-
нуючих наукових поглядів на сутність державного подат-
кового менеджменту вдалося визначити його сутнісні
характеристики:

- охоплює окрему ланку фінансових відносин країни –
податкові відносини, що виникають між державою та
платниками податків;

- до сфери впливу державного податкового менедж-
менту залучені всі макроекономічні суб’єкти держави, ос-
кільки всі фізичні та юридичні особи сплачують певні
податки, збори (обов’язкові платежі), а отже він охоплює
всю економічну систему держави;

- є елементом загальної системи управління держа-
вою, та забезпечує її необхідними фінансовими ресур-
сами для виконання державних функцій;

- є наукою про процеси та явища, що відбуваються в
сфері встановлення та справляння податків з метою фор-
мування достатньої фінансової бази держави;

- являє собою практичну діяльність органів державної
влади в сфері планування, нормативно-правового регу-
лювання та справляння податків;

- функціонування державного податкового менедж-
менту забезпечується законодавчою, виконавчою та су-
довою владою;

- відносини, що відносяться до сфери державного по-
даткового менеджменту чітко регламентуються закріпле-
ними законами та іншими нормативно-правовими актами
юридичними нормами;

- являє собою циклічний процес прийняття управлін-
ських рішень в сфері встановлення, справляння та конт-
ролю за своєчасністю та повнотою сплати податків,
зборів (обов’язкових платежів);

-  є видом управління, що потребує особливої уваги з
боку держави.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК 

У ДАНОМУ НАПРЯМКУ
Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок

про те, що державний податковий менеджмент можливо

розуміти в різних аспектах: як науку, як вид управлінської
діяльності; як систему та як процес.

Отже, державний податковий менеджмент як наука
являє собою сукупність знань та наукових поглядів на
явища та процеси, що об’єктивно відбуваються в сус-
пільстві між державою та платниками податків з приводу
формування за рахунок податкових надходжень голов-
ного централізованого фонду держави – бюджету з
метою створення фінансової бази для виконання держа-
вою її функцій та завдань.

Як систему державний податковий менеджмент мож-
ливо розглядати з економічної та з організаційної точок
зору. Отже, з економічної точки зору державний податко-
вий менеджмент являє собою сукупність норм, методів та
правил організації відносин між державою та платниками
податків з метою формування бюджетів та державних ці-
льових фондів. 

З організаційної точки зору державний податковий
менеджмент являє собою сукупність органів державної
законодавчої, виконавчої та судової влади, які наділені
повноваженнями в сфері оподаткування. 

В свою чергу державний податковий менеджмент як
особливий вид управлінської діяльності являє собою ці-
леспрямовану діяльність держави в особі спеціально
уповноважених органів державної влади з метою вико-
нання цілей та завдань податкової політики задля забез-
печення економічного та соціального розвитку країни в
цілому.

Як процес державний податковий менеджмент являє
собою логічно побудовану сукупність послідовно реалі-
зовуваних етапів управління податковими відносинами:
формування податкової політики, обґрунтування цілей,
розробки регламентів, організації сплати податків, збо-
рів (обов’язкових платежів), мотивування співробітників
податкових органів та платників податків до дотримання
податкового законодавства, контролю та аналізу вико-
нання законодавчих вимог і встановлених податковою по-
літикою держави цілей та завдань з наступною
розробкою висновків та рекомендацій спрямованих на
уточнення цілей, регламентів та способів організації
справляння податків, зборів (обов’язкових платежів). Ви-
значені етапи процесу державного податкового менедж-
менту реалізуються в межах його функцій. 
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МЕТОДИКА ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 
ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗМІН МАТЕРІАЛЬНОГО 

ПОТОКУ

FRACTAL ANALYSIS METHOD 
OF MATERIAL STREAM EXPECTED CHANGES

Стаття присвячена викладенню адаптованої методики оцінки очікуваних пере-
творень матеріальної складової логістичного потоку на базі фрактального аналізу.
Доведений зв’язок результатів останнього з перспективами подальшої взаємодії
пов’язаних потоком підприємств.

Статья посвящена изложению адаптированной методики оценки ожидаемых из-
менений материальной составляющей логистического потока на базе фракталь-
ного анализа.  Доказана взаимосвязь результатов последнего с перспективами
дальнейшего взаимодействия связанных потоком предприятий.

The article is devoted to exposition of the adapted method of estimation of the ex-
pected changes to the financial constituent of logistic stream on the base of fractal analy-
sis. Intercommunication of results of further co-operation of the enterprises bound by a
stream last with prospects is proved.

Ключові слова: логістичний потік, параметри оцінки, часові відрізки, показник Херсту, зміни.
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ВСТУП
Сучасні принципи управління передбачають не лише

різ нопланове укріплення позиції підприємств у конкуре н т -
ній боротьбі та розширення методів й сфер проведення
останньої [1, с. 23; 2], але й тяжіння таких підприємств до
застосування різних форм співпраці з потенційними пар-
тнерами з подальшим отриманням синергетичного
ефекту взаємодії [3]. Одним з найважливіших науково-
методичних завдань при цьому стає об’єктивне обґрун-
тування відповідних управлінських рішень, що актуалізує
проблему вдосконалення методичної бази оцінки пер-
спективних партнерів з урахуванням сучасних умов гос-
подарювання.

Питання оцінки можливих партнерів підприємства
традиційно досліджується фахівцями з маркетингу, логіс-
тики та зовнішньоекономічної діяльності [4, с. 372-377; 5;
6; 7; 8; 9]. При цьому авторами пропонується застосу-
вання одного або кількох з чотирьох методів: 1) прове-
дення рейтингової оцінки відповідності наявних на ринку
підприємств певним критеріям; 2) проведення відкритого
тендеру серед потенційних партнерів (найчастіше, по-
стачальників виробничих ресурсів або виконавців робіт);
3) спрощений розрахунок очікуваних показників еконо-
мічної ефективності співпраці з партнером; 4) прове-
дення матричної оцінки типів взаємодії з партнерами.

Усі перераховані методи спираються на очікування по-
дальшого збереження напрямів співробітництва з наяв-
ними або потенційними партнерами, що від початку є
некоректним в умовах мінливості зовнішніх умов, особ-
ливо в період подолання проявів кризових явищ в світовій
та зокрема вітчизняній економіці. Невирішеною на сьо-
годні проблемою залишається оцінка перспектив взає-
модії з певними економічними суб’єктами з урахуванням

можливих змін напрямів розвитку як партнерів, так і під-
приємства-суб’єкта дослідження.

МЕТОЮ РОБОТИ є формування методики оцінки пер-
спективних перетворень матеріальної складової логі с-
тичного потоку, що виступає підставою та інструментом
партнерської взаємодії підприємств, особливо значущою
в періоди посилення конкурентної боротьби.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною та інформаційною основою роботи є

наукові праці, матеріали періодичних видань та ресурси
Internet.

При проведенні дослідження використано методи
структурно-логічного аналізу, прийоми логічного уза-
гальнення з розробкою власних висновків 

РЕЗУЛЬТАТИ
Оцінка характеру перспективних трансформацій

логістичного потоку має спиратись на визначення очіку-
ваних еволюційних або біфуркаційних змін його системо-
утворюючої складової – матеріального потоку. Методичною
основою такої оцінки виступає фрактальний аналіз, за-
стосування якого останнім часом досить часто рекомен-
дується вітчизняними та іноземними авторами в ході
вирішення широкого спектру економічних проблем під-
приємств [10, с. 11-12; 11, с. 62-68; 12; 13, с. 20-29].

Адаптуючи пропоновані методики до цілей даного до-
слідження, можна запропонувати такий алгоритм фрак-
тального аналізу матеріального потоку [10, с. 11-12; 14,
с. 8-12; 15, с. 93-99]:

Етап 1. Формування переліку з n (j=1, …, n) парамет-
рів матеріального потоку. Комплексний аналіз публікацій
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у галузі логістичного управління [16, с. 261; 17, с. 22-25;
18, с. 15; 19, с. 12; 20; 21, с. 9-13; 22, с. 49; 23; 24, с. 180-
181; 25, с. 123] дозволив сформувати вісім основних груп
параметрів оцінки матеріального потоку:

1) кількісні характеристики: а) потужність потоку;
б) за гальний обсяг переданих ресурсів; в) обсяг запасів
ресурсів на початковому, проміжних та кінцевому пунктах;
г) максимальна / середня нестача ресурсів; д) кількісний
зв’язок між частковими потоками; е) характеристики оди-
ниці ресурсу (обсяг, площа, лінійні розміри, вага брутто /
нетто та ін.); 

2) просторові ознаки: а) напрямок руху; б) початковий
і кінцевий пункти руху; в) послідовність проміжних пунк-
тів руху (маршрут); г) форма траєкторії та довжина шляху;

3) часові ознаки: а) інтенсивність (напруженість) по-
току; б) відхилення інтенсивності потоку; в) періодичність
(передбачуваність) змін параметрів потоку; г) макси-
мальна / середня затримка надходження матеріальних
ресурсів;

4) швидкісні параметри: а) швидкість руху; б) рівно-
мір ність руху; в) ритмічність та регулярність руху; г) непе-
ре ри вність / дискретність руху; д) стабільність руху;
е) син хронність руху;

5) фазові (якісні) характеристики: а) зміна вартості
одиниці матеріального ресурсу в результаті взаємодії ок-
ремих потоків; б) опір проходженню потоку;

6) оцінки форми потоку: а) трансформація одиниць
ресурсу в результаті злиття або розділення потоків;
б) в’язкість потоку; в) внутрішнє тертя у потоці; г) плинність;
д) складність потоку (диференційованість / інтегрованість);
е) стан одиниці ресурсу; ж) метод переміщення потоку;

7) ціннісні та вартісні ознаки: а) важливість ресурсу
для господарювання; б) можливість заміни ресурсу (за
видом, якістю та ін.); в) можливість зміни постачальника;
г) максимальна / середня кількість ресурсу невідповідної
якості понад припустимий рівень; д) ціна одиниці ре-
сурсу; е) загальна вартість загального обсягу ресурсів;
ж) витрати на рух потоку;

8) характеристики керованості: а) ліквідність потоку;
б) можливість зміни параметрів потоку після виходу оди-
ниці ресурсу з початкового пункту; в) контрольованість
потоку; г) впорядкованість (односпрямованість) потоку. 

З метою проведення фрактального аналізу треба ско-
ротити перелік параметрів матеріального потоку, зали-
шивши ті, що задовольняють таким вимогам: 1) включені
показники піддаються числовому визначенню, тобто а)
оцінюються не за бінарною шкалою («так / ні», «диферен-
ційований / інтегрований», «чутливий / нечутливий до
впливу», «ламінарний / турбулентний»); б) не потребують
експертної оцінки або графічної інтерпретації тощо;  2)
значенню кожного показника відповідає лише єдине зна-
чення у конкретний момент часу (показник не є, наприк-
лад, просторовою координатою); 3) відсутні параметри,
що певною мірою дублюють один одного, такі як «потуж-
ність / інтенсивність», «інтенсивність / відхилення інтен-
сивності», «в’язкість / плинність» тощо.

Додатково з переліку необхідно виключити пара-
метри, значущість яких визнана експертами невисокою з
урахуванням поточного стану підприємства, його опера-
тивних та перспективних планів, призначення матеріаль-
ного потоку, особливостей ресурсу, що його складає
тощо. Кількість параметрів, що залишилась, дорівнює n.

Етап 2. Оцінка значень даних показників матеріаль-
ного потоку за кілька (i=1, …, m) спостережень (днів, тиж-
нів, місяців). Статистично, отримання більш коректних
результатів потребує використання максимально до-
ступної для аналізу кількості спостережень; проміжок

часу між спостереженнями має бути настільки коротким,
наскільки дозволяє наявна інформація про рух матері-
альних ресурсів, та не перевищувати один рік (у іншому
випадку цінність отриманих результатів значно знижу-
ється). 

Слід зазначити, що вимога економічної доцільності
потребує обмеження періоду дослідження 25 роками, що
відповідає половині (максимально можливому періодові
монотонності значень показників) єдиного макроеконо-
мічного циклу; додатково слід врахувати циклічність дії
таких макрофакторів як поява або послаблення прояву
кризових явищ економіки, посилення або послаблення
політики державного протекціонізму тощо. 

У результаті формується матриця Z розмірністю n*m,
кожен елемент якої (zji) відповідає значенню j-го показ-
нику в і-му спостереженні.

Етап 3. Розділення загального періоду дослідження
на k часових відрізків рівної довжини. Кількість відрізків
(k) знаходиться в діапазоні від 2 до m; відповідно, три ва-
лість одного – від одного проміжку між двома послідов-
ними спостереженнями до m/2. Якщо це є можливим,
дослідники [26, с. 70] рекомендують обмежити кількість
відрізків діапазоном від 2 до m/10, тоді мінімальна трива-
лість відрізку складе 10 спостережень (якщо спостере-
ження велись щомісячно, відрізок дорівнюватиме одному
року, тобто 12 місяців). Але остання вимога носить ско-
ріше рекомендаційний, ніж обов’язковий характер.

Етап 4. Визначення середнього значення кожного з n
показників протягом кожного з k відрізків. В результаті
буде сформована матриця розмірністю n*k, елементами
якої (yje) є середньоарифметичні зважені значення по-
казників (j=1, …, n) на відрізках (e=1, …, k).

Етап 5. Розрахунок накопичених відхилень (gje) зна-
чень показників на кожному часовому відрізку від серед-
ньоарифметичного. Для цього на кожному відрізку
знаходять відхилення між і-тими значеннями zji та відпо-
відним yje; суми таких відхилень (gje) протягом кожного
відрізку утворюють матрицю розмірністю n*k.

Етап 6. Розрахунок розмаху значень кожного показ-
ника на відрізках. Протягом кожного з відрізків для кож-
ного з показників матеріального потоку серед значень gje
обирається максимальне (max_gje) та мінімальне
(min_gje). Відхилення між ними (rje) складають матрицю
розмаху розмірністю nЧk.

Етап 7. Визначення середньоквадратичного відхи-
лення поточних значень показників від середньоарифме-
тичного протягом кожного відрізку. Результатом стає
матриця розмірністю n*k, кожний елемент якої (sje) від-
повідає середньоквадратичному відхиленню між zji та від-
повідним yje.

Етап 8. Оцінка значень показнику Херсту для кожного
з відрізків. Формулою розрахунку показнику Херсту є:

Результатом стане матриця n*k, складена зі значень
показнику Херсту для різних параметрів матеріального
потоку на різних відрізках часу.

Фактично, показник Херсту (Hje) характеризує довжину
повторювального циклу зміни аналізованих параметрів.
Інтерпретуючи прийняте у науковців тлумачення цього
показнику [10, с. 11-12; 15, с. 93-99] до оцінки ма теріаль-
ного потоку та подальших перспектив взаємодії з підпри-
ємством-партнером за логістичним ланцюгом, слід
зазначити таке:

(1)
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- значення Нje > 0.5 свідчить про очікуване тривале
збереження наявної динаміки досліджуваного параметру
потоку в подальшому – чим більше віддалення від 0,5, тим
тривалішим буде таке збереження. Отже, найближчим
часом суттєвих змін параметру потоку не відбуватиметься,
що виступає передумовою еволюційних змін принципів
партнерської взаємодії з існуючими партнерами – лан-
ками логістичного ланцюга. За умов планування подаль-
шого збереження власних напрямів діяльності, доцільно
розглядати можливість подальшого укріплення зв’язків;
у протилежному випадку існує високий ризик невідповід-
ності спільного матеріального потоку майбутнім вимогам
суб’єкта досліджень;

- значення Нje < 0.5 демонструє очікувану зміну тен-
 де нцій параметру матеріального потоку. Відповідний та-
 кому значенню короткий повторювальний цикл дозволяє
порівняно легко змінювати напрями взаємодії підпри-
ємств, оскільки його логістична діяльність схильна до різ-
номанітних, у тому числі біфуркаційних, перетворень.
Співробітництво з таким партнером у галузі логістики є
найбільш ефективним в періоди суттєвих трансформацій
суб’єкта дослідження; 

- значення Нje = 0.5 свідчить про невизначеність по-
даль ших тенденцій матеріального потоку. Оцінка пер-
спектив взаємодії з таким партнером може проводитись
лише на базі інших методів та інструментів.

Доцільно нагадати, що отримана матриця значень Hje
містить значення кількох параметрів потоку за кілька (не
менше двох) відрізків часу. Схильність незначної частки
параметрів у певний момент часу до стрімких змін не
здат на суттєво дестабілізувати матеріальний потік, спро-
вокувавши біфуркацію усієї взаємодії з логістичними пар-
 тнерами. Отже, наведені вище тлумачення є коректними
лише у тих випадках, коли відповідні значення показників
Херсту притаманні більшості параметрів на більшості ча-
сових відрізках.

ВИСНОВКИ
У роботі викладена методика фрактальної оцінки пер-

спективних змін матеріального потоку, який є підставою
та інструментом партнерської взаємодії підприємств,
пов’язаних спільним логістичним ланцюгом. На відміну
від існуючих, представлена методика оцінки партнерів
дозволяє виявити еволюційний або біфуркаційний харак-
тер очікуваних змін вхідного матеріального потоку під-
приємства, забезпечуючи гнучкість процесу постачання
ресурсів навіть у періоди суттєвих стратегічних змін на
підприємстві або особливої несприятливості процесів у
зовнішньому середовищі. Подальші дослідження у да-
ному напрямку мають бути спрямовані на уможливлення
аналітичної оцінки перспективних змін інших складових
логістичного потоку, деталізуючи очікувану нестабільність
характеристик переміщення (відповідає інформаційній
складовій логістичного потоку), перетворення та руху (за-
дається сервісною складовою) матеріальних ресурсів та
відповідності рушійних сил генерування або передачі ос-
танніх (уособлюється фінансовою складовою логістич-
ного потоку).
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КОНСУЛЬТАЦІЇ

РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ЗА НОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

До якого органу подавати заяву та документи на
реєстрацію громадського об’єднання?

До територіального органу Міністерства юстиції
України за місцезнаходженням громадського об’єд-
нання незалежного від того, чи має об’єднання статус
всеукраїнського.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону реєстрація грома д -
ського об'єднання здійснюється безоплатно органами
виконавчої влади, на які відповідно до законодавства по-
кладені повноваження з питань реєстрації громадських
об'єднань, за місцезнаходженням громадського об'єд-
нання. 

Відповідно до Порядку ведення Реєстру громадських
об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєст-
ром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фі-
зичних осіб – підприємців, затвердженого Постановою
Кабінету міністрів України від 19.12.2012 року № 1212, ор-
ганами, уповноваженими на ведення Реєстру громад-
ських об’єднань, є структурні підрозділи Міністерства
юстиції України, а держателем цього реєстру – Укрдерж-
реєстр (який належить до відання Міністерств юстиції Ук-
раїни).

Після реєстрації громадського об’єднання органи Мі-
ністерства юстиції передають інформацію про громад-
ське об’єднання для її включення до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Які документи необхідно подати для реєстрації
громадського об’єднання, і який розмір збору за
таку реєстрацію?

Реєстрація громадського об’єднання здійснюється
безоплатно відповідно до ст. 12 Закону.

Відповідно до тієї ж статті, для реєстрації громад-
ського об’єднання керівник або особа (особи), яка має
право представляти громадське об'єднання для здій -
снення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня ут-
ворення громадського об'єднання подають наступні
документи:

1) заява встановленої форми;
2) примірник протоколу установчих зборів;
3) статут (у двох примірниках);
4) відомості про керівні органи громадського об'єд-

нання із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за на-
явності), дати народження керівника, членів інших
керівних органів, посади в керівних органах, контактного
номера телефону та інших засобів зв'язку, а також зазна-
чені відомості про особу (осіб), яка має право представ-
ляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних
дій;

5) у разі реєстрації громадської спілки – подаються
документи, які містять відомості щодо структури влас-
ності засновників - юридичних осіб та фізичних осіб -
власників істотної участі (10 % і більше) цих юридичних
осіб; такими документами можуть бути статут, витяг з
ЄДР, копії сертифікатів акцій чи витяг з реєстру власників
іменних цінних паперів – щодо акціонерного товариства,
або інформація, оформлена офіційним листом, засвід-
чена підписом уповноваженої особи та печаткою;

6) заповнена реєстраційна картка на проведення дер-
жавної реєстрації юридичної особи (форма 1).

Заяву та документи підписує керівник або особа
(особи), яка має право представляти громадське об'єд-
нання для здійснення реєстраційних дій. Справжність та-
кого підпису засвідчується нотаріально.

Закон містить спеціальні вимоги щодо оформлення
установчого протоколу (ст. 9), а також до статуту громад-
ського об’єднання (ст. 11). У статуті мають зазначатися
реквізити (дата та номер) протоколу зборів, на яких його
затверджено. Затверджувати статут підписати засновни-
ків не обов’язково.

Анна Туманян

Юристконсульт ТОВ "ІКГ"Проект-А"
af.analitik@yandex.ua
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УДК 658.14

АНАЛІТИЧНИЙ СЕРВІС УПРАВЛІННЯ 
ВІДТВОРЮЮЧИМИ ПРОЦЕСАМИ 

В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ANALYTICAL SERVICE OF MANAGEMENT 
BY REPRODUCTION PROCESSES 

IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Стаття присвячена пізнанню сутності аналітичного сервісу управління відтворюю-
чими процесами на прикладі діяльності сільськогосподарських підприємств. А також об-
ґрунтована необхідність розробки його теоретично-методичних основ та практичної
реалізації.

Статья посвящена познанию сущности аналитического сервиса управления вос-
производственными процессами на примере деятельности сельскохозяйственных
предприятий. А также обоснована необходимость разработки его теоретико-методи-
ческих основ и практической реализации.

Article is devoted to knowledge of essence of analytical service of management by repro-
duction processes on the example of activity of the agricultural enterprises. And also need of
development of its teoretiko-methodical bases and practical realization is proved.

Ключові слова: аналітичний сервіс, біологічний капітал, відтворення, управління.
Ключевые слова: аналитический сервис, биологический капитал, воспроизводство, управление.
Key words: tanalytical service, biological capital, reproduction, management.
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ВСТУП
Питання аналітичного забезпечення процесу управ-

ління є досить актуальним в умовах сьогодення, адже
цілком зрозуміло, що не від фінансових показників діяль-
ності підприємства (зокрема ціни) залежить його
ефективність та рентабельність. На сьогодні, можемо
констатувати недостатній рівень сформованості теоре-
тико-методологічних засад та практичних заходів реалі-
зації аналітичного сервісу в сільськогосподарських
підприємствах питання щодо виконання аудитором зав-
дань з надання впевненості користувачам фінансової
звітності висвітлюється досить обмежено. Окремі пита н -
ня аналітичного забезпечення процесу управління дослі -
джують такі науковці, як: І.О. Бланк [1], В.М. Кра євський,
Г.Г.Кірейцев[2], Л.І. Курило, Є.В.Мних [3], Г.В. Савицька,
В.К. Савчук [4]тощо. Проте досі залишаються питання, які
потребують досліджень і є актуальними на сьогодні, зок-
рема щодо організації аналітичного сервісу відтворюю-
чих процесів у сільськогосподарських підприємствах.

МЕТА РОБОТИ полягає у визначені змісту та сутності
аналітичного сервісу відтворюючих процесів у сільсько-
господарських підприємствах.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною та інформаційною основою роботи є

наукові праці, матеріали періодичних видань, Internet-ре-
сурси, нормативно-правові акти та аналітичні матеріали
діяльності сільськогосподарських підприємств.

При проведенні дослідження використано методи
системного аналізу, синтезу та узагальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Ефективне господарювання та управління діяльністю

сільськогосподарського підприємства в сучасних умовах
без належно сформованої інформаційно-аналітичної
бази є практично неможливим. Аналітичне осмислення
сутності та значення будь-якого економіко-технологіч-
ного процесу, дає можливість раціонально використову-
вати наявні на підприємстві ресурси (в т.ч. біологічні) з
одночасним отриманням максимальної ефективності
(економічних, соціальних та екологічних вигід).

За умов посилення ефективності управління відтво-
рюючими процесами в сільськогосподарських підприєм-
ствах, все більшої актуальності набуває його аналітичне
забезпечення, на яке покладено не лише завдання вияв-
лення відхилень значень показників, а й осмислення при-
чин виникнення та шляхів раціонального виправлення.
Враховуючи багатогранність та виробничо-технологічну
складність господарських процесів, вважаємо за необ-
хідне диверсифікацію методичних характеристик аналі-
тичного забезпечення управління за галузями реалізації. 

У сільськогосподарській галузі аналітичний сервіс від-
творюючих процесів є комплексом методів обробки
даних, що використовується управлінцями різних рівнів з
метою забезпечення раціонального використання ресур-
сів, зменшення ризиків господарювання, своєчасного ви-
явлення резервів та сприяє підвищенню ефективності
відтворення біологічного капіталу. Це є динамічний метод
управління, застосування якого дозволяє своєчасно вия-
вити відхилення реалізації відтворюючих процесів та усу-
нути недоліки шляхом їх поточної координації.

Досліджуючи сучасний стан інформаційно-аналітич-
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ного забезпечення управління відтворенням біологічного
капіталу, можемо констатувати необхідність диференціа-
ції його цілей, завдань та методів за рівнями реалізації
(оперативний, тактичний, стратегічний). Це, в першу
чергу, обґрунтовується тим, що відтворюючі процеси є
багатогранними як за суттю, так і за строками досягнення
покладених на них економічних, соціальних та екологіч-
них цілей. За таких умов, метою аналітичного сервісу є
своєчасна економічна оцінка змін у процесах формування
та використання біологічного капіталу на основі вияв-
лення причинно-наслідкових зв’язків.

Основним критерієм ефективності аналітичного сер-
вісу є своєчасність виявлення відхилень у реалізації зав-
дань відтворення біологічного капіталу, адже втрата
моменту дії причин, що викликають зміни, призводять до
неефективності прийняття управлінських рішень. Спи-
раючись на це, аналітичний сервіс не має точно визначе-
ного моменту застосування, адже динамічність процесу
відтворення обумовлює різні темпи змін, тісноту зв’язків
та часовий проміжок здійснення різних господарських
операцій. Тому аналітичне осмислення господарських
фактів ефективно здійснювати по закінченню окремих
етапів відтворення, обов’язково ґрунтуючись на попе-
редньо розроблених прогнозах реалізації виробничих
процесів, з метою передбачення негативних наслідків.

Основними задачами аналітичного сервісу управління
відтворенням біологічного капіталу є:

- систематичне дослідження рівня виконання плано-
вих завдань за рівнями управління та визначення впливу
факторів на зміну значень показників;

- узагальнення причин відхилення показників форму-
вання та використання біологічного капіталу від плано-
вого рівня;

- своєчасне інформування управлінців про хід вико-
нання господарських операцій;

- розробка та реалізація заходів удосконалення уп-
равління відтворенням біологічного капіталу скотарства,
з метою досягнення максимальної ефективності і раціо-
нального використання наявних ресурсів.

Враховуючи неоднорідність масиву аналітичних даних
щодо управління відтворенням біологічного капіталу, на

сільськогосподарському підприємстві постійно має про-
водитися його перевірка щодо сутнісного наповнення,
рівня структурованості та достовірності, що прямим
чином відображається на ефективності прийняття управ-
лінських рішень. Беручи до уваги специфічність управ-
ління відтворюючими процесами у галузі, вважаємо
доцільним організацію аналітичного сервісу за децентра-
лізованою формою, яка передбачає розподіл виконання
робіт щодо формування масиву даних за рівнями управ-
ління, що забезпечує взаємоузгодженість їх цілей, задач
та методів досягнення.

ВИСНОВОК
Отже, на підставі проведеного аналізу стану розвитку

галузі та рівня інформаційно-аналітичного забезпечення
відтворення біологічного капіталу в сучасних умовах гос-
подарювання, можемо констатувати недосконалість та
нагальну необхідність впровадження заходів удосконале н-
ня. Адже, від лаконічності організації інформаційно-аналі -
ти  чного забезпечення управління на сільськогосподарських
підприємствах, залежить раціональність використання
біологічних ресурсів та ефективність господарювання в
цілому. Практичне впровадження теоретико-методичних
основ аналітичного сервісу у систему менеджменту сіль-
ськогосподарськими підприємствами, дає можливість
своєчасно приймати управлінські рішення щодо коорди-
нації відтворюючих процесів, забезпечуючи при цьому
ефективність та раціональність використання біологіч-
ного капіталу.
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КОНСУЛЬТАЦІЇ

РЕЄСТРАЦІЯ ПЛАТНИКОМ ПДВ ТА СПРОЩЕНА СИСТЕМА

Які особливості реєстрації платником ПДВ особи,
яка переходить із спрощеної на загальну систему
оподаткування?

Відповідно до п 3.6. Положення у такому випадку ре-
єстрація платника ПДВ здійснюється не раніше дати
зміни системи оподаткування. 

Відповідно до п. 183.4 ПК, у випадку переходу осіб із
спрощеної системи оподаткування, що не передбачає
сплати ПДВ, на сплату інших податків і зборів, реєстра-
ційна заява подається не пізніше 10 числа першого ка-
лендарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату
інших податків і зборів.

Які особливості реєстрації платником ПДВ особи,
яка перебуває на спрощеній системі оподаткування?

Відповідно до пп. б) пп. 4 п. 293.8 ПК, ставка єдиного
податку, визначена для третьої і четвертої  груп у розмірі
3 відсотки, а для п’ятої і шостої групи у розмірі 5 відсотків,
може бути обрана платником єдиного податку 3 або 4
групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 від-

сотків, або платником єдиного податку 5 або 6 групи, який
обрав ставку єдиного податку в розмірі 7 відсотків, у разі
добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом по-
дання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не піз-
ніше ніж за 15 календарних днів до початку
календарного кварталу, в якому буде застосовуватися
нова ставка та реєстрації такого платника єдиного по-
датку платником ПДВ.

Відповідно до п. 183.4 ПК та п. 3.6.2 Положення, у разі
добровільної зміни зміни ставки єдиного податку відпо-
відно до зазначеної вище норми реєстраційна заява плат-
ника ПДВ подається не пізніше ніж за 15 календарних
днів до початку календарного кварталу, в якому буде
застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає
сплату податку на додану вартість (3 або 7 відсотків).

Анна Туманян

Юристконсульт ТОВ "ІКГ"Проект-А"
af.analitik@yandex.ua
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УДК: 338.27:69

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

WAYS OF IMPROVEMENT OF CONSTRUCTION 
INDUSTRY’S FINANCIAL CONDITION

В статті  удосконалюється дефініція «банкрутство» та розглядається сучасний стан
розвитку підприємств будівельної галузі. На цій основі пропонуються основні заходи
щодо покращення їхньої діяльності та напрямки виходу з кризового стану.

В статье совершенствуется дефиниция «банкротство» и рассматривается совре-
менное состояние развития предприятий строительной отрасли. На этой основе пред-
лагаются основные мероприятия по улучшению их деятельности и направления выхода
из кризисного состояния.

The article is devoted to the improvement of the definition «bankruptcy» and the consid-
eration of the current situation of the development construction industry’s enterprises. On
this basis main measures are proposed in order to improve their performance as well as main
ways of overcoming of crises situation. 

Ключові слова: банкрутство, будівельна галузь,кризовий стан
Ключевые слова: банкротство, строительная отрасль, кризисное состояние.
Key words: bankruptcy, construction industry, crisis situation.
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ВСТУП
Більшість науковців на сучасному етапі розвитку

української економіки, зокрема в часи посткризового пе-
ріоду, зосереджують свою увагу на проблемах діагносту-
вання кризових явищ та розробленню основних заходів
щодо їх запобіганню чи усуненню. Проте, поза увагою за-
лишається виявлення ранніх проявів кризи та розроб-
лення рекомендацій щодо їх вирішення на початкових
стадіях. Більшість галузей економіки, особливо в останні
роки, працюють збитково. До таких галузей відноситься,
зокрема, і будівельний комплекс.

Будівельна галузь займає вагоме місце в економіці
України, оскільки її постійний та системний розвиток
створює велику кількість нових робочих місць, а також ви-
користовує продукцію інших галузей народного госпо-
дарства. Важливість можна підкреслити і економічним
ефектом, зокрема, вирішенням багатьох соціальних про-
блем серед яких стабілізація стану соціальної безпеки
кожного громадянина та держави загалом.

МЕТОЮ СТАТТІ виступає детальне вивчення сучас-
ного стану підприємств будівельної галузі та запрова -
дження основних шляхів щодо його покращення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кризовий стан підприємства та ймовірність його бан-

крутства і як наслідок ліквідація тягне за собою непо-
правні збитки не тільки для акціонерів чи кредиторів, але
і суттєве зниження до бюджету податкових надходжень,
особливо якщо дане підприємство  сплачувало велику
кількість різноманітних податків та зборів. Проте вагому
частку серед банкрутів займають і ті підприємства, які по-
пали тільки в скрутне становище, а отже, при правиль-
ному здійсненні відповідних заходів та механізмів, є всі

шанси виходу їх на стабільний рівень розвитку. Стати-
стика свідчить про постійне зниження залученого інвес-
тиційного капіталу, про його неефективне використання
в розвитку науки і техніки, що знову ж таки слугує зарод-
женню кризових явищ.

При зростанні відсоткових ставок по кредиту та цін на
готову продукцію виникають явні ознаки можливого кри-
зового стану в майбутньому. До таких ознак слід віднести:
зменшення коштів на поточних рахунках, а, отже, і труд-
нощі з готівкою; зменшення дебіторської заборгованості,
оскільки більшість готової продукції залежуватиметься на
складах через високу собівартість і, відповідно, ціну; зро-
стання кредиторської заборгованості та загальне зни-
ження обороту продукції. І це тільки зміни, які буде видно
з наявного балансу. Проте, існуватимуть ще внутрішні
конфліктні ситуації, затримка з поданням звітності та за-
гальне скорочення кадрового штабу підприємства.

Висока собівартість продукції вітчизняного виробниц-
тва та істотне зменшення попиту на неї стали головними
причинами фінансової кризи переважної більшості
українських підприємств [1]. Одним з найважливіших пи-
тань, що мають пріоритетне значення при дослідженні
банкрутства, є саме дефініція «банкрутство». Проте на
даний час не має узгодженого визначення даного по-
няття.

У Законі України «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом» 2  зазначається,
що банкрутство – це визнана господарським судом не-
спроможність боржника відновити свою платоспромож-
ність за допомогою процедур санації та мирової угоди і
погасити встановлені у порядку, визначеному цим Зако-
ном, грошові вимоги кредиторів не інакше як через за-
стосування ліквідаційної процедури.

Так, зокрема О. О. Терещенко [3], І. А. Бланк [4] та
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О. Третяк [5] розглядають дане визначення як недостат-
ність активів у ліквідній формі, тобто нездатність юридич-
ної особи виконати в обумовлений термін свої зобов’язання
перед кредиторами та бюджетом.

Цікаве твердження з цього приводу висувають В. П. Пе-
тренко та М. С. Лосєва [6], які притримуються думки, що
«в умовах ринкового середовища банкрутство – це плата
за свободу вибору системою менеджменту підприємства
стратегії і тактики його поведінки на ринку, розплата за
управлінські помилки у стратегічному плануванні, хибні
цілі і прийняті для їх досягнення рішення, наслідком чого
по винно бути невідворотне включення механізму фінан -
со вого банкрутства – розорення боржника кредито-
ра ми».

Не менш цікаво розглядає дане поняття і Г. Ляшенко
[7], на думку якої, «банкрутство, в умовах ринкової еко-
номіки, є наслідком незадовільного управління підпри-
ємством, нехтування впливу різноманітних факторів
мікро- і макросередовища, а тому його правомірно розг-
лядати як плату за економічну свободу у виборі напряму
господарської діяльності, ринків збуту, у ціноутворенні,
найманні робочої сили». 

Однак, ми підтримуємо думку [3,4,5], та вважаємо, що

банкрутство – це визнане судовими органами незадо-
вільне господарське становище фізичної чи юридичної
особи, ознакою якого є припинення розрахунків за зо-
бов’язаннями через нестачу активів у ліквідній формі. 

Станом на 01.06.2011 р. в Україні зареєстровано 91 972
підприємства будівельної галузі, з них 89 287 підпри-
ємств – зі статусом юридичної особи і 2685 – без статусу
юридичної особи. За організаційно правовими формами
господарювання переважають товариства з обмеженою
відповідальністю – 48,8% та приватні підприємства –
31,3% [8].

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні має за-
гальну тенденцію до зростання з 2001 по 2007 рік. З 2008
по 2010 рік прослідковується катастрофічне падіння
об'ємів виконаних будівельних робіт на 59%. У 2010 році
в Україні було виконано будівельні роботи на суму 43174,9
млн. грн., що є найменшим значенням за останні 11 років.
Ця сума становить лише 72,5% від найменшого обсягу за
період з 2001 по 2009 рік. Хоча, необхідно відмітити, що в
2010 році темпи падіння обсягу виконаних будівельних
робіт в порівнянні з темпами падіння у 2008 та 2009 році
значно скоротилися, та, тим не менш, загальна негативна
тенденція до їх зменшення залишається (рис. 1.) [8].

Рис. 1. Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні, 2001-2011 рр.

Проте за даними [9] у 2011 році підприємствами краї -
ни виконано будівельних робіт на суму 60454,3 млн. грн.,

що на 11,1 % більше порівняно з відповідним періодом
2010 року (рис.2).

Рис. 2. Динаміка темпів зростання(зниження)обсягів будівельних робіт (наростаючим підсумком у % 
до відповідного періоду попереднього року)

Зросли обсяги робіт порівняно з 2010 роком на під-
приємствах 19 із 27 регіонів країни, серед них найбільше –
Донецької (на 36,0 %), Київської (на 25,3 %), Волинської
(на 23,3 %) та Житомирської (на 20,6 %) областей. Ско-
ротились обсяги робіт на будівельних підприємствах 8
регіонів, зокрема Рівненської області – на 32,6 %, Терно-

пільської – на 21,9 %, Миколаївської – на 10,5 %,Закар-
патської – на 5,0 %. Найнижчі показники виробничої ак-
тивності у будівництві спостерігались у Закарпатській
(351,4 грн.), Херсонській (402,9 грн.) та Чернігівській
453,6 грн.) областях.

Зростання темпів будівельних робіт у 2011 році порів-
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няно з відповідним періодом 2010 року відбулося за всіма
основними видами будівельної діяльності, крім робіт із
завершення будівництва, обсяги яких скоротились на
13,4 %.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність
підприємств, що здійснюють будівництво будівель і спо-
руд, частка яких у загальному обсязі становить 85,7 %.
Серед них значно збільшили обсяги робіт підприємства,
що здійснюють будівництво доріг, аеродромів та улашту-
вання поверхні спортивних споруд (в 1,4 рази). Також на-
ростили обсяги робіт підприємства, що здійснюють

монтаж та встановлення збірних конструкцій (на 21,1 %),
будівництво будівель (на 10,4 %) та підприємств енерге-
тики, добувної й обробної промисловості (на 6,8 %).

Рентабельність від операційної діяльності підпри-
ємств будівельного сектору економіки з 2004 до 2007 р. у
середньому становить 2,5% на рік. Починаючи з 2008 і до
2011 р. включно має місце збитковість: 2,7% – у 2008 р.,
0,9% – у 2009 р., 1,8% – у 2010 р. та 1,5% у 2011р. Ці дані
ще раз підтверджують, що будівельний ринок України і
досі не вийшов з кризового становища і продовжує заз-
навати збитків (рис. 3).

Рис. 3. Рентабельність (збитковість) підприємств будівельної галузі з 2004 до 2011 р. [8]

Порівнюючи показники рентабельності (збитковості)
підприємств будівельної галузі з підприємствами інших
основних галузей матеріального виробництва можна кон-
статувати, що лише будівництво відзначається збиткові-
стю в 2008–2010 рр. Торгівля, ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів особистого вжитку заз-
нали збитків у 2008 р., але в 2010 р. уже стабілізували свій
стан і повернулись до рівня рентабельності 2007 р. Усі
інші основні галузі матеріального виробництва збитків не
отримували, хоча необхідно відзначити загальне падіння
рівня рентабельності в 2008 р., а в промисловості – і в
2009 р.

Констатуючи дані факти, можемо сказати, що основ-
ними напрямками запобігання банкрутства у будівельній
галузі виступатимуть: забезпеченість замовленнями на
будівельно-монтажні роботи; перевірка фінансових по-
зицій підприємств-замовників; проведення попере-
днього аналізу забезпеченості замовника бюджетним
фінансуванням, якщо роботи ведуться за рахунок бюд-
жетних коштів; правильне і юридично обґрунтоване
оформлення проектно-кошторисної документації та роз-
рахунково-фінансової документації на оплату, включаючи
систему взаєморозрахунків; повний і регулярний аналіз
фінансового стану підприємства з врахуванням методо-
логії ймовірності банкрутства; розробка заходів щодо під-
вищення ліквідності і зміцнення фінансових позицій у
випадку можливого потенційного банкрутства; в разі не-
минучості виникнення можливої загрози банкрутства
продумати і запропонувати колективу систему санацій-
них заходів.

ВИСНОВКИ
З вище проаналізованих даних, можна зробити вис-

новок, що будівельна галузь країни знаходиться в кризо-
вому становищі. Обсяг виконаних будівельних робіт
починає зростати в 2010 році, та це зростання незначне,
хоча і може свідчити про деяке пожвавлення, та не дає
змоги стверджувати про вихід галузі з кризи.

Таким чином, можна констатувати, що на даному етапі
підприємствам будівельної галузі потрібно орієнтуватися
на стабілізацію економічного становища і мінімізацію та
максимальне усунення дії негативних факторів зовнішн-
ього економічного середовища, що потребує налагодже-
ної системи управління підприємством, а особливої
актуальності набуває створення та розвиток системи
управління ризиками.
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