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СЕКЦІЯ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 

 
 
 
 
 

Артеменко Д. М. 
аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу 

Київський національний університет імені Вадима Гетьмана 
м. Київ, Україна 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ВАРТОСТІ МАЙНА 

ТА МАЙНОВИХ ПРАВ ПРИ КРЕДИТУВАННІ НА ЗРОСТАЮЧОМУ, 

НАСИЧЕНОМУ ТА СПАДАЮЧОМУ РИНКАХ 
 
Майно, що виступає забезпеченням за кредитними операціями 

характеризується часом експозиції, який зумовлений відсутністю спотового ринку 
(ринку, на якому товари доступні для миттєвого продажу), а також ліквідністю та 
станом ринку. Таким чином, врахування складних взаємозв’язків між 
ціноутворюючими факторами, обумовлює потребу у розробці уніфікованого 
механізму розрахунку ліквідаційної вартості.  

Для аналізу факторів, що впливають на розмір коефіцієнта, який пов’язує 
ринкову та ліквідаційну вартості, наведемо визначення цих понять відповідно до 
законодавства [1]. Ліквідаційна вартість – вартість, яка може бути отримана за 
умови продажу об’єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку 
експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка 
дорівнює ринковій вартості. Ринкова вартість – вартість, за яку можливе 
відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, 
укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного 
маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без 
примусу. Проведення відповідного маркетингу, зокрема, обумовлює строк 
експозиції, протягом якого об’єкт оцінки може бути виставлений для продажу на 
ринку з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною і тривалість 
якого залежить від співвідношення попиту та пропонування на подібне майно, 
кількості потенційних покупців, їх купівельної спроможності та інших факторів. 
Тобто, в умовах ринкової економіки, на дату оцінки встановлюється рівень ціни 
(діапазон ринкової ціни), що відповідає періоду експозиції цього активу, щільності 
взаємозв’язку між попитом та пропозицією та загальній дохідності ринку певного 
активу (поточні грошові надходження та зміна вартості активу). Таким чином, 
визначення ліквідаційної вартості об’єкта оцінки пов’язане з аналізом наступних 
основних факторів: 

- ринкової вартості; 
- строку експозиції цих об’єктів; 
- ставки дисконтування для оцінюваних об’єктів; 
- коефіцієнта еластичності ринку. 
Таким чином, ліквідаційна вартість визначатиметься за формулою [5]: 

Вл = Вр ∙ Ке ∙ (
1

1+Сд
)Текс−Тф  , 
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де Вл – ліквідаційна вартість, Вр – ринкова вартість, Ке – коефіцієнт 
еластичності попиту за ціною, Сд – ставка дисконтування (середня ринкова 
вартість кредитних ресурсів), Текс – термін експозиції, Тф – фактичний строк 
продажу майна або майнових прав. У цій формулі коефіцієнт еластичності має 
найбільш складну взаємозалежність різних факторів. Тому, пропонуємо ці 
фактори згрупувати за ознаками, які характеризують ліквідність майна та етапи 
життєвого циклу активу. Відповідно до Положення Національного банку України 
від 25.01.2012 р. № 23, активи поділяються на п’ять груп ліквідності (таблиця 1).  

 
Таблиця 1 

Групи ліквідності майна 

Групи 

ліквідності 
Назва активу 

І 

безумовні та безвідкличні гарантії/безвідкличні резервні акредитиви, що 

виконують функції фінансової гарантії: КМУ; урядів країн та банків, що 

мають кредитний рейтинг, не нижчий, ніж «А-» згідно з міжнародною 

шкалою; банківські метали; цінні папери, емітовані центральними органами 

виконавчої влади України; цінні папери, емітовані Національним банком 

України; облігації Державної іпотечної установи. 

Продовження таблиці 1 

ІІ 

безумовні та безвідкличні гарантії/безвідкличні резервні акредитиви, що 

виконують функції фінансової гарантії: урядів країн та банків, які мають 

кредитний рейтинг, не нижчий, ніж «ВВВ-»; цінні папери емітентів, які 

згідно з міжнародною шкалою мають кредитний рейтинг, не нижчий, ніж 

«інвестиційний клас»; майнові права на грошові кошти боржника чи 

майнового поручителя, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в 

банку, який згідно з міжнародною шкалою має кредитний рейтинг, не 

нижчий, ніж «інвестиційний клас». 

ІІІ 
нерухоме майно, що належить до житлового фонду; 

легкові автомобілі. 

ІV 

нерухоме майно, що належить до нежитлового фонду; 

транспортні засоби (крім легкових автомобілів); 

об’єкти у формі цілісного майнового комплексу; устаткування. 

V 

цінні папери, емітовані органами місцевого самоврядування; інвестиційні 

сертифікати; 

товари в обороті або в переробці; біологічні активи; майнові права на 

нерухоме майно, що належатиме до нежитлового фонду, – майнові права на 

об’єкт незавершеного будівництва або інше нерухоме майно, що належатиме 

до нежитлового фонду, за умови, що графік будівельних робіт виконується в 

строк, а також документального підтвердження заставодавцем своїх прав 

щодо набуття ним у власність відповідного нерухомого майна в майбутньому; 

майнові права на інше майно [вироби, товари, майбутній урожай, приплід 

тварин, одержання грошових коштів (виручки) за укладеними договорами про 

продаж товарів/проведення робіт/надання послуг], яке стане власністю 

заставодавця після укладення договору застави, крім майнових прав на 

послуги, процеси, роботи, інтелектуальну власність, корпоративні права, 

корисні копалини, видобуток яких не здійснено, опціони. 

 
Як бачимо з таблиці 1, переважна кількість об’єктів забезпечення за 

кредитними операціями відноситься до ІІІ та ІV груп активів. 
За результатами багаторічних спостережень, у таблиці 2 наводимо значення 

коефіцієнту еластичності попиту за ціною. 
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Таблиця 2 
Еластичність попиту за ціною 

  Групи ліквідності майна 

  І ІІ ІІІ ІV V 

Е
т
а

п
и

 ж
и

т
т
єв

о
го

 

ц
и

к
л

у
 а

к
т
и

в
у
 Зростання 1 0,95 0,9 0,85 0,8 

Насичення 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 

Спад 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 

 
Як бачимо з таблиці 2, на спадаючому ринку еластичність збільшується. 
Проілюструємо на рисунку 1 залежність коефіцієнта ліквідаційної вартості 

від фактичного строку продажу активу, який відноситься до третьої групи 
ліквідності на зростаючому, насиченому та спадаючому ринках (враховано, що 
строк експозиції та ставка дисконту збільшуватимуться на спадаючому ринку). 

Залежність коефіцієнта ліквідаційної вартості від фактичного строку продажу 
активу, який відноситься до третьої групи ліквідності на зростаючому, насиченому 
та спадаючому ринках. Рисунок 1 (власні дослідження). 

Як бачимо з рисунку 1, на спадаючому ринку ліквідаційна вартість може 
становити менше 60% від ринкової. Також, на спадаючому ринку збільшується 
нахил кривої, тобто підвищується чутливість ліквідаційної вартості до строку 
реалізації активу. 

Таким чином, при визначенні ліквідаційної вартості необхідно враховувати: 
щільність взаємозв’язку таких економічних параметрів, як попит та пропозиція за 
допомогою коефіцієнта еластичності попиту за ціною; ставку дисконтування; 
строк експозиції активу який оцінюється. Досліджено залежність коефіцієнта 
еластичності попиту за ціною для різних груп ліквідності майна на зростаючому, 
насиченому та спадаючому ринках. 

 
Література: 

1. Постанова КМ України «Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні 
засади оцінки майна і майнових прав» від 10.09.2003 г. № 1440. 

2. Постанова КМ України «Про затвердження Національного стандарту № 2 «Оцінка 
нерухомого майна» від 28.10.2004 г. № 1442. 

3. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для 
відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затверджене 
постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 р. № 23 зі 
змінами та доповненнями. 

4. «Міжнародні стандарти оцінки». Восьме видання, 2008/Пер. З англ. С.О. Пузенка. – 
К.: «АртЕк», 2008. – 432с. 

5. Журнал «Оценочная деятельность» № 1/2008 Цымбаленко С.В. Цымбаленко Т.Т. 
Погорелов В.Н. «Определение ликвидационной стоимости объектов недвижимости в 
АПК» [електронний ресурс]; метод доступу: http://smao.ru/files/magazine/ 
2008/01/1_56-59.pdf 
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
У тезах досліджуються актуальні питання детінізації економіки України в 

сучасних реаліях.  
Поширення тінізації економіки, глибина її вкоріненості в трансформаційних 

суспільствах зумовлює макроекономічні диспропорції та структурні деформації 
суспільно-економічного розвитку, що призводить до різкого зниження 
ефективності державної політики, визнання тіньової економіки однією з загроз 
національним інтересам країни й національній безпеці в економічній сфері. Це 
зумовлює об’єктивну необхідність розробки теоретико-методологічної концепції 
щодо практичної реалізації шляхів і способів детінізації економіки в 
трансформаційних суспільствах. 

Дослідженню тінізації та децінізації економіки присвячено чимало праць 
вітчизняних та зарубіжних вчених. Дану проблему досліджує безліч вчених, зокрема 
це: В. Базилевич, О. Барановський, В. Бородюк, А. Базилюк, З. Варналій, 
О. Гаврилюк, А. Гальчинський, В. Геєць, П. Єщенко, Я. Жаліло, В. Засанський, 
Б. Кваснюк, М. Кім, Т. Ковальчук, В. Мандибура, Р. Моторин, В. Мунтіян, 
О. Пасхавер, Ю. Пахомов, В. Попович, Т. Приходько, О. Турчинов, С. Тютюнникова, 
А. Чухно та ін. Однак, низка питань, пов’язаних із цією проблематикою, потребує 
подальшого дослідження. Зокрема, важливим напрямком детінізації економіки є 
удосконалення фіскальної політики та статистичної оцінки тіньової економіки, 
удосконалення системи регулювання ринків фінансових послуг, тощо. 

Поширення тіньової економіки веде до різкого зниження ефективності 
державної політики, утруднення, а подекуди – й неможливості регулювання 
економіки ринковими методами, із застосуванням інструментів грошово-кредитної 
та податкової політики. Метою статті є: виявлення та класифікація причин і форм 
прояву тіньової економічної діяльності, встановлення механізмів запобігання 
розвиткові тіньової економічної діяльності та розгляд шляхів детінізації.  

Поширення в Україні такого соціально-економічного явища, як тіньова 
економіка, а також обсяги продукції і фінансових ресурсів, які обертаються в цій 
сфері, являють собою істотну перешкоду забезпеченню сталого розвитку 
економіки. Значною проблемою є те, що переважна більшість операцій, які можна 
віднести до тіньових, можна здійснити в легальному нормативно-правовому полі, 
а доведення факту здійснення тіньової діяльності потребує значних зусиль органів 
державної влади. В результаті аналізу багатьох літературних джерел було 
виявлено, що не існує максимально об’єктивного визначення поняття «тіньова 
економіка», яке б включало усі складові цього виду економіки. 

Тіньова економіка – це складне явище, представлене як сукупність 
неконтрольованих і не регульованих як протиправних так і законних економічних 
відносин між суб’єктами економічної діяльності, які мають на меті незаконне 
(неофіційне) отримання доходу [1, с. 38-49]. 

Для того, щоб визначити сутність тіньової економіки, потрібно виділити її 
складові: 
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1) неофіційна економіка – легальні види економічної діяльності, але 
відображені її обсяги в офіційній статистиці не повністю, тим самим відбувається 
ухиляння від сплати податків повною мірою; 

2) підпільна економіка – усі заборонені законом види економічної діяльності, 
а саме: наркобізнес, проституція, торгівля людьми та людськими органами тощо; 

3) фіктивна економіка – хабарництво, спекулятивні угоди та інші види 
шахрайства, пов’язані з одержанням та передачею грошей. 

Основними причинами розвитку тіньової економіки в Україні економісти 
вважають надмірне оподаткування доходів підприємств (до 70%), високий рівень 
безробіття, зубожіння значної частини населення, криза неплатежів, 
недосконалість чинного законодавства, відсутність сприятливого інвестиційного 
клімату, правовий нігілізм, ігнорування морально-етичних норм та ін. 

Слід зазначити, що існує багато підходів до проблеми чинників і проблем 
виникнення і розвитку тіньової економіки. 

До основних чинників, що сприяють зростанню тіньової економіки (особливо 
в період системної кризи виробництва) можна віднести: 

1) недостатність інвестицій, що спрямовуються на створення нових робочих 
місць;  

2) зростання рівня безробіття, що пов’язано із швидкою та інтенсивною 
втратою (і в багатьох випадках досить передчасною) ліквідацією старих робочих 
місць;  

3) високий рівень вимушеної неповної зайнятості працюючих;  
4) низькі порівняно до потреб цивілізованого відтворення особистості трудові 

доходи широких верств населення;  
5) відносна невигідність праці у формальному секторі економіки порівняно з 

доходами, які можуть приносити нерегламентовані види трудової діяльності [8]. 
Тіньова економіка чинить загалом деструктивний вплив на національне 

господарство, сповільнюючи надходження коштів до бюджету і погіршуючи 
інвестиційну привабливість вітчизняної економіки. Тому потрібно формувати 
системні механізми впливу на тіньовий сектор економіки України. 

Український вчений, Варналій З.С., визначає процес детінізації економіки, як 
сукупність макро- і мікрорівневих економічних, організаційно-управлінських, 
технічних, технологічних і правових державних заходів щодо створення 
економічних передумов зацікавлено-ініціативного повернення взаємовідносин між 
учасниками фінансово-господарського обороту речей, прав, дій з тіньового, тобто 
з різних причин невраховуваного у враховуваний державою економічний оборот, а 
також побудови організаційно-правової інфраструктури [1, с. 38-49]. 

На сучасному етапі до основних механізмів детінізації економіки України 
зараховують: 

1. Стимулювання інвестиційних процесів; 
2. Вдосконалення монетарної політики; 
3. Створення сприятливих умов для розвитку; 
4. Здійснення податкової реформи; 
5. Посилення боротьби з корупцією; 
Розглянувши наявні проблеми, можна зробити висновок, за результатами 

проведеного дослідження необхідно узагальнити, що тіньова економіка проникла 
у всі сфери діяльності господарюючих суб’єктів. Від правильного розуміння 
сутності тіньової економіки, визначення причин її виникнення та закономірностей 
розвитку залежить можливість виділення напрямів боротьби з нею та легалізації 
тіньового сектора в національних економіках.  
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Як правило, розвитку тіньової економіки сприяє корупція, недосконалість 
законодавчого поля, високі ставки оподаткування, низький рівень оплати праці 
тощо, що є досить характерним саме для країн колишнього соцтабору. 
Встановлено, що в нашій країні обсяги тіньової економічної діяльності за різними 
підрахунками, є одними із найвищих у Європі. Це є свідченням неефективної та 
нестабільної правової й економічної системи держави. 

Пріоритетом у стратегії детінізації економіки України залишається 
прискорення її економічного розвитку. Враховуючи реальний стан вітчизняної 
економіки, передусім йдеться про антикризові заходи, про структурні й 
інноваційні перетворення в країні в короткостроковій і довгостроковій 
перспективах. 

 
Література: 

1. Валналій З.С. Детінізація економіки як чинник розвитку підприємництва / 
З.С. Варналій, З.Б. Живко // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 4. С. 38-49.  

2. Варналій З. С. Тіньова економіка : сутність, особливості та шляхи легалізації : 
монографія / за ред. З. С. Варналія. – К. : Вид-во НІСД, 2006. – 576 с. 
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7. Артус М. Тіньова економіка та напрями її подолання за умов ринкових відносин / 
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ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА БАНКУ ТА МЕТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 
Залучення ресурсів для установ банку є основою його діяльності, 

пріоритетним завданням, яке історично відіграє первинну і визначальну роль 
відносно його активних операцій і без вирішення якого банк не може існувати.  

Депозитні кошти є одним із основних джерел формування ресурсної бази 
банку. Для їх залучення банки здійснюють активний пошук нових ефективних 
інструментів і методів стимулювання депозитних вкладень. Підвищення 
ефективної діяльності банків залежить від обґрунтованості та цілеспрямованості 
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прийнятих управлінських рішень щодо визначення та реалізації депозитної 
політики [1, c. 211]. 

Серед наукових досліджень депозитної політики комерційних банків слід 
зазначити роботи В. Лагутіна, А. Мороза, М. Савлука, Р. Коцовської, 
В. Ричаківської та ін. Основна частина дослідження торкається проблеми 
формування депозитів у структурі ресурсної бази та ефективності управління 
зобов’язаннями банку. Депозитна політика представляє собою концепцію 
організації депозитних відносин, постановку завдань в частині залучення ресурсів, 
а також практичних заходів щодо її реалізації. Характеристика депозитної 
політики дозволила зробити висновок, що вона є однією із складових управління 
діяльністю банку [2, c. 298]. 

У процесі розробки механізму депозитної політики банку беруть участь різні 
структурні підрозділи, зокрема відділ маркетингу, менеджменту, обліково- 
операційний відділ, депозитний відділ, робота яких орієнтована на залучення 
коштів на умовах: повернення, строковості, платності (якщо це передбачено 
договором), публічності (відносно умов залучення коштів). Зміст депозитної 
політики проявляється в забезпеченні стабільності і стійкості банківської 
установи, її рентабельності, ліквідності та надійності, а також адекватності її 
діяльності потребам клієнтів [3, c. 106]. 

Втілюючи в діяльність банку прийняту депозитну політику, враховуючи 
специфіку роботи банку можна виділити наступні етапи реалізації депозитної 
політики (табл.1) [1, c. 304]. 

 
Таблиця 1  

Етапи реалізації депозитної політики банку 

Етапи Основні орієнтири 

1. Визначення мети 

депозитної політики 

Досягнення довгострокових цілей банку щодо зростання 

клієнтської бази і збільшення конкурентоспроможності за 

рахунок упровадження інноваційних методів роботи і нових 

банківських продуктів. 

 

2. Напрями використання 

депозитної політики 

Використання додаткових послуг, підвищення якості та 

надійності продуктів, надання нових послуг, розширення 

клієнтської бази. 

 

3. Розробка моделі 

депозитної політики 

Вивчення запитів споживачів, контроль за витратами банку, 

моніторинг ризиків, поліпшення маркетингу, підвищення 

ефективності управління персоналом. 

 

4. Апробація розробленої 

концепції депозитної 

політики 

Визначення підрозділів банку, які обслуговуватимуть 

депозитні операції, визначення можливих напрямів вкладання 

коштів, регулювання процентних ставок. 

 

5. Оцінка економічної 

ефективності депозитної 

політики 

Визначення обумовленості чинниками, що впливають на 

процес залучення банком вільних ресурсів, зіставленість 

активних і пасивних операцій між собою за розмірами та 

строками, задоволення потреб клієнтів, прибуткова діяльність 

банку. 
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Отже депозитну політику можна трактувати як стратегію і тактику банку в 
частині організації депозитного процесу та як комплекс заходів, що має на меті 
задоволення потреб клієнтів та забезпечення ліквідності банку.  

 
Література: 
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СОЛІДАРНА ПЕНСІЙНА СИСТЕМА, СУЧАСНИЙ 

СТАН ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ 
 
Пенсійне забезпечення є основною складовою частиною системи соціального 

захисту населення, завданням якого є підтримка матеріального добробуту 
громадян та їхніх сімей у випадку виходу на пенсію. 

XXI століття ознаменувалося для України низкою проблем, насамперед, 
соціального характеру. Особливо важливим є питання пенсійного забезпечення, 
навколо якого виникло неабияке напруження. Основна ідея нині діючої солідарної 
системи полягає у забезпеченні пенсійних виплат за рахунок відрахувань з 
працюючого населення до Пенсійного фонду. Наразі ця система знаходиться у 
глибокій кризі. 

На сучасному етапі розвитку економіки в державі все актуальнішою стає 
проблема пенсійного забезпечення населення. Як відомо, пенсійне забезпечення є 
одним із видів соціального забезпечення непрацездатних громадян в Україні. 
Пенсійна система України – сукупність створених в державі правових, 
економічних, організаційних інститутів і норм, метою яких є надання громадянам 
матеріального забезпечення у вигляді пенсії. 

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів: 
перший рівень – солідарна система загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності й субсидування та 
здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів 
Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених Законом України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

другий рівень – накопичувальна система, що базується на засадах 
накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення 
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фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і 
одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених Законом. 

третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, що базується 
на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні 
пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах 
та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення. 

Солідарна система пенсійного забезпечення існувала й забезпечувала 
пенсіонерів у СРСР і, фактично, існує й забезпечує нинішніх пенсіонерів. Вона 
базується на принципі солідарності поколінь, тобто такому способі взаємодії 
економічно активного та непрацездатного населення, за якого перші, відраховуючи 
певну частину доходу, підтримують і забезпечують других. Така система є 
характерною ознакою індустріального суспільства, що розвивається, де 
спостерігається перевага народжуваності над смертністю й де створюється 
достатньо додаткового продукту для утримання непрацездатних членів суспільства 

На думку Ю. М. Воробйова, дослідження діючої солідарної пенсійної системи 
потрібно проводити, на основі трьох основних складових: економічної, соціальної 
та демографічної [3, с. 2]. 

Економічна складова аналізу дає відповідь щодо сучасного стану фінансової 
стабільності солідарної пенсійної системи через аналіз доходів та видатків 
Пенсійного фонду України та їх балансування.  

Соціальна складова загальнодержавного обов’язкового пенсійного страхування 
визначає питання солідарності та справедливості розподілу пенсій.  

Демографічна складова пов’язана з питанням статевовікової структури, 
демографічного навантаження та з ключовою проблемою пенсійного віку. 

З економічної точки зору солідарний рівень системи пенсійного забезпечення в 
Україні є фінансовою основою для акумулювання коштів в єдиному 
загальнодержавному Пенсійному фонді та здійснення їх розподілу серед категорій 
пенсіонерів за певними правилами [3, с. 6]. 

Необхідною передумовою для функціонування солідарної системи за 
страховими принципами було створення системи обліку внесків: починаючи з 
1 липня 2002 року, обчислення пенсій здійснюється із заробітку особи за період 
роботи після 1 липня 2000 року за даними системи персоніфікованого обліку. 
З 1 січня 2004 року набрали чинності Закони України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення», які 
започаткували створення в Україні нової трирівневої пенсійної системи – 
найефективнішої на сьогоднішній час у світі. 2 березня 2015 року були внесені 
зміни до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення. 

В середньому в Україні на одного працюючого припадає один пенсіонер. В 
країнах Європи цей показник становить 2:1. За таких умов є очевидним, що система 
пенсійного забезпечення в Україні знаходиться в кризовому стані. За прогнозами до 
2050 року населення України зменшиться майже на 30%, а демографічне 
навантаження становитиме майже 40%. Навіть за низького рівня пенсій, яким 
характеризується пенсійна система України, навантаження на бюджет стане 
неприйнятним. 

Низка демографічних чинників, що коротко описується низьким рівнем 
народжуваності та смертності одночасно, є характерною як для всіх розвинених 
країн, так ідля України. Можна стверджувати, що фінансова криза поглибила кризу 
демографічну. Статистичні дані щодо тривалості життя населення України 
породжують суперечки навколо питання необхідності підвищення пенсійного віку. 
З одного боку, аргумент про коротку тривалість життя, особливо у чоловіків, на 
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пострадянському просторі є доведеним фактом, з іншого – статистика свідчить про 
високий рівень смертності у молодому віці: якщо чоловік доживає до пенсійного 
віку, то в середньому живе на пенсії ще 12 років (жінки, що доживають до 
пенсійного віку, живуть на пенсії в середньому 24 роки).  

У солідарній системі розмір пенсії залежить від розміру заробітної платні, з 
якої сплачувались страхові внески, та страхового стажу, протягом якого вони 
сплачувались. Це досягається шляхом звільнення Пенсійного фонду від здійснення 
виплат, які не є властивими для нього (розмежування джерел фінансування виплати 
пенсій, призначених за різними пенсійними програмами) та впровадження системи 
персоніфікованого обліку відомостей про заробіток та сплату страхових внесків, на 
підставі даних якої призначаються і виплачуються пенсії [1, с. 21]. 

Солідарна складова математично визначається двома чинниками: 

 співвідношенням пенсіонерів і платників внесків на пенсійне страхування; 
 cтавкою внесків до фонду. 
Сучасна солідарна пенсійна система в умовах демографічної кризи не 

спроможна фінансово забезпечити гідний рівень життя пенсіонерів. Оскільки вона 
передбачає утримання громадян пенсійного віку наступними поколіннями 
працюючих, то може ефективно функціонувати лише за умови розширеного 
відтворення поколінь.  

Для стабілізації солідарної пенсійної системи необхідно: 

 вирівняти пенсійний вік для чоловіків та жінок (поступово з кроком 0,5 року 
протягом 10 років); 

 звільнити солідарну систему від невластивих для неї виплат (пільгові та 
дострокові пенсії); 

 здійснювати виплату пенсій за віком для всіх пенсіонерів, які працюють, у 
розмірах, визначених Законом про обов’язкове пенсійне страхування; 

 поступово перерозподіляти частку внеску на пенсійне страхування від 
роботодавця до працівника;  

 визначення умов участі самозайнятих осіб у соціальному страхуванні, 
відокремлення внеску на соціальне страхування від єдиного податку;  

 створення рівних умов індексації пенсій незалежно від закону, за яким 
призначена пенсія [3, с. 118-119]. 

Отже, на солідарну систему пенсійного забезпечення впливають економічні та 
демографічні фактори одночасно. Тому вирішувати проблеми ефективності 
пенсійної системи необхідно у цих двох вимірах одночасно.  

Ефективність функціонування пенсійної системи може бути описана набором 
показників, такими як коефіцієнти заміщення, дожиття та показник пенсійного віку. 
Для підтримки рівня життя пенсіонерів на гідному рівні необхідно поступово 
збільшувати пенсійний вік. Цей висновок зроблено на прикладі прогнозних даних 
по пенсійному віку в Україні до 2050 року.  

Вдосконалення солідарної системи пенсійного забезпечення в Україні повинно 
включати ряд заходів щодо обґрунтованої зміни пенсійного віку, зменшення 
навантаження на розподільну систему шляхом розвитку додаткових механізмів 
пенсійного забезпечення та реформ. 
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КРЕДИТНІ СПІЛКИ ЧИ БАНКИ В УМОВАХ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ 
 
Фінансовий характер діяльності кредитної спілки робить її схожими на інших 

учасників фінансового ринку – банки. Між цими структурами є багато як 
спільного, так і відмінного. Спільним є те, що і банки, і кредитні спілки на ринку 
діють як фінансові посередники, створені для задоволення потреб споживачів у 
фінансових ресурсах. Вони мають можливість акумулювати кошти від тих, хто має 
в даний момент їх надлишок і передавати тим, хто відчуває в них нагальну 
потребу. Принциповою відмінністю між цими структурами є мета діяльності 
кожної з них: отримання прибутку для банку і надання фінансових послуг для 
кредитної спілки. За кордоном кредитні спілки у своєму розвитку все більше 
наближаються до банків, але основна відмінність зберігається: вони обслуговують 
тільки своїх учасників [2]. 

З приводу конкуренції між банками та кредитними спілками, можна сказати, 
що вона існує в сфері залучення заощаджених коштів фізичних осіб та на ринку 
споживчого кредитування. У сфері бізнесового мікрокредитування, особливо в 
селах, кредитні спілки є чи не єдиним джерелом фінансування малих та середніх 
підприємств. Відповідно до переваг кредитних спілок можна віднести 
максимальну наближеність їх до безпосередніх отримувачів послуг, а також 
можливість позичальника за спрощеною схемою отримати кредит навіть у 
незначних розмірах. Кредитні спілки також мають можливість зваженіше 
підходити до відбору членів, а отже, і до своїх клієнтів, тому при видачі кредиту 
можна не так ретельно перевіряти кредитоспроможність позичальника. А банкам 
не завжди вигідно мати справу з дрібними позичальниками через значні 
адміністративні затрати. Вони більш зацікавлені у крупних клієнтах. Крім того, 
кредитні спілки надають своїм членам ще цілу низку інших послуг. 

Головну мету діяльності спілки можна визначити як фінансовий та 
соціальний захист своїх членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для 
взаємного кредитування, фінансової підтримки підприємницьких ініціатив та 
надання їм інших фінансових послуг. Загалом, кредитна спілка – непогана 
альтернатива банковій для тих підприємців, які прагнуть оперативно отримати 
позичку на короткий термін (на кілька місяців чи на рік). У такого виду 
кредитування – легалізованого Законом «Про кредитні спілки» – є низка переваг. 
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По-перше, кредитна спілка на відміну від банку є структурою досить відкритою, 
позаяк працює на громадських засадах. Кожен з членів спілки має цілком законні 
підстави контролювати діяльність об’єднання. По-друге, є нагода напрацювати 
позитивну кредитну історію поза банком. По-третє, ставки річних у кредитних 
спілках мають бути нижчими за банківські. Хоча на практиці нерідко трапляється і 
навпаки [1]. 

Кредитні спілки мають активізувати свою діяльність і особливо в сільській 
місцевості, де банківський сектор своїми фінансовими послугами представлений 
або слабо, або й зовсім відсутній. Не слід обмежуватися традиційними 
напрямками роботи. Варто привернути увагу й на інші – не менш перспективні, 
зокрема, на зелений туризм, енергозбереження, на підтримку земельної реформи. 

Для подальшого розвитку кредитних спілок багато важить їх функціональна 
інтеграція з територіальними громадами, іншими видами кооперативів, 
різноманітними формами економічної та соціальної самоорганізації населення, 
професійними спілками, трудовими колективами, навчальними закладами тощо. 

Суттєвого удосконалення потребує Закон «Про кредитні спілки». На цьому 
сходяться всі фахівці, які мають причетність до кредитного руху в Україні. Вони 
одностайні в думці, що посткризовий період потребує нових підходів у вирішенні 
питань функціонування кредитних спілок, в створенні нових передумов для їх 
динамічного розвитку, а також у тому, що все це має бути відображено на 
законодавчому рівні [3]. 

Хто прийматиме на себе валютний ризик, якщо інвестор-іноземець має намір 
вкласти в Україну інвестицію в валюті. Необхідно продумати механізм об’єднання 
банківської сфери і кредитних спілок і змінити тему конкуренції на тему співпраці. 
Усім відомо, що банкіри рахують собівартість окремого кредиту і якщо дохідність 
є меншою за витрати по його обслуговуванню, то вони просто не будуть цим 
займатися, бо це їм не цікаво. Саме тут можна поєднати свої зусилля, якщо 
йдеться про валютні інвестиції. Відтак кошти в іноземній валюті можуть бути 
розміщені в банківській установі. Банк має право працювати з валютою і отримує 
цей ресурс на депозит. Під гарантію цього депозиту фактично банк надає кредит в 
гривневій масі кредитній спілці, яка вже знає, що робити з цими грошима. 
Кредитні спілки нададуть ці гроші конкретним людям в сумах, які будуть 
становить 10 000 грн., 15 000 грн., 20 000 грн. тощо. Від того, як будуть міцніти 
наші особисті домогосподарства, як вони почнуть перетворюватись в сімейні 
фермерські господарства, так будуть зростати і об’єми цього кредитування. 

Тому ми пропонуємо продумати фінансовий механізм, який дозволить 
об’єднати державні банки, які можуть взяти безпосередню участь в цьому процесі 
і кредитні спілки, які будуть реалізовувати цільові програми. Таким чином, ми 
зможемо не наражати нашого позичальника на валютні ризики і не наражати 
кредитні спілки, які не можуть працювати з валютою і, таким чином, ми донесемо 
цей ресурс до кінцевого споживача. 
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 

ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 
 
Визначення терміну «облікова політика» в законодавстві України наведене у 

статті 1 Закону України № 996-XIV від 16.07.1999 «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», в пункті 3 розділу І Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: 
облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються 
підприємством для складання та подання фінансової звітності [1; 2]. 

Згідно з параграфом 5 МСБО (ІАS) 8 «Облікові політики, зміни в облікових 
оцінках та помилки», облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, 
правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні 
фінансової звітності [3]. 

Мета положення про облікову політику на підприємстві – визначити ті аспекти 
обліку і звітності, щодо яких у підприємства є право вибору. 

Наявність затвердженої на підприємстві облікової політики – прямий обов’язок 
вищого керівництва підприємства, встановлений п. 5 ст. 8 Закону N 996, а її 
дотримання – обов’язок головного бухгалтера та інших осіб, що відповідають за 
ведення господарського обліку підприємства. Методичні рекомендації щодо 
облікової політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. 
N 635 (далі – Методрекомендації), дозволяють створити нове чи вдосконалити наявне 
положення про облікову політику підприємства просто і ефективно.  

Облікова політика підприємства може містити й іншу інформацію, яка 
дозволить зробити бухгалтерський облік більш прозорим, а господарські процеси – 
більш контрольованими. Це повною мірою стосується створення і належної адаптації 
під правила ведення бухгалтерського обліку робочого плану рахунків виробничого 
підприємства.  

Оскільки чинний в Україні План рахунків у редакції, затвердженій наказом 
Мінфіну України від 09.12.2011р. N 1591, не містить субрахунків, підприємства 
мають всі підстави доповнити їх субрахунками, які б допомагали головному 
бухгалтеру підготувати звітність за МСФЗ з усіма необхідними розкриттями. Тобто, 
робочий план рахунків конкретного підприємства повинен бути більш детальним та 
наближеним до специфіки його діяльності.  

Організацію документообігу на підприємстві варто розглядати, як одну з 
основних складових облікової політики. Тому документообіг має бути оперативним, 
цілеспрямованим і не передбачати зворотні операції, що заважають правильному 
напрямку руху документів. Має діяти принцип одноразового перебування документа 
в одному структурному підрозділі або в одного виконавця. 

Складаючи графік, слід керуватися п. 5 та 6 Положення про документальне 
забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну 
України від 24.05.95 р. N 88. В них наголошується, що для «упорядкованості руху та 
своєчасного одержання для записів у бухгалтерському обліку первинних документів 
наказом керівника підприємства, установи встановлюється графік документообігу, в 
якому вказуються дата створення або одержання від інших підприємств та установ 
документів, прийняття їх до обліку, передача в обробку та до архіву». Графік 
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документообігу має забезпечити оптимальну кількість підрозділів і виконавців та 
може оформлятися у вигляді схеми або переліку робіт зі створення, перевірки та 
обробки документів, закріпленими за кожним окремим підрозділом підприємства із 
зазначенням їх взаємозв’язку і термінів виконання робіт.  

Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські 
звіти і баланси підлягають обов’язковій передачі до архіву. Бланки суворої звітності 
рекомендується зберігати в сейфах або металевих шафах, що забезпечують їх 
належне зберігання, це відповідає вимогам п. 6 названого Положення. 

З метою раціональної організації діловодства на підприємствах необхідно 
визначити ті потоки документообігу, які найбільше впливають на здійснення 
основних функцій підприємства. Вивчення інформаційних потоків дає можливість 
визначити завантаженість структурних підрозділів прийняттям, передачею та 
опрацюванням первинної документальної інформації. 

На цьому етапі організації бухгалтерського обліку необхідно визначитися щодо 
способу обробки облікових даних. Варіант без використання комп’ютерів для 
сучасної компанії, особливо якщо вона ще має намір складати міжнародну фінансову 
звітність, ми навіть не розглядаємо. Як правило, великі підприємства використовують 
автоматизовані ERP-системи. Подібні системи зарубіжних виробників зазвичай 
орієнтовані на західні методики обліку та формування звітності згідно з МСФЗ. 
Проте вони тією чи іншою мірою адаптовані до ведення обліку в умовах України. В 
нашій країні більш поширені спеціалізовані програми національних та російських 
виробників на базі 1С. Наприклад конфігурація «Управління виробничим 
підприємством» для платформи «1С: Підприємство 8.2» включає підсистему «Облік 
за МСФЗ». 

Законодавчі зміни, що відбулися останнім часом в реформуванні 
бухгалтерського обліку, є лише першими кроками до повноправного запровадження 
МСФЗ в Україні. Тому, навіть на тих підприємствах, де переходу на МСФЗ закон 
сьогодні не вимагає, бухгалтери мають бути готові до їх застосування. Для цього 
потрібно: 

- розробити якісне Положення про облікову політику на підприємстві, у якому 
зазначити такі облікові норми в межах дозволеного стандартами, які максимально би 
враховували специфіку та тактичні цілі діяльності Вашого підприємства; 

- підібрати бланк-форму фінансової звітності за МСФЗ, яка б відповідала 
найкращим галузевим практикам; 

- доопрацювати власний робочий план рахунків таким чином, щоб без зайвих 
зусиль автоматизувати процес складання такої звітності; 

- удосконалити документообіг, позбувшись зайвих документів та ітерацій, 
доповнивши натомість дійсно важливі процедури; 

- оволодіти основами МСФЗ за допомогою визнаних сертифікаційних програм.  
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УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ КЛІЄНТІВ БАНКУ 
 
Запропоновано етапи кредитного обслуговування клієнтів банку, 

відокремлено пункти управління кредитним обслуговуванням, визначено ряд 
проблем,що перешкоджають покращенню кредитування.  

Предложены этапы кредитного обслуживания клиентов банка, выделены 
пункты управления кредитным обслуживанием, определен ряд проблем, 
препятствующих улучшению кредитования. 

The stages of loan servicing bank, separated management of credit service points, 
identified a number of problems hindering the improvement loans. 

Ключові слова: управління, кредитне обслуговування, банк, банківська 
система. 

Кредитне обслуговування є дуже важливим елементом у нормальному 
функціонуванні банківської системи в цілому. Якість кредитного обслуговування 
визначається методикою управління. Нинішня ситуація в Україні показує, що 
покращення кредитного обслуговування перебуває в стадії доопрацювання, а в 
деяких аспектах – формування. 

Зараз особливо актуальним залишається проблема утримання лідируючої 
позиції на ринку кредитування та банківських послуг, або вихід на таку позицію. 

У сучасних умовах конкурентні банки намагаються обслуговувати клієнтів за 
трьома моментами: швидкість, вигідність, зручність. У такому сенсі кредитне 
обслуговування стає засобом конкурентних переваг на ринку.  

Дослідженню даної проблематики приділяється значна увага в наукових 
працях багатьох відомих вчених-економістів. Найбільше уваги кредитному 
обслуговуванню приділяли Данилова Т.Н. [1, с. 12], Малахова О. [3, с. 127], 
Папаіка О.О. [4, с. 103], Халіменко Ю. [5, с. 56], Шевчук, Д. А. [6, с. 11] та інші. 

Головним напрямом роботи фінансових установ, зокрема банків, завжди є 
оптимізація управління кредитного обслуговування клієнтів банку. Це може 
відбутися, якщо виконується умова максимального задоволення потреб та бажань 
клієнта. Світовий досвід показує, що для досягнення такого результату неодмінно 
потрібне проведення системного аналізу, який покаже, у якому напрямі треба 
провести реформування шляхом виявлення та чіткого формування наявної 
проблеми. 

Кредитне обслуговування – основний вид діяльності комерційного банку, що 
забезпечує прибутковість клієнтських коштів. Він має напрям на розвиток банку, 
як фінансової установи, на максимізація прибутку, і на задоволення всіх 
клієнтських потреб. Головною відмінністю від терміну «кредит» є те, що кредит – 
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це угода, яка укладається між організацією, що надає кредит, та позичальником, з 
питання надання коштів позичальникові на певних умовах, а кредитне 
обслуговування – довготривалий процес, на якому ґрунтується фактичне 
виконання умов кредитування. Це два взаємопов’язаних показники, від якості яких 
залежить робота банку.  

Якість обслуговування – це комплексна категорія, один з найважливіших 
показників ефективності функціонування кредитних відносин, об’єкт аналізу, 
планування і управління. Головною складовою всієї системи якісного 
обслуговування є якість управління кредитного обслуговування клієнтів банку. 

Але зараз існує низка проблем, які перешкоджають просуванню на кредитний 
ринок нових кредитних продуктів: 

 втрата довіри до банківської системи, що веде до зменшення ресурсної 
бази комерційних банків;  

 неможливість забезпечення стовідсоткової безпеки для електронних 
продуктів;  

 відсутність кваліфікованих спеціалістів;  

 відсутність механізму організації ефективної побудови і фінансування 
інноваційної діяльності в банківській сфері [2, с. 23]. 

Існує безліч чинників на які опирається робота банку. Проте одним із 
найважливіших є розробка та впровадження нових технологій для покращення 
роботи обслуговування клієнтів банку. Покращена робота буде приваблювати ще 
більше клієнтів, а тим самим буде приносити більші прибутки.  

Впровадження нових технологій та покращення системи обслуговування 
клієнтів банку може бути оцінена за показником, який буде відображати рівень 
попиту на кредитування. Кредитне обслуговування залежить від прямих та 
непрямих факторів. До непрямих відноситься ціна, тобто відсоткова ставка 
кредиту. До прямих – якість, а саме термін та розмір кредиту, його забезпеченість, 
рівень відповідності задоволення потреб позичальника, певні пільги для 
позичальника [3, с. 127]. 

Організація обслуговування клієнтів банку – це основний напрям розвитку 
банку на отримання максимального прибутку та задоволення власних потреб. 
Вона визначається рядом факторів: розміри статутного та власного капіталів, 
кваліфікація працівників, кредитна політика тощо. Також від організації 
банківського кредитування залежить прибуток за операціями та розвиток банку.  

Отже, в процесі кредитного обслуговування клієнтів банку доцільно буде 
виділити 7 етапів: 

1. Оцінка кредитного потенціалу банку, визначення його кредитної стратегії.  
2. Співбесіда з клієнтом, формування необхідного пакета документів. 
3. Аналіз документів та оцінка кредитоспроможності позичальника. 
4. Прийняття рішення про надання кредиту, формування та заповнення 

кредитного договору. 
5. Оформлення кредитної справи, видача кредиту. 
6. Контроль за виконанням кредитних умов позичальником і моніторинг. 
7. Повернення кредиту та закриття кредитної справи. 
Кожен етап кредитного обслуговування клієнтів банку обслуговується 

окремими елементами, які є невід’ємною частиною системи. Такими елементами є 
різноманітні структурні підрозділи банку: департаменти, управління, відділи, 
сектори.  

Зовнішнє середовище включає необхідні умови для існування і розвитку 
системи. На систему «Кредитне обслуговування клієнтів банку» суттєвий вплив 
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мають такі фактори: нормативно-правове забезпечення; розвиток економіки 
України; сучасний стан банківської системи; потреба клієнтів у додатковому 
фінансування; рівень платоспроможності клієнтів; кредитні пропозиції банків-
конкурентів [2]. 

Слід зазначити, що термінове впровадження нової технології обслуговування 
клієнтів банку зумовлено наступними причинами: 

- розвиток банківської системи в цілому та посилення конкуренції на ринку 
кредитування; 

- кризовими явищами у банківській системі, що являється невід’ємним 
стимулом до підвищення фінансової стійкості та конкурентоспроможності банку; 

- функціонуванням фінансового ринку за кордоном, що надає інформацію про 
усі нововведення у банківській сфері зарубіжним конкурентам. 

Кредитне обслуговування клієнтів банку може покращити дистанційне 
обслуговування. Адже з розвитком каналів дистанційного обслуговування 
найпростіші фінансові послуги будуть надаватися віддалено, а банківські 
відділення трансформуються в консультаційні центри. 

Отже, кредитне обслуговування у сучасній економіці має важливе значення. 
Від якості управління кредитним обслуговуванням залежить великий ряд 
факторів, а особливо – економічне положення банку на фінансовому ринку 
України та світу в цілому. Управління кредитним обслуговуванням клієнтів банку 
повинно бути спрямовано на задоволення клієнтських потреб, впровадження 
нових методів та заходів. Адже завдяки покращенню існуючої системи економіка 
нашої держави вийде на новий, міжнародний рівень у якості провідної держави. 
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ВАЛЮТНІ РИЗИКИ БАНКУ ТА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ НИМИ 
 
Валютний ризик є основним видом ризику, який спіткає суб’єктів валютних 

відносин при операціях з іноземною валютою. 
Дослідження сутності характеристик валютного ризику банку, інструментів 

його управління, видів та форм проводилися такими науковцями, як С. Гончаров 
[3], Н. Кушнір [3], С. Арбузов [1], Ю. Колобов [1], В. Міщенко [1], С. Науменкова 
[1] та інші. 

Аналізуючи різні джерела щодо трактування поняття «Валютний ризик», можна 
зробити висновок, що валютний ризик: 

Валютний ризик [3] – це небезпечність валютних втрат, пов’язаних зі зміною 
курсу іноземної валюти щодо національної грошової одиниці під час здійснення 
зовнішньоторговельних, кредитних і валютних операцій. 

Валютний ризик [1] – це наявний або потенційний ризик для надходжень і 
капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін 
на банківські метали. 

Валютний ризик [5] – це передусім імовірність того, що зміна курсів іноземних 
валют призведе до збитків унаслідок зміни ринкової вартості активів та пасивів банку 

Валютний ризик [4] – це можливість грошових втрат суб’єктів валютного ринку 
внаслідок коливань валютних курсів. 

Аналізуючи данні джерела можна побачити, що серед типів валютних ризиків 
розрізняють трансакційний, трансляційний та економічний. [2] В економічній 
літературі не існує загальновизнаних визначень щодо типів валютних ризиків. Отже, 
валютні ризики поділяють на:  

- Ризик трансакції; 
- Ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний); 
- Економічний валютний ризик. 
Ризик трансакції полягає в тому, що несприятливі коливання курсів іноземних 

валют впливають на реальну вартість відкритих валютних позицій. Проте оскільки 
він, як правило, випливає з операцій маркет-мейкерства, дилінгу і прийняття позицій 
в іноземних валютах, цей ризик розглядається у рекомендаціях щодо ринкового 
ризику. 

Ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний ризик) полягає в тому, 
що величина еквівалента валютної позиції у звітності змінюється в результаті змін 
обмінних курсів, які використовуються для перерахунку залишків в іноземних 
валютах в базову (національну) валюту. 

Економічний валютний ризик полягає в змінах конкурентоспроможності банку 
або його структур, що входять в консолідовану групу, на зовнішньому ринку через 
суттєві зміни обмінних курсів. 

Валютний ризик існує майже завжди при здійснені операцій з іноземною 
валютою. Розмір валютного ризику залежить від багатьох факторів, а саме таких 
як: розмір валютної позиції, яку займає учасник в конкретний момент часу, зміни 
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валютних курсів на ринку. Також важливою складовою є те, що валютний курс 
коливається завжди, тобто дуже рідко вдається втримати курс на одному і тому ж 
рівні довгий проміжок часу. 

Банки використовують дві альтернативні стратегії в процесі управління 
валютними ризиками, а саме: стратегію валютного метчингу та стратегію 
максимізації прибутку[6]. 

Стратегія управління активами і пасивами, яка передбачає вирівнювання 
валютної структури балансу, називається валютним метчингом (currency 
matching). Застосовування цієї стратегії дозволяє банку уникнути значної частини 
валютного ризику. Проте і ця стратегія не виключає його повністю, оскільки 
залишається ризик, пов’язаний з репатріацією прибутків від міжнародної 
діяльності або виплатою дивідендів в іноземній валюті. 

Отже, обираючи стратегію управління валютним ризиком, важливо зважити 
на те, що можливість повного узгодження всіх надходжень та платежів в іноземній 
валюті є швидше теоретичною і на практиці досягти такої відповідності практично 
неможливо.  

Банки мають можливість зупинити вибір на альтернативній стратегії – 
максимізації прибутку. Суть її зводиться до того, що учасники ринку «грають» на 
валютних курсах для отримання прибутків спекулятивного характеру, залишаючи 
валютну позицію відкритою та свідомо наражаючись на підвищений ризик. 

У такому разі управління валютною позицією здійснюється з огляду на 
закономірність: довга валютна позиція приносить прибутки за підвищення курсу 
іноземної валюти і завдає збитків за його зниження, а коротка – навпаки. Чим 
вищий ризик бере на себе учасник, тим більший прибуток він може отримати від 
«гри» на валютних курсах, але за несприятливих змін на валютному ринку втрати 
через узятий валютний ризик також будуть значними. 

Правильним є і протилежне твердження: зниження рівня валютного ризику 
означає не тільки зменшення ймовірних збитків, але й обмеження потенційних 
можливостей одержання прибутків. Саме ця обставина спонукає деяких учасників 
валютного рин-ку, зокрема і банки, свідомо залишати свої позиції незахищеними в 
надії на додаткові прибутки від сприятливої динаміки ринкових параметрів. 

Аналізуючи викладену вище інформацію можна сказати, що рівень ризику 
залежить як від власної позиції банку так і від ринкової кон’юнктури і якщо 
перший факт може бути обчислений досить точно, то прогнозування іншого є 
складною задачею. 

Зарубіжний досвід свідчить, що навіть у відносно благополучних країнах 
банкіри останнім часом віддають перевагу стратегіям мінімізації ризиків. У цьому 
разі модель валютного метчінгу служить інструментарієм аналізу та 
обґрунтування внут-рішніх лімітів валютного ризику і допустимих діапазонів 
зміни фінансових результатів діяльності банку. 

За результатами дослідження можна зробити висновки, що від валютним 
ризиком слід розуміти ймовірність отримання збитку або недоотримання прибутку 
внаслідок несприятливого коливання курсів іноземних валют. Також в процесі 
дослідження було виявлено, що ризик може приймати декілька форм, а саме: 
операційну, трансляційну та економічну. Основними факторами впливу на 
валютний курс можна назвати: динаміку курсу валют та розмір валютної позиції. 
На українському ринку розглянуті методи хеджування ще не досить розвиненні, 
тому можна сказати, що якщо банки почнуть адаптувати зарубіжний досвід в 
реаліях нашого законодавства це може принести досить велику перевагу перед 
конкурентами на вітчизняному ринку. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ВИТРАТНОГО ПІДХОДУ 

ПРИ ОЦІНЦІ ВАРТОСТІ МАЙНА 
 
Підхід до оцінки майна з точки зору затрат – це визначення його поточної 

вартості на основі розрахунку відновної вартості оцінюваного об’єкта (або 
вартості заміщення) і встановлення величини його сукупного зносу на дату оцінки. 
Іншими словами витратний підхід пропонує оцінку вартості об’єкта виходячи із 
вартості його відтворення (заміщення) в цінах на дату оцінки з подальшим 
коригуванням на суму зносу. 

Витратний підхід базується на принципах корисності та заміщення: 
потенційний покупець не заплатить за об’єкт більшу суму, ніж його сукупні 
витрати на відтворення об’єкта в його нинішньому стані і в поточних цінах. 
Нинішній стан враховується за допомогою суми сукупного зносу.  

Виходячи з принципів, які покладені в основу витратного підходу можна 
також дати чіткі визначення понять «відновна вартість» та «вартість заміщення». 
Так згідно з Національним стандартом № 1 «Загальні засади оцінки майна і 
майнових прав» тлумачення цих понять подаються у наступному формулюванні: 

o вартість заміщення – визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на 
створення (придбання) нового об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, який може 
бути йому рівноцінною заміною; 

o вартість відтворення або відновна вартість – визначена на дату оцінки 
поточна вартість витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового 
об’єкта, який є ідентичним до об’єкта оцінки. 
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Простіше кажучи, якщо в рамках витратного підходу перед оцінювачем 
постає задача, яка полягає у визначенні вартості заміщення оцінюваного майна, то 
в такому випадку експерт повинен дати відповідь на питання, а скільки буде 
коштувати в поточних цінах на дату оцінки створення іншого майна, яке не 
поступається оцінюваному за показниками корисності, проте може бути 
виготовлене з використанням сучасних матеріалів, сучасних засобів виробництва 
та проектних рішень. Якщо ж перед оцінювачем постає задача по визначенню 
вартості відтворення оцінюваного майна, то тут експерт вже повинен дати 
відповідь на питання, а скільки буде коштувати в поточних цінах на дату оцінки 
створення точної копії об’єкту оцінки (аналогічні матеріали, засоби виробництва, 
кваліфікація робочої сили, проектні рішення тощо). 

Очевидним тут є те, що величина вартості, розрахована в рамках витратного 
підходу, може варіюватися, суттєво залежачи від того, яка з вартостей 
(відтворення або заміщення) буде використовуватися. Концепція, яка буде обрана 
для конкретної оцінки, повинна відповідати позиції типового інвестора (покупця) і 
бути досить ясно обґрунтованою у звіті про оцінку майна для запобігання хибного 
розуміння. 

Так наприклад оцінювач, який використовує вартість заміщення, повинен 
чітко показати і довести, що оцінка базується на нових альтернативних матеріалах 
по причині їхньої функціональності і їх використання не буде призводити до 
зменшення вартості об’єкту майна. 

Цікавою особливістю і в той же час основним недоліком витратного підходу є 
те, що він повністю «зав’язаний» лише навколо проблеми визначення величини 
затрат. У реальному ж житті затрати на створення об’єкта не завжди є 
еквівалентом його ринкової вартості (якщо говорити більш точно, то практично 
ніколи не є таким еквівалентом), тому сфера застосування витратного підходу в 
достатній мірі специфічна. 

Область застосування витратного підходу для оцінки майна у відповідності 
до нормативно-законодавчої бази в Україні принципово не обмежується. Проте 
область виключного застосування витратного підходу в практиці професійних 
оцінювачів обмежена наступними випадками оцінки: 

1. оцінка об’єктів на сегментах ринку, які характеризуються відсутністю 
достатньої інформації для використання інших підходів – доходного та ринкового 
(порівняльного) підходів; 

2. оцінка спеціалізованих будинків (шкіл, лікарень, вокзалів, споруд 
інженерної та комунальної інфраструктури і т.д.). Така оцінка зокрема 
проводиться на основі витратного підходу, оскільки подібні об’єкти, як правило, 
не здатні приносити дохід, а інформація по їх продажу відсутня; 

3. страхування, оскільки страхова сума, страховий внесок, страхове 
відшкодування найбільш часто визначаються виходячи із затрат страхувальника; 

4. елементи витратного підходу використовуються також при нарахуванні 
встановлених законодавством податків і зборів та при переоцінці основних фондів 
підприємств. 

В процесі практичної діяльності українські оцінювачі використовують ще 
одну назву витратного підходу – майновий підхід. Зокрема це стосується випадків, 
коли відбувається оцінка об’єктів у формі цілісного майнового комплексу та у 
формі фінансових інтересів. 

Основними методами витратного підходу є метод прямого відтворення та 
метод заміщення: 
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o метод прямого відтворення полягає у визначенні вартості відтворення з 
подальшим вирахуванням суми зносу (знецінення). Даний метод, як правило, 
застосовується для проведення оцінки об’єкта, заміщення якого не можливе, а 
також у разі відповідності існуючого використання об’єкта оцінки його найбільш 
ефективному використанню; 

o метод заміщення полягає у визначенні вартості заміщення з подальшим 
вирахуванням суми зносу (знецінення). Даний метод, як правило, застосовується 
для визначення вартості заміщення об’єкта, що створений (створюється) за 
типовим проектом, або за умови економічної недоцільності відновлення об’єкта 
оцінки у його первісному вигляді. 

Результатом застосування цих методів в рамках витратного підходу є 
залишкова вартість заміщення (відтворення) об’єкта оцінки. Відповідно до 
Національного стандарту № 1 залишкова вартість заміщення (відтворення) – це 
вартість заміщення (відтворення) об’єкта оцінки за вирахуванням усіх видів зносу 
(для нерухомого майна – з урахуванням ринкової вартості земельної ділянки при її 
існуючому використанні (прав, пов’язаних із земельною ділянкою)). 

Необхідність врахування сукупного зносу для об’єкта оцінки зумовлена тим, 
що вартість заміщення (відтворення) апріорі відображає цінність аналогічного за 
корисністю і в той же час абсолютно нового майна. Тому, з метою врахування 
нинішнього стану об’єкта оцінки, від вартості заміщення (відтворення) 
віднімається сукупний знос у його вартісному представленні (грошовій сумі). 

Що ж із себе представляє сукупний знос, яка його природа і наскільки 
суттєвим є його вплив на вартість об’єктів майна? Раніше, коли ми вели мову про 
норму повернення капіталу, вже була спроба дати відповідь на це питання. 
Нагадаємо, що тоді поняття «знос» ми визначили як наростаючу втрату 
корисності майна. 

Якщо ж підійти до цього питання більш строго, то можна дати дещо інше 
визначення. Знос (знецінення) – це втрата вартості майна порівняно з вартістю 
нового майна. Ця втрата зумовлена зменшенням показників корисності майна із-за 
будь-яких причин. Знос має місце на протязі всього періоду економічного життя 
об’єкта власності. За ознаками виникнення знос поділяють на фізичний, 
функціональний та економічний (зовнішній). 

Сукупний знос – це сумарні втрати вартості відтворення (заміщення) майна, 
що пов’язані з усіма трьома видами зносу, тобто втрати вартості по різним 
причинам у зв’язку з фізичним руйнуванням, функціональним та зовнішнім 
старінням. 

Фізичний знос – знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних 
технічних характеристик та технологічних якостей об’єкта оцінки. Іншими 
словами, під фізичним зносом мають на увазі зменшення вартості майна внаслідок 
втрати його елементами своїх початкових властивостей. 

Функціональний знос – знос, зумовлений частковою або повною втратою 
первісних функціональних (споживчих) характеристик об’єкта оцінки. Іншими 
словами, під функціональним зносом мають на увазі зменшення вартості майна 
внаслідок втрати можливості використовувати його за прямим призначенням. 

Економічний (зовнішній) знос – знос, зумовлений впливом соціально-
економічних, екологічних, фінансових, законодавчих та інших факторів на об’єкт 
оцінки. 

За ступенями знос поділяють на такий, що усувається і такий, що не 
усувається або його усунення є економічно недоцільним. Знос вважають таким, що 
усувається, якщо витрати на його усунення менші, ніж приріст вартості майна за 
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рахунок його усунення. Відповідно знос вважається таким, що не усувається, якщо 
затрати на його усунення перевищують приріст вартості майна за рахунок його 
усунення. Подібна характеристика ступенів зносу найбільш характерна для 
фізичного та функціонального зносу. 

В момент, коли об’єкт оцінки вже не може використовуватися з метою 
отримання прибутку (не здатний генерувати дохід) або перестає вносити вклад у 
вартість майна, тобто в кінці його економічного життя, знос дорівнює 100%. 

Оцінка майна в рамках витратного підходу проходить у відповідності з 
наступним алгоритмом, що приведений нижче на прикладі оцінки нерухомого 
майна (нерухомості). 

Так, відповідно до положень Національного стандарту № 2 «Оцінка 
нерухомого майна», оцінка земельних ділянок, що містять земельні поліпшення, 
або земельних поліпшень із застосуванням методів витратного підходу передбачає 
таку послідовність оціночних процедур: 

1. визначення ринкової вартості земельної ділянки (прав, пов’язаних із 
земельною ділянкою) під час її існуючого використання; 

2. визначення вартості відтворення або заміщення земельних поліпшень; 
3. розрахунок величини сукупного зносу (знецінення) земельних поліпшень; 
4. визначення залишкової вартості заміщення (відтворення) об’єкта оцінки як 

різниці між вартістю заміщення (відтворення) та величиною зносу земельних 
поліпшень, збільшеної на величину ринкової вартості земельної ділянки (прав, 
пов’язаних із земельною ділянкою) під час її існуючого використання. 
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РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
Наприкінці 2014 р., перед прийняттям Державного бюджету на 2015 рік, 

Верховна рада внесла низку прогресивних змін до законодавчих актів, які є 
запорукою створення нової бюджетної системи. Основна мета змін до Бюджетного 
кодексу України – запровадити в 2015 році нову модель фінансового забезпечення 
місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин [1]. Разом з Бюджетним кодексом 
змін зазнали також і Податковий кодекс України та багато інших законів. 

В основі змін до Бюджетного кодексу України – децентралізація влади і 
суттєве розширення повноважень територіальних громад, що передбачає 
перерозподіл завдань, повноважень і ресурсів на національному, регіональному та 
місцевому рівнях, підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів. При 
розробці механізмів децентралізації за основу взятий досвід Польщі [2, с. 156]. 

Розглянемо більш детально головні напрями змін, які стосуються підвищення 
ефективності бюджетного процесу. 

1. Бюджетна та фінансова самостійність місцевих бюджетів: 
– самостійне формування місцевих бюджетів на основі закріплених 

стабільних дохідних джерел і видаткових повноважень та основних параметрів, 
визначених у проекті державного бюджету, поданому Урядом до Парламенту до 
15 вересня року, що передує плановому; 

– незалежне від термінів прийняття державного бюджету формування та 
затвердження місцевих бюджетів ― до 25 грудня року, що передує плановому; 

– спрощення процедури надання місцевих гарантій та здійснення місцевих 
запозичень від міжнародних фінансових організацій; 

– надано право здійснювати місцеві зовнішні запозичення усім містам 
обласного значення; 

– надання права самостійного вибору установи (в органах Казначейства чи 
установах державних банків) з обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих 
бюджетів та власних надходжень бюджетних установ [3]; 

– самостійне регулювання ставок податків на нерухомість та землю, а також 
надання пільг по їх сплаті; 

– встановлення єдиних нормативів відрахувань загальнодержавних податків 
(податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств) за кожною 
ланкою бюджету; 

– відміна індикативного планування Мінфіном показників місцевих бюджетів 
та доведення їх до місцевих бюджетів; 

– формування єдиного кошика доходів загального фонду та розширення його 
джерел; 

– заміна системи балансування доходів і видатків місцевих бюджетів 
принципово новою системою вирівнювання податкоспроможності територій та 
запровадження: базової дотації – для підвищення фіскальної спроможності 
місцевих бюджетів; реверсної дотації – для вирівнювання податкоспроможності 
територій. 

2. Закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел доходів та 
розширення дохідної бази місцевих бюджетів. 
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3. Новий механізм бюджетного регулювання та вирівнювання. Суттєва 
новація вирівнювання бюджету не за видатками, а за доходами (як у багатьох 
країнах), що значно стимулює регіони до нарощення доходів. 

4. Нова трансфертна політика для посилення відповідальності профільних 
міністерств за реалізацію державної політики у відповідних галузях. 

5. Децентралізація видаткових повноважень та чіткий розподіл компетенцій, 
сформований за принципом субсидіарності. 

6. Поява нових учасників бюджетного процесу – територіальних громад. 
Громади, об’єднані відповідно до критеріїв, визначених Законом про добровільне 
об’єднання територіальних громад, матимуть такі ж повноваження, як міста 
обласного значення. Територіальні громади, які об’єднаються до 15 жовтня року, 
що передує плановому, зможуть перейти на прямі міжбюджетні відносини з 
державним бюджетом починаючи з планового бюджетного періоду. Однак, органи 
місцевого самоврядування в селах, селищах, містах районного значення, що не 
об’єдналися, позбавляються права на виконання делегованих державою 
повноважень. 

7. Невикористані субсидії та субвенції залишатимуться в розпорядженні 
місцевого бюджету і можуть бути використані у наступному році. Таким чином 
відтепер місцеві громади зможуть плавніше планувати деякі видатки свої 
бюджетів, особливо капітальні. 

8. Кошти «фонду регіонального розвитку» мають бути розподілені не пізніше, 
ніж через 3 місяці після прийняття Державного бюджету (таким чином, у місцевих 
органів влади буде достатньо часу на їх використання). Місцеві органи влади повинні 
будуть фінансувати 10% витрат на ці проекти, що, можливо, підвищить якість 
розроблюваних ними проектів. Мінрегіоном вже розроблено окремий Порядок 
підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального 
розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду 
регіонального розвитку, а також Порядок використання таких коштів у 2015 році. 

9. Введені деякі передумови для середньострокового (трьохрічного) 
бюджетного планування. У рамках бюджетного процесу НБУ буде надавати 
трирічний прогноз «показників валютно-курсової політики». При цьому існує 
певна невідповідність стосовно того, що Мінекономрозвитку повинно надавати 
тільки однорічний макроекономічний прогноз. 

10. Відповідно до внесених змін у Бюджетний кодекс, відбулося посилення 
відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів у частині 
формування паспортів бюджетних програм та запровадження форми 
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для збору інформації, 
необхідної для підтвердження результативних показників бюджетних програм. 

11. На вимогу Світового банку розроблені заходи для створення ефективної і 
прозорої системи управління державними інвестиціями. Зміни направлені на 
подолання кількох проблем: по-перше, не ефективного планування й непрозорості 
процесу відбору проектів, які фінансуються за рахунок капітальних вкладень; по-
друге, розподілу бюджетних коштів у ручному режимі; по-третє, фрагментарного 
й нестабільного фінансування. 

12. Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники 
бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) 
і приймаються: не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію 
не раніше початку планового бюджетного періоду; після 15 липня року, що 
передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що 
настає за плановим. 
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Проект закону про Державний бюджет України підлягає обов’язковій 
публікації в газеті «Урядовий кур’єр» не пізніше ніж через сім днів після його 
подання Верховній Раді України. 

Інформація про мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається 
досягти при виконанні бюджетних програм, розміщується кожним головним 
розпорядником коштів державного бюджету на своєму офіційному сайті не 
пізніше ніж через сім днів після подання Верховній Раді України проекту закону 
про Державний бюджет України. 

Прийняті зміни можуть стати відправною точкою для повномасштабної 
реформи децентралізації. 

Така реформа буде успішною тільки в разі виведення із тіні основних 
надходжень бюджетів, стимулювання економічної активності. Фінансова 
децентралізація має бути обумовлена реальним правом кожної території 
проводити власну соціально-економічну політику, враховувати інтереси 
мешканців певної адміністративно-територіальної одиниці та мати на меті 
ефективне використання місцевих ресурсів. Водночас потрібно забезпечувати 
виконання загальнодержавних функцій і завдань органами місцевого 
самоврядування без протиставлення загальнодержавних та регіональних інтересів. 
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НАПРЯМИ ПЕРЕБУДОВИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
Від ефективності пенсійної системи залежить добробут населення та рівень 

стабільності у суспільстві. Проте пенсійна система України не відповідає вимогам 
сьогодення. Адже їй властиві складні проблеми, які в свою чергу спричинені 
певною мірою недоліками діючої системи пенсійного забезпечення, а також 
недосконалістю механізму її фінансування. 

Аналіз ступеня наукової розробки проблеми показав, що тематика 
дослідження пенсійних систем сьогодні становить інтерес для науковців. Однак, 
незважаючи на безумовні досягнення вчених у дослідженні актуальних проблем 
соціальної політики, соціального захисту, у їх працях недостатньо висвітлюються 
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питання пенсійної системи. Теоретичним засадам соціальної проблематики у 
цілому та пенсійної зокрема присвячені наукові праці вітчизняних учених: 
Е. Лібанової, Б. Надточія, В. Новикова, О. Палій, М. Ріппи, В. Скуратівського, 
П. Шевчука, В. Яценка, О. Яременка, а також зарубіжних науковців: Н. Волгіна, 
М.Вінера, В. Роїка, Дж. Стігліца, Р. Хольцмана, Е. Фулту, В. Кудряшов, 
Л. Стожок, В. Яценко, Р. Скіпенко та ін. 

Пенсійна система України – сукупність створених в Україні правових, 
економічних і організаційних інститутів і норм, метою яких є надання громадянам 
матеріального забезпечення у вигляді пенсії. Пенсійна система України в сучасному 
вигляді започаткована в січні 2004 року і містить у собі відносини по формуванню, 
призначенню і виплаті пенсій в трирівневій пенсійній системі [4, с. 352]. 

В Україні система пенсійного обслуговування знаходиться в стадії 
трансформації. Перехід до ринкової економіки виявив неспроможність 
забезпечити достатні і надійні виплати пенсіонерам. Організація пенсійного 
забезпечення, яке відповідає вимогам ринкової економіки – мабуть одна із 
найбільш важливих задач, яку необхідно вирішити в соціальній сфері. 
Багаторівневе пенсійне обслуговування включає солідарну систему, обов’язкове 
накопичення та добровільне формування пенсійних коштів. Така структура має 
сприяти забезпеченню обов’язкового прожиткового мінімуму всім пенсіонерам, а 
також запровадженню гарантованих механізмів, за допомогою яких громадяни 
можуть заощаджувати кошти на старість [5, с. 3]. 

У світлі формування ефективної недержавної пенсійної системи вкрай 
важливим є забезпечення розробки та виконання обов’язкових професійних 
пенсійних програм для окремих категорій осіб, зайнятих на роботах з особливо 
шкідливими та особливо важкими умовами праці, які дають право на призначення 
пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, з одночасним 
здійсненням заходів із створення роботодавцем безпечних для здоров’я робочих 
місць. Достроковий вихід на пенсію, скорочення періоду сплати страхових внесків 
є великим тягарем для солідарної пенсійної системи. Для таких категорій осіб 
пропонується обмежити право на дострокове отримання пенсії із солідарної 
системи, а здійснення пенсійного забезпечення таких працівників передбачається 
через професійні та корпоративні фонди. Такий крок відповідає світовій практиці. 
Лише три країни у світі за роботу в небезпечних, шкідливих умовах пропонують 
отримувати пенсію на 5-10 років раніше: Україна, Білорусь, Російська Федерація. 
Відповідний законодавчий акт, який передбачає здійснення пенсійного 
забезпечення окремої категорії працівників, зайнятих на роботах з 

особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, які дають право 
на призначення пенсій за віком на пільгових умовах чи за вислугу років, 
знаходиться на стадії розробки [3, с. 20]. 

У процесі реформування пенсійної системи в Україні передбачається 
забезпечення довічних пенсійних виплат з негайним або відстроченим початком 
платежів. Використовуватимуться також пенсійні програми на визначений строк з 
негайним початком виплат. Пенсійні платежі будуть складатися з двох частин – 
мінімальної гарантованої суми та змінної частини, розміри якої залежать від 
частки страхового внеску та величини інвестиційного доходу, що одержує 
страховик. Починаючи з 2018 p., передбачається, що громадяни (за їх бажанням) 
можуть переводити свої пенсійні заощадження з Накопичувального фонду до 
недержавного пенсійного фонду [1, с. 29]. 

Послуги з недержавного пенсійного забезпечення можуть надаватися різними 
суб’єктами, такими як: 
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– недержавні пенсійні фонди; 
– страхові організації, що проводять операції страхування довічної пенсії, 

ризику настання інвалідності або смерті; 
– банківські установи, які укладають договори про відкриття пенсійних 

депозитних рахунків. 
Надання пенсійних послуг здійснюється на основі добровільної участі 

фізичних осіб у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибору виду 
пенсійної виплати. Залучення коштів суб’єктами пенсійного забезпечення має 
здійснюватися з додержанням принципів цільового й ефективного використання.  
Важливим є положення про надання гарантій фізичним особам щодо реалізації їх 
прав у процесі виконання пенсійних програм. Державні органи управління 
здійснюють регулювання розміру тарифів на послуги, що надаються у системі 
недержавного пенсійного забезпечення. 

Недержавні пенсійні фонди створюються на підставі рішень засновників. Вони 
не мають переслідувати мету одержувати прибуток для його подальшого розподілу 
між засновниками. Недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів 
єдиним видом діяльності. Активи пенсійних фондів формуються за рахунок внесків 
до пенсійного фонду та прибутку від інвестування пенсійних внесків.  

Прикладом може бути досвід Польщі, де проводиться жорстке регулювання 
інвестиційної діяльності пенсійних компаній. Так, в акції такі фонди мають змогу 
вкладати не більше 40% активів, в іноземні цінні папери – 5%, а у боргові 
зобов’язання підприємств – незначну їх частку. Мінімальна дохідність інвестицій 
має становити не менше 50% від середньої дохідності на ринку [2, с. 366]. 

Отже, слід приділити особливу увагу ринку недержавного пенсійного 
забезпечення, який є найбільш динамічним серед ринків небанківських фінансових 
послуг. Про це свідчить стрімке зростання основних показників діяльності 
недержавних пенсійних фондів (НПФ). Найбільш активно відбувається створення 
відкритих НПФ, що пов’язане з їх більшою гнучкістю щодо входу або виходу 
учасників.  

Впровадження пенсійної реформи в Україні повинно спиратися на 
демографічні, правові та організаційні засади. Успіх пенсійної реформи в 
довгостроковій перспективі вимагає активних дій з метою створення розвиненої 
страхової індустрії. Розглянуті проблеми, а також рекомендації й підходи до їх 
вирішення наближають нас ще на декілька кроків до реалізації основних цілей та 
принципів реформованої пенсійної системи. 

Таким чином, підсумовуючи вище викладене, можна зробити висновки, що 
існуюча в Україні пенсійна система, яка значною мірою ґрунтується на принципах 
(засадах), успадкованих з радянських часів, не дивлячись на неодноразові спроби 
реформування, є в цілому неефективною як у суто економічному аспекті (лягає 
непомірним тягарем на державний бюджет України), так і з погляду соціальної 
справедливості (недодержання страхових принципів – наявність значних пільг у 
пенсійному забезпеченні окремих категорій працівників при однаковому розмірі 
відрахувань; низький рівень пенсій більшості пенсіонерів). Ключовими напрямками 
реформування пенсійної системи України є суттєве вдосконалення солідарної 
системи, розширення участі населення та підвищення ефективності діяльності 
недержавних пенсійних фондів, негайне запровадження накопичувальної пенсійної 
системи з урахуванням досвіду розвинутих держав світу.  

Для створення універсальної законодавчої бази подальшого реформування 
пенсійної системи слід скасувати практику регулювання умов пенсійного 
забезпечення деяких категорій громадян окремими законодавчими актами, що 
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дозволить у майбутньому ухвалити єдиний акт у цій сфері – Пенсійний кодекс 
України. 

Реформування пенсійного законодавства має також включати справедливий 
механізм зростання пенсійних виплат, створення прозорої пенсійної системи, а 
також підвищення індивідуальної зацікавленості громадян у сплаті страхових 
внесків, зокрема, у накопичувальному пенсійному забезпеченні. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ 

ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
 
Обґрунтовано проблеми проведення грошово-кредитної політики 

Національним банком України в 2015 р. Здійснено практичне дослідження 
ефективності реалізації монетарної політики в Україні. Запропоновано заходи 
щодо підвищення ефективності грошово-кредитної політики. 

На сьогодні в умовах кризової ситуації та нестабільності економіки в цілому в 
країні, постає питання вирішення багатьох проблем, які з цим пов’язані. Однією з 
проблем грошово-кредитної політики є недотримання запланованих показників 
інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін, адже на 2015 рік приріст ІСЦ 
повинен бути орієнтований в межах 9%, та в супереч усьому на березень місяць 
він склав – 20,3%, що значно перевищило передбачення, хоча на початок року, 
тобто за перші 2 місяці 2015 року, спостерігалась доволі стабільна ситуація з 
незначним підвищенням, що коливалося від 3,1% у січні місяці та 8,6% у лютому. 

Також за даний період спостерігається значний ріст рівня цін порівняно з 
відповідним місяцем попереднього року, у січні – 28,5%, у лютому – 34,5%, у 
березні – 45,8%, що ще раз доводить згубну економічну ситуацію України. 

Що ж до тенденцій на валютному ринку України, то спостерігається 
плаваючий курс національної валюти порівняно до іноземної, хоча за останній 
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місяць він був зафіксований НБУ на рівні 23,44 грн. за 1 дол.США, проте протягом 
попередніх двох місяців значні коливання спостерігалися на валютному ринку, 
наприклад на початок року 16.15 грн/дол.США, на кінець лютого місяця – 
27,77 грн./дол.США, а на чорному ринку взагалі досягала 45 грн./дол. США, що є 
свідченням несприятливої політичної та економічної ситуації в країні. Щодо 
відношення гривні до євро, то ситуація дуже схожа. На початок 2015 року курс 
становив 18,28 грн./євро, в лютому – 31,41 грн./євро, у березні – 25,44 грн./євро. 
Аналогічно і з відношенням курсу гривні до російського рубля: січень – 
0,235 грн./руб., лютий – 0,46 грн./руб., березень – 0,406 грн./руб. [1]. 

Згідно законодавства України, грошово-кредитна політика – це комплекс 
заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення 
стабільності грошової одиниці України шляхом використання визначених Законом 
«Про Національний банк України» інструментів та методів [2]. 

Тож, аналізуючи вищезгадані твердження, можна з упевненістю сказати, що 
Національний банк України не дотримується своєї головної цілі –стабільності 
грошової одиниці. 

Щоб виправити ситуацію, що склалася в цілому з грошово-кредитною 
системою, необхідно поетапно вирішити актуальні проблеми. Спочатку необхідно 
почати з вдосконалення валютної системи, як стверджує Клименко О.І., потрібно 
вводити інтервенції на міжбанківському валютному ринку. Також необхідно 
створювати умови і для розвитку інструментів хеджування валютних ризиків, 
надати прогнозовану динаміку обмінного курсу залежно від стану платіжного 
балансу та уникнути його значних коливань. Як важливий індикатор курсової 
політики доцільно використовувати динаміку реального ефективного обмінного 
курсу гривні. В цьому контексті має бути визначена і роль валютних резервів як 
інструменту забезпечення виконання стратегічних завдань при збереженні їх 
достатнього (за міжнародними критеріями) рівня [3]. 

Наступним етапом є боротьба з інфляцією або стримання росту споживчих 
цін. Існують такі методи боротьби: контроль за грошовою масою; стабілізація 
інфляційних очікувань населення; збільшення ступеня товарності економіки; 
зменшення податків; регулювання валютного курсу. Також утримувати інфляцію 
на належному рівні можна за допомогою таргетування, суть якого полягає у 
визначенні цільового показника або таргета, досягнення якого призведе до 
стабільності цін у країні. 

Таргетування інфляції – це монетарний режим, яким встановлюється 
однозначний пріоритет інфляції перед будь-якими іншими цілями монетарної 
політики, а також підвищена відповідальність органів грошово-кредитного 
регулювання за виконання інфляційних цілей. Застосування такого режиму 
передбачає виконання наступних умов, які поділяють на три групи:  

1. Незалежний центральний банк. З економічної теорії та практики зрозуміло, 
що стабільність цін можлива лише у довгостроковому періоді. Тому центральному 
банку обов’язково потрібно враховувати лаг, який виникає між здійсненням 
певних заходів у монетарній політиці та їх реальним впливом на рівень інфляції. 
Хоча результати монетарної політики можна побачити лише з часом, але витрати, 
що виникають у зв’язку зі спробами досягнення цінової стабільності, виникають 
одразу. Тому у деяких країнах, де уряд може впливати на діяльність центрального 
банку, на перше місце виходять політичні цілі, тобто досягнення негайного 
економічного зростання, шляхом зменшення процентних ставок, незважаючи на 
можливі негативні наслідки, які виллються у високу інфляцію. Тому центральний 
банк у країні, яка здійснює чи має намір здійснювати таргетування інфляції, 

http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Klimenko.pdf
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обов’язково повинен бути незалежним і повинен відстоювати довгострокову 
цінову стабільність.  

2. Єдиний показник для таргетування. При застосуванні режиму таргетування 
інфляції важливо пам’ятати, що основною ціллю монетарної політики повинно 
бути досягнення запланованого рівня інфляції.  

3. Макроекономічна стабільність. Ця умова є надзвичайно важливою, 
оскільки прийняття режиму таргетування інфляції у економічно нестабільній 
державі або у державі, яка щойно пережила економічну кризу, може призвести до 
конфлікту цілей, а, отже, неможливості досягнення запланованого рівня інфляції. 

Максимізація та професійне запровадження наведених умов дозволить, як 
мінімум, знизити темпи інфляції. Також до позитивних наслідків впровадження 
режиму таргетування інфляції в Україні можна віднести: 1) зростання довіри 
населення до Національного банку України та Уряду, що є одним із факторів 
формування інфляційних очікувань; 2) забезпечення стабільного економічного 
розвитку у довгостроковій перспективі; 3) зростання обсягів іноземних інвестицій 
(вплине на розвиток фінансово-кредитної сфери та розвиток економіки загалом); 
4) зниження цін на імпортні товари; 5) підвищення прозорості та ефективності 
функціонування ринку державних цінних паперів; 6) зниження ймовірності 
виникнення криз; 7) публічне оголошення середньострокових планових 
показників інфляції; 8) зростання відповідальності центрального банку за 
досягнення планових показників. 

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що запровадження інфляційного 
таргетування в Україні сприятиме стабілізізації рівня інфляції, гармонізації 
розвитку економіки, здешевінню довгострокових кредитних ресурсів та 
покращенню показників макроекономічного зростання [4, c. 31]. 

Щодо зарубіжного досвіду, то в США вважають, що проведення грошово-
кредитної політики повинне повністю бути звільнене від політичного втручання, 
що порівнюючи з Україною значно відрізняється, адже будь-які політичні зміни, 
явища, значно впливають на стан банківської системи та монетарну політику в 
цілому [5]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що для ефективності реалізації 
грошово-кредитної політики Національного банку України необхідно створювати 
умови, що забезпечать уникнення різких валютних коливань, значне підвищенню 
рівня споживчих цін, які несуть у собі перш за все довіру до банківської системи 
населення країни, та є наслідком таргетування інфляції та політичної свободи 
Національного банку України. 
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КОНТРОЛЬ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
 
Контроль – найважливіша складова будь-якої системи управління, що 

гарантує та забезпечує якісне та ефективне здійснення управлінської діяльності. 
Походить від французького слова «contrerôle» – подвійний список. Єдиного 
визначення сутності «контролю» нема. Розглянуті трактування відображають різні 
бачення кожне з яких є індивідуальним. Проте в цілому їх можна поділити на: 
трактування мікро-, макро- рівнів та загальні. 

Залежно від мікрорівня можна виокремити такі визначення: 
- перевірка, облік, спостереження за чим-небудь; установи, особи, що 

перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, 
звітність тощо [6]; 

- діяльність спрямована на встановлення помилок і обмеження 
нагромадження їх у діяльності менеджера організацій; 

- регулювання організаційної діяльності, коли деякі заплановані елементи 
виконання ставлять у визначені межі; 

- Мартиненко М. вважає, що це процес людської діяльності, спрямований на 
встановлення корисності факту, що здійснився, його направленості на досягнення 
мети або визначення ступеня відхилення від плану досягнення мети, допущеного 
окремою особою, групою осіб або організацією в цілому [3, c. 248]. 

Залежно від макрорівня варто виокремити такі трактування: 
- Гриценко О.І. наголошує на тому, що контроль варто розглядати в трьох 

аспектах [1, с. 3]: 
 як систематична і конструктивна діяльність органів управління; 
 підсумкова стадія процесу управління; 
 невід’ємна складова процесу прийняття і реалізації управлінських рішень в 

державі; 
- Погосян М. визначає дану категорію як сукупність регулярних і 

безперервних процесів, за допомогою яких їхні учасники в легітимній формі 
забезпечують ефективне функціонування державного сектора, а також діяльність 
інших суб’єктів, що здійснюють господарську діяльність, незалежно від форм 
власності [4, с. 103]; 

- діяльність, яка передбачає існування взаємозв’язків, які проявляються в 
активному впливові контролю на більш ефективне використання фінансових 
ресурсів, у ліквідації перешкод оптимального функціонування всіх ланок 
фінансової системи; 

- функція системи управління суспільними процесами. Це стосується 
переважно соціального управління, політичного керівництва держави. Крім того, 
контроль дисциплінує працівників апарату управління, дає можливість об’єктивно 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C#cite_note-1
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оцінювати рівень їхньої компетентності і відповідальності, сприяє поширенню 
позитивної практики роботи [2, с. 5]. 

До загальних трактувань суті дефініції «контроль» нами було віднесено такі: 
- активне втручання суб’єкта управління в діяльність підконтрольного 

об’єкта. У цілому сутність контролю як соціального явища полягає в перевірці 
відповідності діяльності учасників суспільних відносин встановленим у 
суспільстві приписам, у межах яких вони мають діяти [5]; 

- підсумкова стадія процесу управління, серцевиною якої є механізм 
зворотного зв’язку [7]; 

- сукупність політичних, економічних та ідеологічних процесів і методів, що 
забезпечують стабільність суспільства та державного ладу, дотримання 
соціального порядку; 

- своєчасний облік відхилень від загальновизнаних норм дії, коригування 
процесу виконання накреслених програм, виконання рекомендацій з ліквідації 
виявлених у роботі недоліків, виправлення помилок; 

- складова процесу розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень, 
яка безперервно бере участь у цьому процесі від його початку до завершення [7]; 

- Шевчук В.О. зазначає, що це «величина, яка визначає цільові орієнтири та 
обмежуючі параметри діяльності, дотримання яких забезпечує досягнення 
поставлених цілей [8, c. 33]; 

- систематична та конструктивна діяльність керівників та органів 
управління, одну з управлінських функцій, тобто контроль як діяльність; 

- невід’ємний елемент системи регулювання, метою якого є ліквідація 
відхилень від прийнятих стандартів, і порушень принципів законності, 
ефективності і економії витрат матеріальних ресурсів на максимально ранній 
стадії з метою прийняття коригувальних заходів, залучення винних до 
відповідальності, отримання компенсації за заподіяні збитки чи здійснити заходи 
на упередження або скорочення таких порушень в майбутньому. 

На нашу думку, контроль – це функція держави та інших інституційних 
одиниць, що полягає в застосуванні різноманітних механізмів за діяльністю 
підконтрольних об’єктів з метою: отримання об’єктивної та достовірної 
інформації; застосування заходів щодо попередження правопорушень; надання 
допомоги підконтрольній структурі у поновленні законності і дисципліни; 
прийняття заходів щодо притягнення до правової відповідальності винних осіб. 

Такий підхід дозволяє дослідити контроль в усіх його проявах.  
Головними складовими контролю є суб’єкт контролю (хто контролює); об’єкт 

контролю (кого контролюють); предмет контролю (що контролюють); принципи 
контролю; метод (методики) контролю (за допомогою чого контролюють); техніка 
і технологія контролю. 

Об’єкти та суб’єкти контролю взаємодіють між собою створюючи при цьому 
систему взаємозв’язків, яка дає можливість визначити найбільш оптимальний 
результат для досягнення поставлених цілей (рис. 1. та 2).  
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Рис. 1. Роль контролю в діяльності суб’єктів господарювання мікрорівня * 
* складено автором 

 

 
 

Рис. 2. Роль контролю в діяльності суб’єктів господарювання макрорівня * 
* складено автором 

 
Як бачимо з рис. 1. та рис. 2 контроль є важливим елементом в системі 

управління, дієвим засобом виявлення внутрішньогосподарських резервів, 
основою розробки науково обґрунтованих управлінських рішень, інструментом 
досягнення поставленої мети. 

Таким чином, контроль на мікро- та макро- рівнях має як спільні так і 
відмінні риси, які мають бути обов’язково враховані під час здійснення процесу 
контролю. Контроль завершує управлінський цикл, і на цьому етапі неможливо 
внести до нього якісь корективи, можемо лише констатувати, аналізувати і робити 
висновки, які можуть стати в нагоді надалі.  
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МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ – ОДИН ІЗ НАЙДАВНІШИХ 

ВИДІВ СТРАХУВАННЯ 
 
Перший зі збережених донині страхових полісів було виписано в 

середньовічній Італії в 1347 і пов’язані вони були саме з морським перевезенням. 
Сучасне страхування асоціюється з Лондонським Ллойдом, який розпочав 

свою діяльність 1688 року також із морського страхування, яке за тих часів робило 
вже не перші кроки. 

Більш ніж за три сторіччя розвитку морського страхування було 
відпрацьовано головні принципи, поняття й механізми, які застосовуються і 
донині, іноді лише з невеликими змінами. 

Незважаючи на деякий занепад вітчизняної морської індустрії в середині 90-х 
років, останнім часом в Україні намітилися тенденції до оздоровлення галузі. 
Поступово зростає попит на послуги національних страховиків з боку власників 
річкових і морських суден, фрахтувальників, операторських компаній, морських 
посередників, таких як суднові агенти й брокери [5]. 

Можна виокремити два основні джерела морського страхового права: у 
міжнародному масштабі – англійський Закон про морське страхування (Marine 

https://sites.google.com/site/igroupteamsite/administrativne-pravo-ukraieni/ponatta-kontrolu-ta-jogo-vidi
https://sites.google.com/site/igroupteamsite/administrativne-pravo-ukraieni/ponatta-kontrolu-ta-jogo-vidi
http://bookss.in.ua/book_sutnist-znachennya-ta-osoblivosti-rozvitku-menedzhmentu_810/8_7.1.-sutnist-vidi-ta-osnovni-zavdannya-kontrolyu
http://bookss.in.ua/book_sutnist-znachennya-ta-osoblivosti-rozvitku-menedzhmentu_810/8_7.1.-sutnist-vidi-ta-osnovni-zavdannya-kontrolyu
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Insurance Act) 1906 року, у національному – Кодекс торговельного мореплавства 
України 1995 року. 

Страхові компанії пропонують три основні види послуг з морського 
страхування (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Види послуг з морського страхування* 
*складено на основі інформації [5] 

 
У сучасних умовах розвитку міжнародних зв’язків значну роль відіграє 

морський транспорт, перевезення яким користуються попитом у підприємств 
великого та середнього бізнесу, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. 
Перевагами морських перевезень є порівняно низька вартість у розрахунку на 
одиницю ваги та можливість транспортування вантажів різних властивостей і 
розмірів при забезпеченні їх збереження. Разом з тим морський транспорт 
відрізняється високим рівнем капіталоємності виробництва транспортних послуг і 
низькою рентабельністю, що суттєво стримує вкладення коштів у оновлення 
основних засобів. Тому організація будівельних та ремонтних робіт на морському 
транспорті, а також придбання нових суден і обладнання вимагають значних 
інвестиційних ресурсів [6]. 

У результаті сучасний стан національного торговельного флоту не відповідає 
міжнародним стандартам (технічне оснащення, експлуатаційні характеристики, 
основні параметри безпеки тощо), характеризується високим рівнем зносу 
морських транспортних засобів, а також відсутністю державного контролю у сфері 
безпеки мореплавства. 

Морське страхування в Україні знаходиться тільки на етапі свого зародження 
і займає незначну частку на страховому ринку. З 2010 по 2012 роки частка валових 
надходжень страхових внесків (ВНСВ) за морським страхуванням у загальній сумі 
ВНСВ з добровільних видів страхування (крім страхування життя) знаходилась у 
межах 9%, але у 2013 р. ситуація погіршилась і їх частка склала лише 6,4%. 
Причиною такого зменшення стало скорочення страхових надходжень майже 
вдвічі через поглиблення світової фінансово-економічної кризи, в умовах якої 
призупинились партнерські відносини між багатьма країнами світу та зменшились 
обсяги товарообігу [4]. 

У 2014 р. питома вага ВНСВ за морським страхуванням у загальній сумі 
добровільних видів страхування (крім страхування життя) зросла до 8,36%, з них 
8,15% припадає лише на страхування вантажів та багажу та 0,17% і 0,04% – 
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відповідно, на страхування водного транспорту (каско) та страхування 
відповідальності власників водного транспорту (рис. 2). 

За останніх п’ять років найвищий показник щодо частки валових страхових 
виплат (ВСВ) за морським страхуванням у загальній сумі ВСВ з добровільних 
видів страхування (крім життя) був досягнутий у 2011 р. і склав лише 0,75% [4]. У 
2014 р. цей показник склав лише 0,65%, із них 0,52% займає страхування вантажів 
та багажу, 0,11% – страхування водного транспорту (каско), 0,02% – страхування 
відповідальності власників водного транспорту. 

Великою загрозою для вантажу, який перевозиться водними шляхами, 
екіпажу та безпосередньо судну є морське піратство. За даними Міжнародного 
морського бюро (International Maritime Bureau), в 2013 році у світі сталося 445 
піратських захоплень суден з 1270 членами команд на борту, а за 6 місяців 2014 р. 
було здійснено 173 нападів, 26 спроб захоплення зробили сомалійські пірати [2]. 
Тому впровадження та розвиток страхування від морського піратства є 
першочерговою необхідністю. 

 

 
 

Рис. 2. Питома вага валових надходжень страхових внесків 
за добровільними видами морського страхування у загальній сумі валових 

надходжень страхових внесків з добровільних видів страхування 
(крім життя) у 2014 р.* 

*складено на основі інформації [4] 

 
Цей напрямок страхування потребує вдосконалення методик розрахунку 

ризиків та розробки андеррайтингових методик розрахунку страхових тарифів, які 
на цей момент відсутні. Страхування від морського піратства, з одного боку, є 
дуже привабливим для страховика, оскільки коштує дорого, а з другого – дуже 
небезпечним, оскільки страховик повинен формувати портфель релевантних 
ризиків, або співпрацювати з великими перестраховиками. 

Таким чином, вітчизняне морське страхування розвивається поступово і 
страхові компанії поки що не в змозі виправдати очікування власників морських 
суден та повною мірою відповідати за морські ризики. Тому вважаємо, що 
необхідним на сьогоднішній день є підтримання вже існуючої мережі послуг 
морського страхування та вдосконалення відповідно до міжнародних стандартів. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВВЕДЕННЯ ПОДАТКУ НА РОЗКІШ 
 
Сучасний стан розвитку України характеризується наявністю суттєвого 

дисбалансу доходів різних верств населення. Держава намагається знайти 
ефективний спосіб регулювання рівня доходів громадян та підвищити соціальну 
рівність, зокрема шляхом вдосконалення податкових відносин у напрямі 
оптимізації розподілу податкового навантаження серед окремих верств населення 
та часткового вирівнювання доходів шляхом збільшення податкового 
навантаження на більш заможних громадян. Одним із шляхів вирішення даної 
проблеми є введення податку на розкіш. Доцільність введення даного податку 
обґрунтовується тим, що в Україні невпинно зростає кількість заможних людей, 
проте середній клас, який має включати основну частину населення, майже 
відсутній. Тому на сьогодні сформувався величезний розрив у доходах, який 
можна частково вирівняти шляхом введення податку на розкіш.  

Світова практика показує, що введення податку на розкіш у таких країнах як 
Австрія, Велика Британія, Данія, Італія, Іспанія, Німеччини, Франція, Швеція 
скоротив диференціацію доходів найбагатших та найбідніших верств населення, 
сприяв справедливому розподілу податкового тягаря, суттєво збільшилась дохідна 
частина бюджету. Крім того зменшилось податкове навантаження з праці за 
рахунок його збільшення на капітал, а також податок на розкіш діє як інструмент 
запобігання монополізації ринку нерухомості [1].  

Проте, при введенні даного податку в Україні може виникнути ряд проблем. 
По-перше, законопроект № 10558 від 06.09.2012 р. не дає визначення поняття 
«розкіш». Проте до об’єктів, що підлягають оподаткуванню включено: квартира, 
загальна площа якої перевищує 200 кв. метрів; дачний або садовий будинок, 
котедж або житловий будинок садибного типу, загальна площа якого перевищує 



44 

500 кв. метрів; легкові автомобілі з об’ємом циліндрів двигуна понад 3990 куб. см 
(крім тих, що використовувалися); мотоцикли з об’ємом циліндрів двигуна понад 
995 куб. см; судна, яхти; вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, 
годинники, мобільні телефони вартістю понад 50 розмірів мінімальної заробітної 
плати; вироби з хутра вартістю понад 40 розмірів мінімальної заробітної плати; 
предмети мистецтва, колекціонування та антикваріату вартістю понад 50 розмірів 
мінімальної заробітної плати [2]. 

По-друге навіть при впровадженні даного податку вже знайдено шляхи, за 
якими можна обійти його сплату, що свідчить про необхідність його 
вдосконалення. Так, виникає ситуація, коли за законопроектом особа, що володіє 
житловою нерухомістю площею понад 500 кв.м. або двома чи більше об’єктами 
нерухомості загальною площею понад 600 кв.м. має сплачувати податок на 
розкіш. Проте, уваги потребує той факт, що така верства населення як селяни, 
зазвичай використовують вказану площу для зберігання врожаю чи для утримання 
худоби. Тому виникає парадокс: податок на розкіш накладатиметься також на 
незаможні верстви населення. А це суперечить першопричині введенню даного 
податку, а саме частковому зрівнянню доходів країни. Схожа ситуація виникає із 
квартирами, отриманими ще за радянських часів, що мають велику площу. 
Зазвичай власниками їх виступають пенсіонери, а це одна із найменш захищених 
верств населення [3]. 

Протилежна ситуація виникає із незавершеним будівництвом, або нерухомим 
майном, яке не оформлене у встановленому порядку. Тобто існує можливість, що 
найзаможніші верстви населення просто не сплачуватимуть податок, а 
забудовники не оформлюватимуть ці будинки, як здані в експлуатацію, що суттєво 
зменшить доходи бюджету. 

Проблема виникає і з оподаткуванням транспортних засобів, яке грунтується 
лише на розмірі двигуна. При введенні податку на розкіш, виключаються зі списку 
можливих об’єктів оподаткування автомобілі класу «люкс» із малими двигунами, 
а також колекційні автомобілі. Так наприклад такі автомобілі як Audi Q7, Audi A7 
і А8, BMW 7-серії, BMW X6, Cadillac SRX, Mercedes-Benz ML, Porsche Cayenne, 
Porsche Panamera, Range Rover Sport стали «не розкішними», а весь модельний ряд 
автомобілів Tesla, вартість яких в середньому перевищує 100 тис.доларів, не 
підпадають під оподаткування, так як оснащені електродвигунами. 

Проте навіть якщо автомобіль відповідає вимогам об’єктів оподаткування, 
його можна подати заяву до ДАІ про зміну двигуна на менший або електричний та 
принести заяву від СТО, в якій засвідчується, що заміна відбулася, і таким чином 
уникнути сплати податку. А так як працівники ГАІ не проводять перевірку заміни, 
у такий спосіб може відбуватися масове ухилення від сплати податку.  

Також із введенням у 2015 році транспортного податку виникає ситуація 
подвійного оподаткування, що викликає необхідність вдосконалення нормативно-
правової бази, а саме у напрямку анулювання транспортного податку на розкішні 
автомобілі . 

До предметів розкоші, що оподатковуватимуться, належать також хутра, 
дорогі прикраси, антикваріат, тобто предмети за які вже сплачувався акциз при 
ввезенні в країну. Тому для забезпечення справедливого розподілу податкового 
тягаря, потрібно виокремити товари розкоші, як такі, що не потребують сплати 
акцизу. Проте слід зазначити, що досвід інших країн показав недоцільність 
оподаткування предметів мистецтва та антикваріату, так як це може спричинити 
процес масового вивезення зазначеного майна за межі нашої держави [4]. 
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Тому при доопрацюванні даного законопроекту, в першу чергу, необхідно 
дати визначенню поняттю «розкіш», розв’язати проблеми з подвійним 
оподаткуванням, переглянути його базу та створити жорсткий механізм контролю 
для уникнення можливості ухилення від його сплати. Також варто звернути увагу, 
що його введення може призвести до значного зменшення продажу автомобілів, 
антикваріату та інших предметів розкоші. Тому, введення податку на розкіш 
потребує детального попереднього перегляду та вивчення. 

Отже, першочергове завдання введення податку на розкіш не виконання 
фіскальної функції, тобто збільшення бюджетних надходжень, а саме регулятивна 
функція – подолання дисбалансу між доходами різних верств населення. 
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ФІСКАЛЬНА КОНСОЛІДАЦІЯ – РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОГО 

СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ 
 
Кризові явища, що регулярно виникали у світовій економіці призвели до 

розбалансування державних фінансів, тобто виникає зростання бюджетного 
дефіциту, зумовленого зменшенням доходів бюджету, що в свою чергу викликане 
падінням інвестиційної активності, зменшенням споживчого попиту та 
інфляційними явищами (рис.1). В таких умовах приймаються експрес-методи 
стабілізації фінансової ситуації в країні – кредити міжнародних фінансових 
організацій. Однак збільшення боргового навантаження на економіку країни не 
призвело до стабілізації державних фінансів – бюджетний дефіцит продовжував 
зростати, більше того з’явилися нові витрати, пов’язані із обслуговуванням 
державного боргу. Занепокоєння щодо стабільності державних фінансів виникло 
починаючи із 80-х років ХХ століття.  

http://libtomcat.knteu.kiev.ua/library/DocDescription?doc_id=205826
http://libtomcat.knteu.kiev.ua/library/DocDescription?doc_id=205826
http://libtomcat.knteu.kiev.ua/library/DocDescription?doc_id=205826
http://w1.c1.rada.gov.ua/
http://libtomcat.knteu.kiev.ua/library/DocDescription?doc_id=205826
http://libtomcat.knteu.kiev.ua/library/DocDescription?doc_id=205826
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Рис. 1. Причини розбалансування державних фінансів 

 
Боргове навантаження та дефіцит державного бюджету почали оцінюватися 

не тільки у кількісному вираженні, а й у% від ВВП. Реакцією на дестабілізацію 
державних фінансів було впровадження заходів фіскальної консолідації в кінці 80-
х–середині 90-х років минулого століття. Тоді модель фіскальної консолідації була 
витратно-спрямована (expenditure-based). Пізніше заходи бюджетної консолідації 
були доповнені інструментами збільшення доходів бюджету (revenue increases). 
Однак, як показує досвід країн Євросоюзу [6], якість бюджетної консолідації 
підвищується, коли акцент ставиться на обмеження видатків, а не на збільшення 
доходів бюджету (збільшення податкового тягаря на економіку країни).  

Реалізацію фіскальної консолідації залежить від низки факторів, які можна 
згрупувати наступним чином [6]: 

 вид (будова) фіскальної консолідації (composition): витратно-спрямована, 
спрямована на збільшення доходів бюджету, або поєднання двох інструментів; 

 природа (nature): поступова чи жорстка консолідація; 
 роль пов’язаних напрямів політики (flanking policies): грошова політика, 

девальвація обмінного курсу, структурні реформи в економіці та реформування 
фіскальних інститутів; 

 вплив макроекономічних умов – прив’язаність заходів бюджетної політики 
до фази бізнес-циклу в країні. 

Основним завданням фіскальної консолідації є зменшення циклічно-
скоригованого бюджетного балансу на 1,5% від ВВП на рік (в умовах жорсткої 
консолідації) або ж по 0,5% від ВВП протягом 3-х років (в умовах поступової 
консолідації). В Європейському союзі застосовується поступова фіскальна 
консолідація, яка має своє визначення у превентивних та коригуючи механізмах 
Пакту Стабільності та зростання. 

В умовах впровадження середньострокового бюджетного планування в 
Україні важливо перейти до системи фіскальних індикаторів, «очищених» від 
впливу економічного циклу на економіку. Один із найголовнішиї таких 
індикаторів – циклічно-скоригований бюджетний баланс (cyclically adjusted 
budget balance (CAB)). Даний показник був визнаний ключовим у системі 
фіскального нагляду (fiscal surveillance), впровадженій у Європейському Союзі 
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реформою Пакту Стабільності та зростання 2011 року (реформи «Six Pack») [3]. 
Циклічно-скоригований баланс, скоригований також на одноразові або тимчасові 
заходи уряду має назву структурний баланс (structural balance) та 
використовується для оцінки досягнення країнами середньострокового об’єкту 
бюджетування (medium-term budgetary objective) у рамках попереджуючого 
механізму Пакту стабільності та зростання, а також як «ефективна дія» при 
процедурі Надмірного дефіциту (excessive deficit procedure) у рамках коригучого 
механізму.  

Циклічно-скоригований бюджетний баланс – показник, досягнення якого 
забезпечується примусовими механізмами, такими як: 

1. санкції: у разі значних відхилень структурного балансу фактичного від 
визначеного середньостроковим об’єктом бюджетування Рада Європейського 
союзу надає рекомендації щодо усунення відхилень. У разі повторного 
недотримання покращення структурного балансу-- 0,5% від ВВП на рік, до країни 
засовуються санкції; 

2. національне законодавче регулювання: вимоги Пакту стабільності та 
зростання повинні бути відображені у національних законодавчих документах. Це 
стосується насамперед середньострокового об’єкту бюджетування, а також 
обмеження структурного дефіциту бюджету. При зростанні структурного дефіциту 
повинен автоматично включатися корегуючий механізм – Процедура надмірного 
дефіциту. 

Методологія визначення циклічно-скоригованого балансу включає два кроки 
[6]: визначення циклічного бюджетного компоненту та виключення його із 
фактичного бюджетного балансу: 

САВ = 𝐵
𝑌 − 𝐶𝐶 

CAB (cyclically adjusted budget balance) – циклічно скоригований бюджетний 
баланс; 

B (nominal budget balance) – номінальний бюджетний баланс; 
Y (GDP)– величина ВВП; 
СС (cyclical component)– циклічний компонент. 
Визначення циклічного компоненту у бюджетному балансі, згідно методики 

Європейського союзу складається із двох елементів:  
1) визначення циклічного положення економіки (падіння обсягів виробництва 

– the output gap)– OG ; 
2) зв’язок між економічним циклом і бюджетом – ε  
Добуток значень наведених елементів формує циклічний компонент бюджету 

(СС): 
СС = ε ∙ OG 

Отже фіскальна консолідація – сукупність заходів уряду, щодо реформування 
державних фінансів задля досягнення їх стійкості. Серед заходів фіскальної 
консолідації, на основі досвіду Європейського союзу, можна виділити зокрема 
покращення циклічно скоригованого первинного балансу: протягом 1 року – не 
менш як 1,5%, протягом 3 років – якщо кожного року такий баланс не 
погіршується більше, ніж на 0,5% ВВП (плавна консолідація). За такого підходу 
річна консолідація розглядається як епізод [5]. Також фіскальна консолідація 
завжди передбачає різке зменшення субсидій‚ а також державних видатків на 
інвестиції з переведенням більшої їх частини саме на підприємства. Однак 
проведення фіскальної консолідації має як позитивні так і негативні моменти. 
Тому приймаючи рішення щодо фіскальної консолідації необхідно враховувати 
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такі негативні її наслідки, як зниження ВВП, підвищення рівня безробіття, 
скорочення внутрішнього сукупного попиту, зниження курсу національної 
валюти. Такі негативні наслідки, які виникають як реакція на заходи уряду лише у 
короткостроковій перспективі, призведуть до збалансування державних фінансів у 
середньостроковій перспективі, забезпечення їх стійкості через зменшення частки 
бюджетного дефіциту та державного боргу у ВВП. Саме тому бюджетна 
консолідація–це ефективний інструмент середньострокового бюджетного 
планування, який не може розглядатися в короткостроковій перспективі, більше 
того аналіз бюджетної консолідації у котороткостроковому періоді може 
призвести до неправильних висновків. 
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ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПРИКЛАДІ 

ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» 
 
На сучасному етапі для банківської системи України характерні дуже високий 

рівень конкуренції та проблеми з використанням наявних ресурсів у банків. Тому 
дуже важливими стають питання аналізу достатності ресурсного потенціалу банку 
та оцінки ефективності управління ним. Ефективність діяльності банків залежить 
від правильної оцінки ресурсного потенціалу та аналізу можливостей його 
використання. 

Аналіз ресурсного потенціалу банку на практиці ускладнюється 
різнорідністю і не системністю показників, які не дають змогу провести 
узагальнену оцінку його достатності.  



49 

Аналіз ресурсного потенціалу банку методом коефіцієнтів дозволяє виявити 
його динаміку без впливу інфляції на статті балансу, що є актуальним на сьогодні для 
діяльності банківських установ. Аналітичні коефіцієнти дозволяють виявити 
кількісний взаємозв’язок між складовими ресурсного потенціалу банку та визначити 
агрегований показник його достатності [4, с. 119-126]. 

Враховуючи різнорідність показників, необхідно визначити вагомість кожного з 
них. Для визначення вагомості показників скористаємося правилом Фішберна, яке 
дає можливість визначити рівень значущості показників на основі їхнього 
ранжування. Якщо систему показників упорядкувати за ступенем зниження 
їх значущості, то значущість i-го показника (ri) слід визначати за формулою (1) [14]. 

 

,                 (1) 
де P(Si) – ваговий коефіцієнт і-го показника сукупності; 
N – кількість показників сукупності; 
i – порядковий номер (ранг) показника сукупності. 
 
Наступним кроком є оцінка ступенів значущості для системи показників. 

Спочатку експерт за бальною шкалою (від 1 до і-го коефіцієнта, який бере участь у 
розрахунку) має оцінити значимість кожного показника за таким принципом: 
обирається найбільш важливий показник серед системи показників, йому 
присвоюється найменша оцінка, далі з обраним показником оцінюються решта 
показників. 

Для більш простого розрахунку використовуємо програму MS Excel 2007. 
Розрахунок інтегрального показника ресурсного потенціалу ПАТ «Платинум Банк» 
проводиться методом «зважених сум», що представлено у таблиці 1. 

Для розрахунку показника достатності ресурсного потенціалу 
використовувались коефіцієнти К2 – К11 [2, с. 1-10]. А для розрахунку інтегрального 
показника коефіцієнти К1-К12 [4, с. 119-126].  

Як видно з табл. 1 найбільш вагомим, на нашу думку, є показник достатності 
ресурсного потенціалу, тому що він формує уявлення про ступінь достатності коштів 
у досліджуваному банку (ваговий коефіцієнт – 0,1538). Оскільки регулятивний 
капітал один із найважливіших показників діяльності банку, основним призначенням 
якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банк бере на себе у 
процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості та 
стабільності діяльності банку (ваговий коефіцієнт – 0,1410). Далі, важливий показник 
– мультиплікатор капіталу, який є прямим показником фінансового важеля банку і 
показує, яку кількість гривні активів повинна забезпечувати кожна гривня власного 
капіталу, тобто коштів власників банку (ваговий коефіцієнт -0,1282). Визначення 
інтегрального показника відбувається за формулою 2: 

Ірп = 0,1538*К1 + 0,1410*К2 + 0,0641*К3 + 0,0513*К4 + 0,0256*К5 + + 
0,0385*К6 + 0,1154*К7 + 0,0128*К8 + 0,0769*К9 + 0,1026*К10 + 0,0897*К11+ + 
0,1282*К12 (2) 

Як видно з табл.1 за весь аналізований період значення інтегрального показника 
ресурсного потенціалу менше одиниці, отже управління ресурсним потенціалом 
банку забезпечує нормальний рівень фінансової стійкості та достатнє ресурсне 
забезпечення. Аналізуючи динаміку даного показника за період простежується 
позитивна динаміка подальшого його збільшення і на кінець періоду значення 
показника становило 0,6893.  

) 1 ( 

) 1 ) ( ( 2 
) ( 

 

  
 

N N 

Si R N 
Si P 
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Таблиця 1 
Розрахунок інтегрального показника ПАТ «Платинум Банк» 

за період 01.01.2011–01.01.2015 рр. (складено за матеріалами [1]) 

Назва показника Бал Вага 01.01.2011 
01.01.201

2 
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показник 

достатності 
ресурсного 

потенціалу  

3 0,1282 1,1673 0,9314 0,891 0,7834 0,7317 

Норматив 

адекватності 

регулятивного 

капіталу  

1 0,1538 0,2916 0,1264 0,1392 0,1105 0,1003 

Коефіцієнт 
забезпечення 

зобов’язань 

власними 

коштами  

8 0,0641 0,2956 0,111 0,1155 0,0780 0,0372 

Коефіцієнт 
незалезності 

банку від 

зовнішніх 

джерел  

9 0,0513 0,3121 0,7679 0,8072 0,8325 0,7941 

Коефіцієнт 
співвідношення 

капіталу до 

депозитів 

11 0,0256 0,6486 0,132 0,1348 0,0869 0,0452 

Коефіцієнт 

якості власного 

капіталу  
10 0,0385 0,6674 1,3312 1,4809 1,6988 3,1403 

Коефіцієнт 
захищеності 

власного 

капіталу банку  

4 0,1154 0,2484 0,3300 0,3583 0,2482 0,2254 

Коефіцієнт 

свідношення 
зобов’язань до 

запитання до 

всіх зобов’язань  

12 0,0128 0,0474 0,0518 0,0643 0,0664 0,0916 

Коефіцієнт 

стабільності 
клієнтської бази 

7 0,0769 0,8652 0,7994 0,9199 0,9202 0,8847 

Коефіцієнт 
участі капіталу у 

формуванні 

активів 

5 0,1026 0,0324 0,0999 0,1036 0,0723 0,0359 

Норматив 

поточної 
ліквідності  

6 0,0897 3,5299 1,7686 1,6168 1,1803 1,1227 

Мультиплікатор 
капіталу  

2 0,1410 4,3827 10,0114 9,6562 13,8266 27,8758 

Інтегральний 

показник 
х х 1,3058 1,9210 1,8753 2,3962 4,4052 
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Загроза фінансової стійкості банку відсутня, але існує необхідність перегляду 
ресурсної політики банку з метою підвищення ефективності використання 
ресурсів банку. Після розрахунку фактичного значення досліджуваного показника 
проводимо оцінку отриманих результатів. Діапазони значень інтегрального 
показника ресурсного потенціалу та їх характеристика наведені у таблиці 2. Після 
розрахунку фактичного значення інтегрального показника ресурсного потенціалу 
банку, можна оцінити поточний стан банку та використати отримані результати 
під час стратегічного планування. 

 
Таблиця 2  

Діапазони значення інтегрального показника достатності ресурсного 
потенціалу банку (складено за матеріалами [4, с. 119-126]) 

Можливий 

варіант  

Характеристика  

0 < Id < 0,5 

 

Банком практично не виконуються основні завдання процесу 

забезпечення достатності ресурсного потенціалу банку. Що ближче Id до 

нуля, то більший ризик втрати фінансової стійкості банку та виникнення 

дисбалансу в ресурсному забезпеченні – високий ризик втрати 

фінансової стійкості банку та виникнення незбалансованості в 

ресурсному забезпеченні. 

0,5 ≤ Id ≤ 1 

 

Банком виконуються нормативні значення показників, що забезпечують 

достатність ресурсного потенціалу банку. Що ближче Id до одиниці, то 

вірогідніше можна вважати, що поставлені завдання в процесі 

забезпечення достатності ресурсного потенціалу банку реалізуються з 

більшою ймовірністю виконання програм стабільного розвитку банку – 

управління ресурсним потенціалом банку забезпечує нормальний рівень 

фінансової стійкості та достатнє ресурсне забезпечення. 

Id ≥ 1 

 

Політика банку стосовно розробки програм забезпечення достатності 

ресурсного потенціалу банку вважається оптимальною для стабільного 

функціонування банку. У ситуації, коли Id більше від одиниці, необхідно 

звернути увагу на стан ліквідності і на перегляд вибору стратегії щодо 

управління нею, оскільки можливим є варіант надлишкової ліквідності, 

що не є позитивним фактом – Надлишкова ліквідність, необхідно 

переглянути стратегію управління ресурсним потенціалом банку 

 
З табл. 2 можна стверджувати, що банком виконуються основні нормативні 

значення показників, що забезпечують достатність ресурсного потенціалу банку. 
На початок 2012 року вірогідніше можна вважати, що поставлені завдання в 
процесі забезпечення достатності ресурсного потенціалу банку реалізуються з 
більшою ймовірністю виконання програм стабільного розвитку банку – 
управління ресурсним потенціалом банку забезпечує нормальний рівень 
фінансової стійкості та достатнє ресурсне забезпечення. 

Важливою економічною основою діяльності комерційного банку є 
формування ресурсної бази та управління ресурсним потенціалом, оскільки для 
здійснення комерційної та господарської діяльності вони повинні мати у своєму 
розпорядженні певну суму грошових коштів Через банк здійснюється 
фінансування різних галузей економіки, купівля-продаж цінних паперів, 
посередницькі угоди, управління майном. При цьому комерційний банк 
самостійно визначає напрямки своєї діяльності та спеціалізацію за окремими 
видами операцій. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ НЕПРЯМОГО 

ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Вступ. Питання наповнення державного бюджету стоїть перед Україною як 

ніколи гостро. Загальновідомим є той факт що основним джерелом наповнення 
державної казни є саме податки, а з врахуванням реформ що на даний час 
провадяться в країні питання податків та їх особливостей потребує більш 
глибокого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Над питаннями непрямого 
оподаткування працювали такі науковці як Гінтов Ю.В, Золотько Д., Міняйленко 
К.О., Сербіна А.В., Андрущенко В.Л. та інші. 

Актуальність теми. Під час проведення реформ в податковій сфері як ніколи 
актуальним є дослідження податків та їх особливостей, для кращого розуміння їх 
сутності та ефекту від їх запровадження.  

Мета. Дослідити переваги та недоліки непрямого оподаткування в Україні. 
Виклад основного матеріалу. Фактично непрямі податки – це податки на 

споживання, вони не залежать ні від рівня доходу, ні від наявного майна у 
платника. Особливістю непрямих податків також є те, що фактично їх сплачує 
кінцевий споживач, а обов’язок щодо їх перерахування до бюджету лежить на 
продавцеві. 

Непрямі податки включають у ціну товарів, що реалізуються, робіт, що 
виконуються, послуг, що надаються. Отже, ці податки є ціноутворюючими 
елементами і можуть суттєво впливати на загальний рівень цін. 

Платниками непрямих податків є покупці товарів, робіт, послуг. Ними 
можуть бути фізичні особи, юридичні особи [1]. 
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В світовій практиці існують три види непрямих податків: акцизи, фіскальна 
монополія і мито [2]. 

Акциз – (фр. accise, від латин. acci-dere – урізати) – один із різновидів 
здійснюваних державою податків (зборів), не пов’язаних з одержанням прибутку 
підприємцем (товаровиробником, торговцем). Це найпоширеніші державні 
непрямі (побічні) податки (збори) на певні продукти масового попиту (предмети 
розкоші, тютюн, горілчані вироби, коштовні метали та ін.), які стягують з 
виробників чи продавців товарів. А. включається у ціну товару, яку сплачує 
споживач товару, його розмір і сума стягуються у державний чи місцевий 
бюджети. Часто застосовується на окремі імпортні товари з метою захисту 
внутрішнього ринку й підтримки вітчизняного товаровиробника[3]. 

Фіскальна монополія – одна з форм непрямого оподаткування, що виникає з 
виключного права держави на виробництво й продаж будь-якого товару масового 
споживання з метою нагромадження бюджетних коштів[4]. 

Мито – це вид митного платежу, що справляється з товарів, які 
переміщуються через митний кордон держави (ввезених, вивезених або тих, що 
перевозяться транзитом) [4]. 

У структурі податкових систем провідних країн Європи переважають непрямі 
податки, у середньому їх частка у валовому внутрішньому продукті в 1,8 рази 
перевищує частку прямих податків [6]. 

В Україні використовуються три види непрямих податків: 
− акцизний податок (специфічний акциз); 
− податок на додану вартість (універсальний акциз); 
− ввізне (імпортне) мито[1]. 
Найважливішим для українського бюджету є податок на додану вартість. 
Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з: 
− постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній 

території України, у тому числі операції з передачі права власності на об’єкти 
застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах 
товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування 
лізингоотримувачу/орендарю; 

− постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території 
України; 

− ввезення товарів на митну територію України; 
− вивезення товарів за межі митної території України; 
− постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та 

вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним 
транспортом. 

Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах: 20 
відсотків, 0 відсотків, 7 відсотків[5]. 

Перелік підакцизних товарів та ставки їх оподаткування визначаються 
Податковим кодексом України. 

Ставки та особливості стягнення мита визначаються Митним Кодексом 
України. 

Застосування в державі непрямих податків має свої позитивні і негативні 
сторони. Плюси і мінуси непрямих податків зображені в табл.. 1. 

Висновки. Непрямими є податки на споживання. В Україні вони представлені 
податком на додану вартість, акцизним податком та митом. Непряме 
оподаткування має велике значення для податкової системи України : воно 
дозволяє оподатковувати більш широку базу, адже на відміну від отримання 
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доходу операції з продажу товарів, робіт, послуг набагато рідше знаходяться в 
тіньовому секторі; для ПДВ тепер застосовується нова прогресивна система 
електронного адміністрування, яка наблизила нас до європейських стандартів і 
зменшила кількість зустрічей з податковим інспектором, що сприяє протидії 
корупції в цій сфері; в деякій мірі воно дозволяє контролювати споживання тих чи 
інших товарів; дає можливість регулювати ціни на імпортні товари за потреби. 
Саме непряме оподаткування викликає найменше соціального протесту, адже воно 
майже непомітне для покупців і є досить звичним. В Українських реаліях коли 
велика частка населення отримує «зарплату в конвертах» яка ніде не 
оподатковується, саме непряме оподаткування дає змогу хоч якимось чином 
залучити до оподаткування ці кошти. 

 
Таблиця 1 

Переваги і недоліки непрямих податків 

Непрямі податки 

Переваги Недоліки 

1. Займають суттєву частину в структурі 

доходів державного бюджету 

1. Через значне завищення ціни (до прикладу 

ПДВ може завищувати ціну на 20%) знижує 

купівельну спроможність кінцевих споживачів 

2. Часто залишаються непомітними для 

платників, тому їх сплата не викликає 

соціальної напруги 

2. Можуть стимулювати інфляцію 

3. Ухилитись від їх сплати значно важче, 

ніж наприклад від сплати податку на 

прибуток 

3. Для деяких видів податків (наприклад ПДВ) 

неможливо запровадити податкові знижки чи 

особливі умови нарахування для споживачів 

пільгових чи малозабезпечених категорій 

населення 

4. Простота та прозорість нарахування 4. В кризові періоди (що особливо актуально 

для українських реалій) можуть пригнічувати 

виробництво 

5. Відносна рівність всіх платників між 

собою 

5. Високі ставки непрямих податків можуть 

загнати частину ринку в тінь, причому 

нелегальним буде і виробництво і продаж  

6. За допомогою корегування ціни на 

шкідливі для здоров’я товари (тютюн, 

алкоголь) держава може частково 

регулювати їх вживання 

 

7. За допомогою корегування ставок мита 

чи акцизних зборів можна корегувати 

обсяги імпорту певних груп товарів, 

відповідно до потреб економіки на даний 

момент ( наприклад, збільшення ставок 

податку на імпортний більш дешевий 

товар задля підтримки власного 

виробника) 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ 

БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 
 
Бюджетна класифікація – єдине систематизоване згрупування доходів, 

видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування 
бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, 
організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України 
та міжнародних стандартів. 

Бюджетна класифікація України застосовується для здійснення контролю за 
фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників 
бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу в розрізі доходів, а також 
організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення 
загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників [1]. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізацію державної фінансової і бюджетної політики (Міністерство фінансів 
України), затверджує бюджетну класифікацію, зміни до неї та інформує про це 
Верховну Раду України [3]. 

Структура бюджетної класифікації відображена на рисунку 1. 
Вимогу використання єдиної класифікації доходів і видатків закладено у 

Бюджетному кодексі [1]. 
До доходів бюджету відносять такі розділи як: податкові надходження; 

неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; трансферти. Видатки 
та кредитування бюджету класифікуються за: бюджетними програмами 
(програмна класифікація видатків та кредитування бюджету); ознакою головного 
розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків та кредитування 
бюджету); функціями, з виконанням яких пов’язані видатки та кредитування 
бюджету (функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету). У 
складі витрат (видатків) бюджету виділяються витрати (видатки) споживання і 
витрати (видатки) розвитку відповідно до бюджетної класифікації [3]. 

 

http://slovopedia.org.ua/38/53392/377114.html
http://pidruchniki.com/pravo/mito
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Рис. 1. Структура бюджетної класифікації України 
(складено за матеріалами [3]) 

 
Бюджетна класифікація України є єдиною для всіх бюджетів, що складають 

бюджетну систему України, її використовують у бюджетному плануванні в 
процесі складання проектів бюджетів різних рівнів, розробці індивідуальних і 
зведених кошторисів витрат для бюджетних установ. При цьому забезпечується 
взаємозв’язок державного плану економічного і соціального розвитку країни і 
фінансових планів міністерств і відомств з бюджетом, єдиний порядок складання 
бюджетів окремих регіонів, зведення показників державного та місцевих 
бюджетів. 

Застосування бюджетної класифікації відбувається на всіх стадіях 
бюджетного процесу. Вона дозволяє враховувати надходження доходів і 
фінансування витрат згідно з затвердженим бюджетним розписом. На підставі 
бюджетної класифікації складається звітність про виконання бюджету України. 

Використання бюджетної класифікації дозволяє проводити аналіз 
надходження доходів за кожним видом, фінансування витрат за їхніми 
направленнями, співставлення кошторисних витрат за однотипними установами. 

На її основі здійснюється статистична обробка бюджетних показників, в 
процесі якої відслідковується динаміка і тенденції розвитку показників, 
розробляються прогнози щодо розвитку бюджетних відносин [1]. 

Бюджетна класифікація має організуюче і правове значення. Перше полягає у 
тому, що вона дає змогу однаково (за єдиною методикою) обраховувати доходи і 
витрати бюджету, складати звітність про виконання бюджету, здійснювати 
контроль і аналіз за кожним видом доходів і витрат, кодувати показники бюджетів 
при їх автоматизованій обробці з використанням ЕОМ. Правове значення 
бюджетної класифікації полягає в тому, що всі показники доходів і витрат, 
передбачені у бюджеті і вказані у відповідних підрозділах класифікації, є 
фінансовими планами, обов’язковими для виконання на всіх рівнях управління [4]. 

Також, бюджетна класифікація дозволяє порівняти асигнування з видатками, 
що допомагає дотримуватись фінансової дисципліни, економно витрачати кошти, 
здійснювати контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку 
держави [1]. 

Бюджетна класифікація застосовується для здійснення контролю за 
фінансовою діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, 
інших розпорядників бюджетних коштів. Вона значно спрощує процес 
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адміністрування бюджетного процесу та надає можливість для всебічного аналізу 
(регіонального, національного й міжнаціонального) складових частин бюджетів 
усіх рівнів. 

Використання бюджетної класифікації дозволяє проводити аналіз 
надходження доходів за кожним видом, фінансування витрат за їхніми 
направленнями, співставлення кошторисних витрат бюджетних установ. 
Порівняння доведених асигнувань з фактичними видатками розпорядників 
бюджетних коштів спонукає їх дотримуватись фінансової дисципліни, економно 
витрачати бюджетні кошти. 

Бюджетна класифікація через забезпечення цілісності бюджетних категорій 
доходів і видатків, створення єдиної інформаційної бази сприяє співставленню 
показників бюджетів усіх рівнів. На її основі здійснюється статистична обробка 
бюджетних показників, в процесі якої відслідковується динаміка і тенденції 
соціально-економічного розвитку держави, розробляються прогнози щодо 
регулювання міжбюджетних відносин. Таким чином, бюджетна класифікація 
охоплює основні фінансові інструменти макроекономічного регулювання і 
дозволяє проводити повний бюджетний моніторинг [5]. 

Отже, ми можемо сказати що бюджетна класифікація – це 
законодавчозакріплена систематизація доходів, видатків та фінансування 
бюджету. Бюджетна класифікація – невід’ємна складова бюджетного процесу, яка 
дає змогу чітко спланувати та проконтролювати виконання Державного бюджету 
України. Завдяки бюджетній класифікації можна згрупувати розрізнені показники 
для отримання цілісної картини необхідності фінансування певних видів витрат, 
проаналізувати витрати однотипних установ, прослідкувати обсяги доходів та їх 
розподіл. Бюджетна класифікація за допомогою своєї визначеної структури дає 
змогу чітко розподілити всі доходи, видатки та фінансування. Завдяки незмінності 
бюджетної класифікації для всіх бюджетних установ вона також дає змогу чітко 
зрозуміти обсяг фінансування, його джерела, напрями використання, для певних 
типових закладів, а також швидко і в установленому порядку, а головне зрозуміло 
для всіх учасників процесу складання бюджету сформувати зведений бюджет. 
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ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО 

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
У сучасній економічній літературі неоднозначно трактується поняття ризику. 

У результаті дискусій в економічній науці склалися дві теорії ризику: класична та 
неокласична. 

Класична теорія, найвизначнішими представниками якої є Дж. С. Миль та 
Н. У. Сеніор, досліджуючи підприємницький прибуток, вирізняє у структурі 
підприємницького доходу дві складові: 

1) відсоток як частку на вкладений капітал; 
2) плату за ризик як відшкодування можливого ризику, пов’язаного з 

підприємницькою діяльністю. 
Відповідно до цієї теорії, ризик ототожнюється з очікуванням втрат, що 

можуть статися в результаті реалізації того чи іншого рішення. З економічного 
погляду, ризик у цій теорії – ніщо інше, як можливий матеріальний збиток, що 
може бути нанесений виконанням того чи іншого рішення. 

В економічній літературі ризик розглядається з погляду можливого 
матеріального збитку, пов’язаного з реалізацією господарських, організаційних, 
технічних рішень, з аваріями, стихійними лихами, банкрутством, зменшенням 
цінності акцій, грошової одиниці тощо, а також з погляду прийняття рішень, 
пов’язаних з отриманням прибутку. 

Існують два протилежні погляди на природу ризику. По-перше, ризик 
розуміється як невдача, небезпека матеріальних та фінансових втрат, що можуть 
статися в результаті реалізації обраного рішення. По-друге, ризик ототожнюється з 
передбачуваним отриманням прибутку. 

Уперше найбільш загальне визначення ризику дав Ф. Х. Найт: ризик – це 
образ дій у неясній, невизначеній обстановці. 

Ризик – це ситуативна характеристика діяльності, що може мати невідомий 
результат і несприятливі наслідки у разі неуспіху. 

Фінансовий ризик є однією із найбільш складних категорій, пов’язаних із 
здійсненням господарської діяльності, якій властиві такі характеристики: 
економічна природа, об’єктивність прояву, імовірність реалізації, невизначеність 
наслідків, очікувана несприятливість наслідків, варіабельність рівня ризику, 
суб’єктивність оцінки. 

Розглянуті характеристики категорії фінансового ризику дозволяють таким 
чином сформулювати його поняття: 

Фінансові ризики – це вартісний вираз вірогідної події, що призводить до 
збитків. Фінансові ризики завжди пов’язані з небезпекою втрати грошових коштів. 
Водночас, настання ризикової події в ринкових умовах призводить до одержання 
як позитивного (виграш, прибуток), так і негативного (програш, збиток, витрати) 
результату [2, с. 110]. 

Фінансовий ризик – імовірність виникнення несприятливих фінансових 
наслідків у формі втрати доходу або капіталу в ситуації невизначеності умов 
здійснення його фінансової діяльності. 
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Причини появи фінансових ризиків пов’язані, по-перше, із розвитком 
товарно-грошових відносин, по-друге, з невизначеністю та непередбаченістю 
багатьох економічних явищ, їх багатокритеріальністю, конфліктністю. 

Фінансові ризики є невід’ємною характеристикою фінансових рішень, тому 
однією із функцій банківської системи с мінімізація негативних інфляційних 
тенденцій та розподіл ризику між учасниками (останній залежить від зміни 
валютних курсів, відсоткових ставок, ціни на товар та акції). 

Фінансовий ризик пов’язаний із можливістю невиконання підприємством 
своїх фінансових зобов’язань. До основних чинників фінансового ризику належать 
знецінення інвестиційно-фінансового портфеля внаслідок зміни валютних курсів, 
нездійснення платежів, війни, безладдя, катастрофи тощо. Прибуток підприємця 
виникає в результаті продажу фінансових ресурсів із вилученням відсотків, 
отриманням додаткового капіталу. 

Наукова література по-різному тлумачить поняття управління ризиком, 
визначає його риси, властивості, елементи, функції та етапи [1, с. 34]. 

Неоднозначність підходів пояснюється використанням різних методичних 
засад при вивченні цієї проблеми, оскільки управління ризиком – складне 
багатоаспектне і багаторівневе явище, яке характеризується складовими, що 
мають різноспрямований вплив на об’єкт управління. 

Найбільш поширеним є визначення ризик-менеджменту як системи 
управління ризиком та економічними, точніше фінансовими відносинами, які 
виникають у процесі управління. 

Управління ризиком – багатоетапний процес, мета якого зменшити чи 
компенсувати збитки для об’єкта при настанні несприятливих подій [2, с. 16]. Як 
вважає О. Л. Устенко, управління ризиком – це процес впливу на суб’єкт 
господарювання, при якому забезпечується максимально широкий діапазон 
охоплення можливих ризиків, їх обґрунтоване прийняття та зведення ступеня їх 
впливу до мінімальних меж, а також розробка стратегії поведінки даного суб’єкта 
в разі реалізації конкретних видів ризику [6]. На нашу думку, такий підхід є 
занадто широким і визначає перелік управлінських дій з ризик-менеджменту. 

З точки зору В. М. Гранатурова, управління ризиком можна охарактеризувати 
як сукупність методів, прийомів, заходів, що дозволяють певною мірою 
прогнозувати настання ризикованих подій і вживати заходів щодо виключення або 
зниження негативних наслідків їх настання [3, с. 7]. 

Штефанич Д. А. визначає управління підприємницьким ризиком як 
сукупність дій економічного, організаційного і технічного характеру, спрямованих 
на встановлення видів, факторів, джерел ризику, оцінку величини, розробку і 
реалізацію заходів щодо зменшення його рівня та запобігання можливих втрат . 

Згідно зі стандартом AS/NZS Standard 4360:1999 процес ризик-менеджменту 
визначається як систематичне використання наявних у розпорядженні менеджерів 
методів, способів і прийомів для вирішення завдань, що стосуються ризиків: 
установлення контексту, аналізу (виявлення й оцінки), впливу, моніторингу і 
комунікації. 

Неоднозначність тлумачення поняття управління ризиками не в останню 
чергу викликана відсутністю єдиної позиції щодо визначення поняття управління. 
Існуючі теоретичні підходи до визначення ризик-менеджменту недостатньо повно 
його характеризують. Більшість точок зору визначають ризик-менеджмент як 
процес, що характерний для реактивного управління, тобто процес впливу на 
об’єкт управління з метою пошуку можливих шляхів зменшення, а не запобігання 
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ризику. Такий підхід не спрямований на розроблення попереджувальних заходів 
щодо уникнення майбутніх ризиків. 

Узагальнюючи представлені точки зору провідних науковців щодо 
управління ризиками та враховуючи основні положення теорії управління, автори 
пропонують розглядати управління ризиком як процес впливу на об’єкт 
господарювання, при якому забезпечується охоплення максимально широкого 
діапазону можливих ризиків і використання всіх методів впливу на них в процесі 
прийняття управлінських рішень та зведення ступеню впливу виявлених ризиків 
до мінімальних або прийнятних меж. Результатом цих дій стає розроблення 
стратегії поведінки об’єкта управління в разі настання конкретних подій, які 
викликають дію різних видів ризику. 

Таким чином, ризик-менеджмент – це сукупність принципів, методів і форм 
управління організацією та її поведінкою в зовнішньому середовищі в умовах 
невизначеності та конфліктності. 

У рамках ризик-менеджменту вирішуються три основні завдання: 
профілактика виникнення ризиків; мінімізація збитку, спричиненого ризиками; 
максимізація додаткового прибутку, який отримує підприємство внаслідок 
управління ризиками. 

Основна мета ризик-менеджменту – це зменшення або ліквідація можливих 
втрат від ризику, тому визначення принципів та функцій управління ризиком 
мають суттєве значення для застосування ризик- менеджменту на підприємстві. 

Ризик-менеджмент базується на таких основних принципах [2]: принцип 
масштабності (максимізації); принцип мінімізації; принцип адекватної реакції; 
принцип розумного прийняття. 

Ризик-менеджмент виконує функції, притаманні будь-якій управлінській 
діяльності, але при цьому специфіка їх виконання визначається об’єктом 
управління. Це функції прогнозування (планування), організації, контролю, 
регулювання, координації та мотивації. 
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БЮДЖЕТИ-РЕЦИПІЄНТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
 
Державний бюджет за своєю суттю являє собою план фінансового управління 

країною на фінансовий рік. Суб’єктом цього управління виступає держава, 
об’єктом – фінансові потоки в країні (податки, видатки, державні інвестиції, 
витрати на оплату праці тощо), що мають забезпечувати життєдіяльність та, дуже 
бажано, – економічний розвиток економічних суб’єктів країни (населення, 
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підприємств, громадських інституцій, закладів освіти, культури, медичних 
закладів тощо) на макро-, мезо- та мікрорівні. На мезорівні (регіональному) 
формуються в свою чергу регіональні бюджети, які мають забезпечувати потреби 
та інтереси розвитку на регіональному рівні. Натомість значна кількість 
регіональних бюджетів знаходяться у фінансовій залежності від державного 
бюджету, тобто – частково забезпечують свої видатки за рахунок субвенцій з 
державного бюджету, виступаючи таким чином реципієнтами державного 
бюджету. 

У теорії фінансів видатки державного бюджету діляться на видатки на 
споживання, що також називають дійсними і видатки перерозподілу. 

Дійсні видатки є видатками всіх бюджетних одиниць (закладів освіти, 
охорони здоров’я, державної адміністрації тощо). Інакше кажучи – це фінансові 
ресурси, що передаються всім розпорядникам бюджетних коштів. Можна 
вирізнити головних розпорядників, що мають окрему частину у бюджеті держави 
(наприклад, міністерства і органи місцевої влади) [4], розпорядників другого рівня, 
якими є державні бюджетні одиниці, безпосередньо підлеглі головним 
розпорядникам а також третього рівня, які отримують ресурси від головних 
розпорядників або розпорядників другого рівня, без права передавання їх далі. 

Видатками перерозподілу є перерахування, що здійснюються через органи 
вищого рівня на користь органів нижчих рівнів, це – так звані дотації. Формування 
бюджетів-реципієнтів державного бюджету і базується на потребі отримання цих 
дотацій, коли складові сектори державного управління нижчого рівня виконують 
свої обов’язки, розраховуючи на конкретну фінансову допомогу від органів влади 
центрального рівня. Характерною ознакою таких видатків є те, що вони тільки 
тимчасово виступають в якості фінансових ресурсів, що перетікають між 
суб’єктами, але в кожен момент можуть стати видатками на споживання, 
наприклад, трансфери на виплату заробітних плат є лише перенесенням 
фінансових ресурсів з бюджету до домашніх господарств. Проте ці гроші в кожен 
момент можуть бути видані на споживчі цілі і тоді стати вже купівельним 
видатком. 

Функціональне трактування бюджетного балансу України уможливлює 
орієнтацію на забезпечення фінансової рівноваги, збалансованості та стійкості 
бюджету держави, особливо в сфері зв’язку речових процесів з фінансовими. 
Досягнення ефективного перерозподілу бюджетних ресурсів передбачає 
забезпечення збалансованості бюджету, пов’язане, на думку автора статті, з 
рішенням наступних основних завдань: 

1) об’єктивне визначення джерел і причин незбалансованості регіонального 
бюджету і забезпечення своєчасного їх усунення; 

2) здійснення інформаційної підтримки управлінського процесу на рівні 
керівників органів влади регіонів в цілях забезпечення довгострокової 
збалансованості і стійкості бюджету; 

3) розробка і впровадження системи оцінки довгострокової збалансованості і 
стійкості регіональних бюджетів на основі єдиної, науково обґрунтованої 
методики оцінки; 

4) залучення незалежних експертів для проведення оцінки довгострокової 
збалансованості і стійкості бюджету регіонів в галузевих розрізах. 

Важливим напрямком, що сприяє удосконаленню бюджетного процесу є 
контроль достовірності отриманих результатів дослідження та імплементації 
рекомендації щодо удосконалення бюджетного процесу [2]. В цілому, контроль 
означає перевірку цих обстежень відносно їх повноти і достовірності, і такий 
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контроль можна розділити на попередній, поточний і подальший залежно від 
моменту його здійснення. Повнота часто перевіряється лише візуально і залежить 
від об’єму визначених для аналізу показників, а не визначаються певними 
об’єктивними параметрами. Достовірність кінцевих результатів аналізу може 
перевірятися логічно або арифметично для аналізу міри впливу викривлень на 
кінцевий результат з подальшим виявленням причин виникнення тієї або іншої 
помилки для запобігання подібним ситуаціям в майбутньому.  

Необхідно відзначити, що сам процес виявлення базових пріоритетів 
ефективного формування та структурування бюджетів-реципієнтів державного 
бюджету України вимагає тривалої і копіткої праці, оскільки надзвичайно 
важливим є виділення пріоритетних показників для розрахунку, проведення їх 
раціонального угрупування, а також обґрунтування тих або інших методів того, 
що здатне збалансувати показники бюджета-реципієнта [3; 1]. Проте, надалі, 
завдяки автоматизації процесу розрахунку, дані відносно міри розбалансованості 
бюджету і рекомендації відносно варіантів проведення практичних заходів для 
відновлення фінансової рівноваги можна буде отримати в значно коротші терміни. 

Слід враховувати, що бюджет має зв’язок з балансом грошевих доходів і 
видатків населення, іншими показниками розвитку економіки. Цей баланс може 
бути знаряддям формування правильної фінансової, податкової, кредитної 
політики. Доходи населення повинні являти одну з важливіших передумов 
бюджетного планування. Необхідним є зв’язок бюджету держави з кредитним 
планом, тому що банки можуть, через відповідну кредитну політику, впливати на 
формування фінансового результату економічних суб’єктів, отже на формування 
бюджетних доходів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЮ В ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 
 
Державний фінансовий контроль є ключовою функцією управління 

державними фінансами, за допомогою якої забезпечується функціонування 
фінансової системи. Ускладнення економічних процесів і наслідки світової 
фінансової кризи викликають необхідність пошуку нових підходів до здійснення 
фінансового контролю. Враховуючи вплив фінансової кризи на сектор державних 
фінансів існує необхідність розвитку системи державного фінансового контролю з 
огляду на об’єктивну потребу створення відповідної противаги існуючим загрозам 
у фінансовій системі, зокрема щодо зменшення обсягів та кількості бюджетно-
фінансових зловживань та злочинів; покращення рівня фінансової дисципліни у 
використанні бюджетних коштів; забезпечення надходжень до бюджету податків, 
зборів та обов’язкових платежів; посилення відповідальності учасників 
бюджетного процесу та ін.  

Державний фінансовий контроль (далі – ДФК) є різновидом фінансового 
контролю, визначена законодавством діяльність органів, на які покладені 
відповідні контрольні функції, з метою забезпечення законності володіння та 
використання активів, що належать державі, контролю за використанням коштів, 
що залишаються у суб’єктів господарювання у зв’язку з наданими пільгами, а 
також кредитами, одержаними під гарантією уряду.  

Основними завданнями ДФК є як суто контрольні, до яких відносяться 
організація і здійснення контролю за виконанням державного та місцевих 
бюджетів, перевірка майнового стану та ефективності використання майна 
державними підприємствами та установами, перевірка правильності ведення 
бухгалтерського обліку та складання звітності, так і експертно-аналітичні. Останні 
почали розвиватися саме із запровадженням аудиту ефективності та полягають у 
визначенні ефективності та доцільності витрачання державних коштів і 
використання державної власності, забезпеченні надходжень до дохідної частини 
державного бюджету податків, митних та інших платежів, оцінці ефективності 
діяльності головних розпорядників бюджетних коштів, виявленні резервів 
зростання фінансових ресурсів держави.  

Слід лише зазначити, що, починаючи з розбудови незалежної демократичної 
держави в Україні створена контрольна система, яка повністю відповідає 
рекомендованим Лімською декларацією керівних принципів контролю 
рекомендаціям. Україні, являючись активним членом INTOSAI реалізує норми 
стандартів аудиту державних фінансів у діяльності зовнішнього (вищого) органу, 
який підзвітний парламентові – Рахункової палати України. Завдання цього органу 
охоплюють контрольними, аналітичними та експертними діями усю видаткову 
частину бюджету, і частково – дохідну, виконуючи при цьому важливу функцію в 
сфері контролю державних фінансів – регулярне інформування Верховної Ради 
України та громадськості про результати здійснення контрольних дій. 
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Отже, Рахункова палата є органом фінансово-економічного контролю в 
Україні, у якому поєднаний загальнодержавний економічний і фінансовий 
контроль усіх гілок влади, який діє відповідно до світових норм контролю. 

Спеціальний орган, який виконує централізований контроль в системі 
виконавчої влади та за Лімською декларацією належить до внутрішнього, є 
Державна фінансова інспекція України.  

Головним завданням цього органу є здійснення державного фінансового 
контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, 
необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних 
коштах та взяття зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і 
достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в міністерствах та 
інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і у 
суб’єктів господарювання державного сектору економіки, а також на 
підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в періоді,який 
перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або 
використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи 
комунальне майно (далі – підконтрольні установи), виконанням місцевих 
бюджетів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і 
порушень та запобігання їм у подальшому.  

Реформування цього контрольного органу здійснюється в напрямку 
посилення репресивних його дій, про що свідчить остання презентація проекту 
Закону про державну фінансову інспекцію, представлену на засіданні 
представників міністерств фінансів європейських країн PEMPAL. Так, планується 
відмовитися від проведення державного фінансового аудиту, який дійсно, за 
оцінками більшості вчених та практиків, дублює подібні функції Рахункової 
палати України. Додатково планується надати повноваження проводити так звані 
«фінансові розслідування», як комплекс заходів щодо дослідження окремих фактів 
порушень законодавства з метою виявлення обставин і причин таких порушень, 
встановлення винних осіб.  

Якщо врахувати, що в цьому законопроекті пропонується зняти обмеження на 
необхідність попереднього повідомлення про проведення планової ревізії, 
законодавче обмеження термінів проведення планових та позапланових ревізій, 
обмеження періодичності їх виконання, необхідність отримувати рішення суду для 
подовження термінів ревізій, то можна підсумувати, що такий орган отримає 
необмежені права щодо здійснення контролю. Це не в повній мірі відповідає 
сучасним європейським вимогам, де право розпорядника бюджетних коштів як 
підконтрольної установи суворо охороняється чинними нормами.  
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ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Відчутний вплив динамічних змін в економічному середовищі, поступова 

глобалізація та підвищення конкурентного тиску на етапі трансформації економіки 
України потребують нових підходів до управління підприємством та створення такої 
інформаційної системи, яка б забезпечувала менеджмент якісними і вчасними даними 
для прийняття ефективних управлінських рішень.  

Упровадження фінансового контролінгу дозволяє підвищити рівень 
координованості процесів бюджетування, обліку, аналізу і моніторингу, що 
забезпечить підвищення якості управлінських рішень та ефективності системи 
управління сучасного підприємства в цілому [1, с. 3].  

Ефективність функціонування системи управління підприємством характеризує 
передусім ступінь досягнення цілей підприємства та розв’язання конкретних 
оперативних і стратегічних задач. Для прийняття ефективних управлінських рішень 
потрібно систематизувати значний обсяг інформації з бухгалтерського обліку, 
контролю та аналізу, саме передумови розв’язання цих задач і привели до того, що в 
світовій економічній практиці з’явився контролінг як процес, здатний поєднати 
функції обліку, контролю та аналізу для здійснення ефективного управління 
підприємством [1, с. 7].  

Система контролінгу – це система, спрямована на забезпечення управлінського 
процесу, орієнтованого на розв’язання завдань стратегічного розвитку підприємства 
шляхом інтеграції систем планування, обліку, аналізу та контролю для досягнення 
синергетичного ефекту від їх цілеспрямованого функціонування. Контролінг 
розглядається нами як система, зорієнтована на успішний розвиток підприємства в 
майбутньому [2, с. 8].  

Інформаційним забезпеченням фінансового контролінгу на підприємстві є 
система фінансового моніторингу, яку необхідно будувати як інформаційну модель, 
яка об’єднує стратегічний облік, стратегічне планування, стратегічний аналіз і 
контроль з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Однак, формування 
системи контролінгу не слід розглядати як створення чогось нового, оскільки 
організація такої системи зводиться до досягнення функціональної взаємодії між 
існуючими локальними функціями менеджменту та орієнтації їх на стратегічний 
розвиток підприємства [2, с. 9].  

Система фінансового моніторингу на підприємстві формується як механізм, що 
відслідковує реальні зміни стану фінансового середовища та забезпечує організаційні 
структури інформацією про них. Система фінансового моніторингу здатна 
оперативно функціонувати лише в тому разі, якщо аналітична база буде достатньою 
для повноти відображення ситуації, що склалася, а також здійснено класифікацію 
видів та груп фінансово-економічних показників, що дають можливість, 
використовувати можливості бенчмаркингу (benchmarking), як ефективного методу 
оцінки і розвитку організаційного потенціалу підприємства.  
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Одним із завдань фінансового контролінгу є моніторинг виконання планових 
параметрів фінансово-господарської діяльності підприємства та дотримання цільових 
значень. Так, наприклад, аналіз потреби підприємства в фінансуванні здійснюється на 
основі даних фінансового прогнозування на наступний період. Під час прийняття 
рішень щодо вибору виду фінансування слід оцінити загальний фінансовий стан 
підприємства: чим вищим є рівень рентабельності та ліквідності підприємства, тим на 
більший ризик можна йти при виборі джерела фінансування. Результати ж різних 
напрямів фінансового аналізу між собою тісно пов’язані: високий рівень фінансової 
стійкості та платоспроможності підприємства забезпечується за досить високого 
розміру власних фінансових ресурсів, основним джерелом яких є чистий прибуток. В 
свою чергу, максимізація прибутку в процесі діяльності підприємства пов’язана, як 
правило з високим рівнем ризиків, при чому прибуток та ризики здійснюють 
протилежний вплив на фінансову стійкість підприємства та на можливості залучення 
додаткових джерел фінансування.  

Проте процес стратегічного управління будь-якого суб’єкта господарювання не 
може бути успішним без аналізу внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів 
(stakeholders) – зацікавлених осіб, організацій та груп організацій, що мають певний 
інтерес до розвитку даного підприємства і здатні впливати на цей розвиток.  

В ідеалі підприємство у своїй діяльності має прагнути до задоволення інтересів 
та очікувань усіх груп стейкхолдерів. Однак, суперечливість мотивацій різних груп 
стейкхолдерів, або ж навіть явний конфлікт їхніх інтересів, робить це завдання мало 
реалістичним [3, с. 66]. Тому рівень інтересів та можливості впливу на розвиток 
підприємства також є об’єктами моніторингу та аналізу позиціонування цих груп.  

Одним з найбільш простих інструментів такого аналізу є карта стейкхолдерів, 
що дає змогу позиціонувати різні групи залежно від їх інтересів до суб’єкта 
господарювання та можливостей впливати на нього (рис. 1). На підставі цієї карти 
можна визначити найбільш прийнятні взаємовідносини з різними стейкхолдерами. 
Так, група стейкхолдерів з високими можливостями впливу та високим рівнем 
інтересу до діяльності і розвитку підприємства вважається ключовими гравцями, 
здатними вплинути на зміну стратегії діяльності підприємства; група стейкхолдерів з 
низькими можливостями впливу та високими рівнем інтересу до діяльності і 
розвитку підприємства здатна забезпечити інформованість інших груп; група 
стейкхолдерів з високими можливостями впливу та низьким рівнем інтересу – здатна 
забезпечити відповідність очікування; група стейкхолдерів з низькими 
можливостями впливу та низьким рівнем інтересу – здатна застосувати мінімальні 
зусилля впливу на коригування стратегії діяльності підприємства.  
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Можна сказати, що стратегія, яка не відповідає інтересам і очікуванням 
першої групи стейкхолдерів, не має шансів на успіх. Аналіз позиціонування груп 
стейкхолдерів слід доповнювати прогнозом їх динаміки і впливу, що може дати 
можливість чіткіше ідентифікувати потенційні загрози і можливості для 
підприємства в майбутньому.  

Отже, система фінансового моніторингу має розглядатися як система, що є 
елементом інформаційного забезпечення системи фінансового контролінгу 
орієнтована на результат, яка забезпечує ліквідність, платоспроможність та 
фінансову стійкість підприємств, передбачає оцінку і вибір оптимальних 
управлінських рішень на основі застосування динаміки їх змін. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ БАНКІВ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ 

ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 
 
Проаналізовано основні нормативно-правові акти у сфері протидії легалізації 

доходів, отриманих злочинним шляхом. Обґрунтовано необхідність оптимізації 
нормативно-правового регулювання, а також запропоновано заходи щодо 
боротьби з незаконними фінансовими операціями та відмиванням коштів з 
використанням зарубіжного досвіду. 

Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, є досить складним 
економіко-правовим явищем, що не має кордонів. Проблема набула глобального 
характеру і викликає найбільшу стурбованість світового співтовариства. Наразі 
спостерігається тенденція до зростання небезпеки появи нелегальних коштів в 
економіці України, що у свою чергу зумовлено інтеграційними та 
глобалізаційними процесами. З кожним роком з’являються нові методи легалізації 
злочинних коштів, тож як законодавча база, так і безпосередньо діяльність 
банківських установ у даній сфері потребує постійного моніторингу та 
оптимізації. 

Проблема відмивання коштів з кожним роком стає все більш гострою. Вона 
притаманна не одній країні, оскільки у сучасному інтегрованому суспільстві 
легалізація «брудних» грошей охоплює вже майже всі сфери економічної 
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діяльності більшості країн світу. Це поняття супроводжує людину з того самого 
моменту як з’явилися перші грошові знаки. Саме тому існує декілька поглядів на 
поняття «відмивання (легалізація) коштів, отриманих злочинним шляхом», однак 
одним із найповніших є те, яке наведено у Законі України «Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення» і стверджує, що відмивання коштів – «це будь-які дії, пов’язані з 
коштами (власністю), одержаними (здобутими) внаслідок вчинення злочину, 
спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів (власності) чи 
сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом 
походження зазначених коштів (власності)» [1]. 

Оскільки проблема легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом завжди 
мала суттєвий вплив на економічну стабільність, то правочинні акти, спрямовані 
на її протидію, почали з’являтися ще у стародавні часи. Однак лише ХХ-те 
століття характеризується появою національних кримінально-правових норм та 
міжнародних стандартів, що безпосередньо регламентують відповідальність за 
легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Загалом, існуючу в Україні законодавчу базу, присвячену протидії легалізації 
коштів, отриманих злочинним шляхом, можна умовно розподілити на дві групи: 

- акти міжнародних організацій і конференцій; 
- національні нормативно-правові акти. 
До першої групи слід віднести: 
- Віденська конвенція «Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних 

засобів і психотропних речовин»  
- Базельська декларація «Про запобігання злочинному використанню 

банківської системи з метою відмивання коштів» 
- Страсбурзька конвенцію «Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію 

доходів, одержаних злочинним шляхом» 
Крім зазначених вище актів, на теренах України діє також ряд національних 

законів, які тим чи іншим способом регламентують протидію легалізації 
злочинних коштів, а саме: 

- Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 

- Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів та прекурсорів». 

- Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку 
фінансових послуг».  

- Закон України «Про банки і банківську діяльність. 
- Кримінальний кодекс України. 
Україна є молодою державою, яка проводить активну соціально-економічну 

інтеграційну політику. Її банківський сектор та законодавча база у сфері протидії 
легалізації злочинних коштів ще знаходиться у стані удосконалення. Тож 
найоптимальнішим шляхом оптимізації може стати вивчення зарубіжного досвіду. 
Аналізуючи досвід провідних країн, можна прослідкувати тенденцію опікування 
питаннями фінансової безпеки великою кількістю спеціалізованих підрозділів. 
При цьому для попередження ухилення від сплати податків та інших фінансових 
злочинів створюються підрозділи фінансової розвідки, які виконують аналітичні 
функції збору та обробки інформації.  
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У деяких країнах підрозділи фінансової розвідки є адміністративними 
органами, в інших – діють в якості поліцейських та юридичних органів. Досвід 
країн з розвиненими фінансовими розвідками свідчить про те, що ефективність їх 
роботи безпосередньо залежить від нормативно-правових актів та налагодженості 
системи координації та збору інформації. Це призвело до того, що у кожній з країн 
сформувалась своя система фінансового моніторингу під впливом різних 
обставин, таких як історичний, політичний та соціальний розвиток, чисельність 
населення, розвиток економіки, фінансова система тощо.  

Навіть беручи до уваги той факт, що протидії легалізації злочинних коштів 
приділяється значна увага, дієві методи боротьби ще досі не розроблені. Однією з 
причин є банківський сектор, завдяки якому кошти, отримані злочинним шляхом, 
повертаються до грошового обігу як «чисті» гроші.  

Ризик залучення банку до відмивання доходів, одержаних злочинним 
шляхом, включає дві основні компоненти: 

- ризик проведення трансакцій, сумнівного характеру; 
- ризик порушення вимог відповідного законодавства [2]. 
Дослідивши світовий досвід, можна виділити ті особливості, які слід 

реалізувати Україні задля оптимізації національної системи фінансового 
моніторингу, а саме: 

- забезпечити координацію та взаємодію органів, що уповноважені діяти у 
сфері протидії легалізації злочинних коштів;  

- підпорядкувати фінансовий моніторинг безпосередньо НБУ; 
- максимально автоматизувати систему збору та обробки інформації;  
- тощо. 
Тобто, першочерговим є удосконалення законодавчого та інформаційного 

забезпечення. Тож не зважаючи на наведені протилежні тенденції, стратегія 
держави в цілому та банківського сектору зокрема у сфері протидії відмивання 
коштів орієнтується на створення таких умов, при яких економічний ефект від 
протидії легалізації злочинних доходів є вищим, ніж витрати на її організацію. 
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НАЛОГОВЫЕ ЛОВУШКИ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРАЦИИ 
 
Тенденции к интеграции стран помимо усиления культурного обмена, 

интенсификации экономических и политических связей, несут в себе и 
определенную опасность. Вследствие усиления взаимозависимости национальных 
экономик меры по экономическому регулированию, предпринимаемые 
правительством одной страны, начинают влиять на экономическую политику 
других стран. То есть, возникает экстерналия, с которой таким странам придется 
считаться и реагировать на нее.  

Даже в мерах по облегчению процессов взаимодействия между странами 
заложен потенциал к ухудшению экономической ситуации в них (по крайней мере, 
на начальных этапах). Например, упрощение процедур налогового и таможенного 
контроля в международных торговых операциях в рамках Европейского Союза 
(ЕС) привело к усилению налоговой конкуренции, увеличению числа 
мошеннических схем с налогами, и, как следствие – потерям налоговых 
поступлений, возникновению внутренних (национальных) конфликтов и 
напряженности между странами –членами данного объединения. Такая ситуация 
не в последнюю очередь обусловлена различиями налоговых систем стран. 

В связи с этим, а также тем, что Украина подписала Соглашение об 
ассоциации с ЕС, представляется актуальным более детальное исследование 
проблем, которые могут возникнуть в процессе интеграции стран с разными 
налоговыми системами с целью выявления путей их решения для Украины.  

Налоговая конкуренция – одна из наиболее распространенных проблем, с 
которой сталкиваются страны в процессе облегчения взаимодействия. Из теории 
финансовой науки известно, что данное явление возникает, если в странах, в силу 
территориальной близости и/или заключенных международных соглашений 
упростивших режим пересечения границ, сильно различаются налоги (ставки, 
базы, льготы или вообще применяющиеся/не применяющиеся их виды). 

В большинстве современных экономически развитых стран мира подход к 
налогообложению обусловлен целями государства: социальной 
ориентированностью (Швеция) или созданием благоприятной среды для бизнеса 
(Ирландия, Великобритания) [5]. В первом случае будет наблюдаться высокий 
уровень налогового бремени, а поступления от налогов перераспределяться на 
пенсионные выплаты, пособия по безработице и т.п.; во втором – налоговые 
поступления будут ниже, а у государства меньше возможностей оказывать 
социальную поддержку населению, но такая страна может быть привлекательнее, 
чем первая, для бизнеса и инвестиций. 

При упрощении таможенных и визовых режимов у населения и бизнеса 
появляется возможность переместить капитал и труд в юрисдикцию с более 
благоприятным налоговым климатом [6]. Для страны с высокими налогами это 
будет означать сокращение налоговых поступлений в бюджет, а для страны с 
низкими налогами – их увеличение.  

Так, крупные международные промышленные и торговые концерны 
(например, Fiat, Starbucks, Apple) применяют практику перемещения своих 
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предприятий и/или головных офисов в страны с низкими налогами. В итоге их 
коммерческая деятельность в среднем облагается по ставке 5%, что, по оценкам 
ЕС, приводит к ежегодному недополучению казной этого международного 
объединения порядка 1000 млрд евро налоговых поступлений. В то же время для 
предприятий, которые не могут позволить себе подобного перемещения, ставка 
налогов в среднем составляет 20-30% [4]. Соответственно, перемещение капиталов 
представляет собой как потери доходов для бюджетов стран с высокими налогами, 
так и вызывают недовольство высокими ставками налогов у собственников 
оставшихся в такой стране предприятий усиливается вероятность возникновения 
финансовой нестабильности [3, с. 6]. Аналогичная ситуация наблюдается и с 
перемещением капиталов (состояний) населения. Как следствие такого 
перемещения капиталов – менее состоятельные граждане и прибыльные 
предприятия, вынужденные остаться в стране с высокими налогами, принимают 
на себя их бремя. 

Данный пример – основное, но не единственное проявление налоговой 
конкуренции между странами. Можно ожидать, что страна с высокими налогами, 
поступления от которых затем перераспределяются на социальные цели, будет 
привлекательной для иммигрантов, надеющихся получать такие высокие 
социальные выплаты. Среди них также могут быть бывшие граждане этой страны, 
в свое время переехавшие в страну с низким уровнем налогов с целью большего 
заработка и затем вернувшиеся на родину для получения высоких социальных 
выплат. Однако поскольку средства для таких выплат будут формироваться за счет 
налоговых поступлений от оставшегося в стране бизнеса и населения, то в 
перспективе и при условии, что в обществе сохранится социальная 
ориентированность экономики, это может привести к необходимости еще 
большего повышения налогов для компенсации дефицита бюджетов социальных 
фондов (статей расходов бюджета страны). Это усилит экономическую и 
политическую напряженность в стране. 

Кроме того, отток капитала и трудоспособного населения из стран с 
высокими налогами может означать сокращение инновационного потенциала 
экономики таких стран и в перспективе – снижение темпов экономического роста, 
уменьшение ее инвестиционной привлекательности, что также негативно 
отразится на пополнении доходной части бюджета [6]. 

Еще одной опасностью налоговой конкуренции является то, что если даже 
население и бизнес стран с высокими налогами не будет иметь возможности 
переместить труд и капитал в юрисдикцию с низкими налогами, у них остается 
шанс применить налоговое планирование с целью уменьшения своих налоговых 
обязательств или совершить противоправные действия: уйти от уплаты налогов, 
применить мошеннические схемы в отношении налогов, а население страны 
может осуществлять трансграничный шопинг (crossborder shopping). Подобные 
явления также отрицательно повлияют на наполняемость бюджета страны с 
высокими налогами. 

Тем не менее, у таких способов ухода от уплаты налогов (их минимизации) 
есть свои недостатки. Так, для предприятий – это угроза применения штрафных 
санкций со стороны контролирующих органов, транзакционные издержки на 
поиск и реализацию способов налоговой оптимизации (планирования, ухода от 
уплаты налогов и т.д.); на трансграничный шопинг населения будут налагаться 
ограничения в виде цены товаров без учета налогов, транспортных издержек, 
издержек на пересечение границ, ограничений на провоз определенного 
количества товаров, затрат времени. В итоге, если подобные транзакционные 
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издержки окажутся достаточно высокими, такой вид покупок потеряет свою 
актуальность.  

Налоговая конкуренция и связанные с ней негативные явления могут 
привести к конфликту между конкурирующими странами. Одним из способов 
решения данной проблемы является реализация такими странами ряда мер, 
направленных на сближение национальных налоговых систем. Однако это 
сопряжено с рядом проблем [1, 2, 5]: 

- потеря части налоговых поступлений для страны с низкими налогами из-за 
уменьшения налоговой привлекательности такой страны; 

- потеря части налоговых поступлений для страны с высокими налогами из-за 
необходимости уменьшить налоги; 

- недовольство бизнеса и населения из-за повышения налогов в стране, где 
они были низкие; 

- недовольство населения стран (избирателей) из-за необходимости 
пересматривать национальные предпочтения в сфере перераспределения 
налоговых поступлений.  

То есть, даже процесс сближения налоговых систем стран не лишен ряда 
проблем и от того, что окажется более приоритетным: издержки налоговой 
конкуренции или сближения налоговых систем, желания усилить сотрудничество 
между странами или получить более высокие налоговые поступления в некоторый 
период времени, – будет зависеть успех такого сближения. Украине, стремящейся 
стать полноправным членом ЕС, также предстоит решить отмеченные проблемы и 
сделать свой непростой выбор.  

С учетом отмеченного, более детальное исследование способов сближения 
налоговых систем стран представляется перспективным направлением 
дальнейших исследований. 
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ РОЛЬ 

У ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
 
Обов’язкові платежі, які справляють юридичні та фізичні особи формують 

основну дохідну частину бюджету будь-якої країни і Україна не є винятком. 
Сформована податкова система країни відображає вектор економічних відносин 
між державою та громадянами і суб’єктами господарювання, визначає рівень 
податкового навантаження. Так, податки є інструментом регулювання економічної 
діяльності, за допомогою них держава може як стимулювати розвиток певних сфер 
виробництва, знижуючи податкові ставки або визначаючи податкові пільги, так і 
стримуючи господарську діяльність, збільшуючи податкове навантаження. 
Актуальність наукового дослідження, спрямованого на вивчення ролі податкової 
системи у формуванні бюджету України є незаперечною. 

Податки слугують для держави основним джерелом наповнення бюджету на 
державному та регіональному ріні. Дякуючи наявності податкових надходжень, 
держава може виконувати покладені на неї функції, забезпечувати витратні статті 
бюджету країни. Органи влади також і формують податкову систему, визначаючи 
тим самим економічні відносини між суб’єктами господарювання та з державно. 
На думку А. М. Соколовської, система оподаткування повинна не лише сприяти 
формуванню доходів зведеного бюджету, але й вирішувати суперечності між 
забезпеченням фінансової консолідації та створенням на цій основі умов для 
економічного піднесення [7, с. 95]. Вважаємо, що на сьогодні на перший план при 
формуванні податкової системи та прийняття змін до неї має виступити 
необхідність оптимального поєднання забезпечення рівня податкового 
навантаження на фізичних та юридичних осіб та формування дохідної частини 
бюджету країни. 

Відбулися значні зміни у системі оподаткування протягом останніх років. 
Позитивним є те, що з 2011 р. вступив в силу «Податковий кодекс України» [6], 
який значно скоротив кількість податків і зборів з 29 загальнодержавних і 14 
місцевих обов’язкових платежів до 18 та 5 відповідно та об’єднав усі законодавчі 
акти у сфері оподаткування. Ухвалення Податкового кодексу України стало 
відчутним кроком на шляху адаптації податкового законодавства України до 
законодавства ЄС. Так, при розробці Податкового кодексу України головними 
стали принципи, задекларовані у Програмі інтеграції України до Європейського 
Союзу [4, с. 295]. У Податковому кодексі України зазначено, що ставка податку на 
прибуток буде поетапно зменшуватися з 25% у 2010 р. до 18% у 2014 р., також 
необхідно виділити зменшення ставки податку з 20% до 17% починаючи з 
1.01.2014 року. встановлено, що за загальним правилом оподаткування резидентів 
та нерезидентів здійснюється за ставкою 15%. Останні зміни до Податкового 
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кодексу України Верховна Рада України прийняла 28 грудня 2014 [3], відповідно 
до них передбачається скорочення кількості податків та зборів з 22 до 9 серед тих, 
що залишилися: податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податок 
на додану вартість, акцизний податок, рентна плата, збори, а також місцеві 
податки – на майно та єдиний податок. Введені податки на пасивні доходи у 15-
20%, ставка податку на дивіденди – 5% або 20% в залежності від того, чи 
сплачений податок на прибуток. Зміни відбулися і у податку з доходів фізичних 
осіб, отже, для доходів до 10 мінімальних заробітних плат ставка – 15%, а для 
доходів понад 10 МЗП – 20% з суми перевищення. У документі [3] також йдеться 
про те, що акцизний податок становитиме до 5% від обсягу реалізації алкоголю, 
тютюнових виробів та палива. При чому стягуватимуть його до місцевих 
бюджетів. Як повідомлялося, від податку на нерухомість звільнять власників 
квартир площею до 60 м2 та будинків до 120 м2. Також, система електронного 
адміністрування ПДВ запрацює у тестовому режимі з 1 лютого 2015 року, однак 
повноцінно механізм запустять у ІІ півріччі 2015 року лише за згодою парламенту. 
Ставка ПДВ і надалі становитиме 20%, так КМУ відмінив планове її зниження до 
17%, а от податок з прибутку підприємств знизився на 1% і складає 18% у 2015 р. 
Податкові реформи є позитивними з точки зору зменшення кількості податків, 
спрощення процедури їх адміністрування, введення прогресивного оподаткування, 
але з точки зору кількості змін, які відбуваються протягом такого короткого 
періоду часу це є негативне явище. Оскільки часта зміна податкових ставок та 
відміна їх планових знижень призводить до того, що інвесторам важко 
прогнозувати економічного середовища на довготривалий період, а отже, і 
реалізовувати великомасштабні та довготривалі проекти у виробничій сфері. З 
прийняттям Податкового кодексу порядок адміністрування податків не 
спростився, а ускладнився. Так, до 2011 р. діяло 115 форм податкової звітності та 
75 додатків до них, тепер визначено всього 74 форми податкової звітності, але 121 
додаток до них. Основними проблемами для бізнесу в Україні, як стверджують 
А. М. Грищук, П. П. Дубинецька, є зростання податкового навантаження, 
корупція, відсутність верховенства права, відсутність дерегуляції, яка не введена в 
дію, а лише задекларована у нормативно-правових актах [2]. 

Проаналізуємо податкові надходження до бюджету України для формування 
висновків при ефективність впроваджених реформ та розробку рекомендацій щодо 
удосконалення фіскальної системи у перспективі. Так, до 2012 р. податкові 
надходження динамічно зростали. Найбільший темп зростання податкових 
надходжень спостерігався у 2011 р. порівняно з 2010 р. і склав 135%. Негативним 
є те, що починаючи з 2012 р. темп надходження податків до бюджету знижується, 
а у 2013 р. порівняно з 2012 р. спостерігається їх скорочення на 5,7% або на 
17,8 млрд грн. Причинами цього стало зменшення суми непрямих податків у 
2013 р. порівняно з 2012 р. на 20,9 млрд грн за рахунок зменшення надходжень від 
податку на додану вартість на 10,6 млрд грн та зменшення ввізного мита на 
9,3 млрд грн. Аналізуючи надходження прямих податків до Зведеного бюджету 
України за 2009-2013 р. слід відзначити, що присутня тенденція до їх зростання, 
але починаючи з 2012 р. темп приросту надходжень зменшується. У 2012 р. 
порівняно з 2011 р. надходження прямих податків до бюджету зросли на 7,5%, а у 
2013 р. вони зросли лише на 2,5%. Найбільше зростання прямих податків до 
Зведеного бюджету спостерігалося у 2011 р. порівняно з 2010 р. на 23,9 млрд грн. 
або на 26,1%. Стабільне зростання протягом усіх досліджуваних років демонструє 
податок з доходів фізичних осіб, який з 44,5 млрд грн у 2009 р. зріс до 
72,1 млрд грн у 2013 р. 
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До заходів, які насправді удосконалять податкову систему та призведуть до 
збільшення надходжень до бюджету, стимулювання інвестиційних надходжень та 
економічного розвитку країни можна віднести: детінізація економіки України; 
запровадження системи пропорційного оподаткування; перегляд системи 
оподаткування доданої вартості в контексті встановлення пільгових ставок для 
товарів першої необхідності та продуктів харчування; забезпечення зрозумілості 
методів обчислення та механізму стягнення податків; спрощення системи 
адміністрування податків; проведення роз’яснювальних робіт про систему 
оподаткування, виховування податкової відповідальності та підвищення 
податкової культури. 

Отже, в результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що 
все-таки в Україні відбулися позитивні зрушення у напрямі удосконалення 
податкової системи, а саме: зменшення загальної чисельності податків і зборів, 
зменшення окремих ставок податку, підвищення обсягів надходжень до доходної 
частини бюджету. Але і є ряд значних недоліків – відсутність комплексності у 
проведенні податкових реформ, чітко сформованого підходу до їх проведення, 
часті зміни та не прогнозованість оподаткування економічної діяльності. Важливо 
і той фактор, що недостатньо врахована і необхідність проведення 
роз’яснювальних робіт та визначення прогнозних очікувань від впроваджених 
реформ. Запропоновано заходи, які спрямовані на удосконалення податкової 
системи та призведуть до збільшення надходжень до бюджету. Подальші 
дослідження будуть зосереджені на підвищенні ефективності проведенні 
податкових реформ з точки зору їх сприйняття суспільством. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ 

СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ 

МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  
 
Актуальність дослідження. Система спрощеного оподаткування забезпечує 

динамічний розвиток сфери малого підприємництва та стабільні надходження до 
бюджету, що свідчить про адаптованість та прийнятність її для значної категорії 
суб’єктів підприємницької діяльності. Отже, актуальністю даного дослідження є 
виявлення проблем та недоліків спрощеної системи оподаткування, що дає змогу 
не здійснювати виклик суб’єктам малого підприємства – фізичних осіб із робочим 
місць для виписки штрафних санкцій.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблеми 
займаються такі науковці, як: Бабін І. І., Жаліло Я. А., Кміть В. М., 
Крисоватий А. І., Мельник В. М., Молдован О. О., Продан О. М., Синчак С. П., 
Федишин М. І., Ярошенко Ф. О. та інші. Деякі науковці пропонують скасувати 
спрощену систему оподаткування, а також розширити перелік суб’єктів малого 
підприємництва на яких і поширюється дія спрощеної системи оподаткування. 
Існуючі суперечності щодо спрощеної системи оподаткування потребують 
подальшого дослідження. 

Метою статті є виокремлення деяких питань щодо удосконалення спрощеної 
системи оподаткування суб’єктів малого підприємства, виявлення шляхів 
вирішення проблем та недоліків застосування спрощеної системи оподаткування.  

Виклад основного матеріалу. У країнах із ринковою економікою малі 
підприємства посідають вагоме місце в національній економіці держави. Малі 
підприємства в змозі створити нові робочі місця, розширити зайнятість населення, 
наповнити місцевий бюджет за рахунок сплати єдиного податку, тому особливу 
увагу слід приділити фінансовій підтримці малого бізнесу, що охоплює фіскальні 
методи впливу через систему оподаткування. 

Спрощена система оподаткування − особливий механізм справляння податків 
і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених 
пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу, на сплату єдиного податку в 
порядку та на умовах, визначених цією статтею, з одночасним веденням 
спрощеного обліку та звітності [2]. 

Спрощена система оподаткування передбачає тільки один вид 
податку: єдиний податок, який сплачується до місцевого бюджету.  

Юридична особа чи фізична особа – підприємець може самостійно обрати 
спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, 
встановленим Податковим кодексом, та реєструється платником єдиного податку 
в порядку передбаченому законодавством України [4]. 

Запровадження спрощеної системи оподаткування в Україні виступає одним 
із варіантів його підтримки з боку держави та має сприяти розв’язанню таких 
проблем та недоліків:  
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а) підтримка малого бізнесу та підвищенню його ролі в розвитку вітчизняної 
економіки; 

б) підвищення рівня зайнятості населення шляхом створення нових робочих 
місць у малому бізнесі, що спричинить зменшення державних витрат на 
утримання безробітних;  

в) активізація інноваційної діяльності, сприяння впровадженню нових 
технічних та комерційних ідей; 

г) пом’якшення соціального розшарування суспільства шляхом формування 
середнього класу, що знижує соціальну напруженість у державі; 

д) сприяння розвитку конкурентного середовища шляхом підтримки тих 
суб’єктів господарської діяльності, конкурентні позиції яких на ринках унаслідок 
об’єктивних обставин є слабшими порівняно з великими підприємствами. 

Основними проблемами та недоліками з використання спрощеної системи 
оподаткування є: 

а) нерівномірна сплата єдиного податку до місцевого бюджету та однаковий 
розмір штрафних санкцій за різну суму несплати до бюджету; 

б) суб’єкти господарювання, які перебувають у 1 та 2 групі платників єдиного 
податку сплачують податок не залежно від результатів господарської діяльності, 
тобто навіть якщо у них за податковий період дохід дорівнює нулю; 

в) при обраній системі оподаткування платниками – фізичними особами 1,2,3 
груп застосовується форма обліку та звітності щодо доходів, без виведення обліку 
витрат; 

г) платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за бартерні 
операції, операції переведення боргу, вексельні операції, тобто погашати 
заборгованість за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) 
виключно в грошовій формі [3]. 

Одним із шляхів вирішення проблеми своєчасності сплати до бюджету 
єдиного податку є створення сервісу через систему електронної здачі звітності для 
направлення повідомлення нагадування платникам про граничні строки сплати. 
Окрім електронного варіанту вирішення проблеми також можна надсилати 
повідомлення засобами мобільного зв’язку.  

Внесенням змін у законодавство щодо розмежування термінів сплати та 
термінів нарахування платежів по єдиному податку в картку особливого рахунку 
платника нараховується податкова заборгованість. Що дасть можливість виявити 
неплатників та забезпечити їх відпрацювання до настання термінів нарахувань 
єдиного податку в картках особливих рахунків [1].  

Уведення відповідних граф книги обліку «витрат» та «чистий дохід» 
зобов’яже суб’єкта малого підприємства – фізичну особу отримати первинні 
документи щодо придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг, подати 
звітність про доходи фізичних осіб, яким проведено нарахування сум доходів, 
суттєво зменшить ризик застосування спрощеної системи оподаткування 
юридичних і фізичних осіб, що працюють на загальній системі, і також дасть 
змогу виявити не обліковані раніше доходи підприємців, які здійснювали оптову 
торгівлю без повного обліку продажу товарів, продавали товар, який нелегально 
ввезений на територію України та проданий на ринках, що дасть можливість 
додатково залучити кошти до бюджету. Важливо законодавчо стимулювати 
суб’єктів малого підприємства – фізичних осіб, які ведуть облік витрат шляхом 
зменшення суми податку до сплати в бюджет. 

Для залишення єдиного податку «єдиним» необхідні законодавчі зміни, які 
об’єднають внески з єдиного соціального страхування до Пенсійного фонду та 
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єдиного податку. А отже сплата буде проводитись платниками на один 
розрахунковий рахунок, одним платежем та одним строком сплати, що призведе 
до зменшення сплати на невідповідний рахунок, суб’єктам малого підприємства – 
фізичних осіб будуть удвічі менше часу витрачати на сплату платежів та менше 
грошей на оплату банківських послуг. 

Висновки. Держава повинна забезпечити спрощення законодавства, 
визначити права та обов’язки суб’єктів малого підприємництва, межі втручання 
місцевих органів у діяльність фірми. Крім використання нормативів прямої дії для 
функціонування суб’єктів малого бізнесу через митну, податкову, грошово-
кредитну, зовнішньоекономічну систему, а також за допомогою інших заходів 
макроекономічного характеру.  

Спрощена система оподаткування являє собою спеціальний податковий 
режим, запроваджений для зниження податкового навантаження та стимулювання 
малого підприємництва в Україні, що широко застосовується в багатьох 
розвинених країнах із ринковою економікою та сприяє ефективності діяльності 
малого підприємництва. Доцільним є збереження спрощеної системи 
оподаткування діяльності малого підприємництва як такої, але з обов’язковим її 
вдосконаленням та модернізацією відповідно до сучасних умов. 
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ФІНАНСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ 
 
В умовах фінансово-економічної кризи на рівень розвитку суспільства 

особливий вплив має дієвість фінансового господарства. Саме фінансове 
господарство здатне задовольнити соціальні потреби в країні та сприяти 
проведенню економічних реформ. Це пояснюється тим, що фінансове 
господарство всесторонньо охоплює життєво необхідні проблеми. Воно не може 
розвиватися на формальних економічних моделях і «віртуальних» логічних 
схемах. Спроби теоретизування фінансового господарства через призму 
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функціонування фінансової системи заводять його розвиток в глухий кут, де 
втрачається контроль над рухом вартості валового продукту, його одиницею 
виміру, порядком розподілу. 

Нині вивчення середовища, в якому розвивається фінансове господарство, дає 
можливість констатувати, що в міру впровадження форм власності, діяльність 
фінансового господарства керується об’єктивними економічними законами, за 
аналогом законів природи. Незалежно від жодної суспільної влади відбувається 
розмежування руху фінансових ресурсів на рівні держави як політичного органу 
управління і відособленого власника. Це зумовлено тим, що відособлений власник 
має потребу в утворенні фінансових ресурсів для задоволення власних потреб і 
потреб середовища, в якому функціонує його власність, що має здатність 
трансформуватися в матеріальні блага. Відповідно, потреби власника діляться на 
потреби особистого задоволення та потреби зобов’язань, які виникають в 
результаті розвитку економічних відносин господарської діяльності власника. 
Порушення пропорцій між власником і господарством яке він прагне створити, 
призводить до результатів, які, в більшості випадків, можуть бути негативними, 
оскільки «людина, – як підкреслює С. Злупко, – основний персонаж господарської 
п’єси. Вона є конкретно національно приналежна. Все це створює їй господарську 
активність. Якою є людина, такою є економіка [1, с. 301]». Розвиток економіки є 
не самоціллю власника, а тільки засобом для досягнення найбільш важливих 
завдань ствердження його свободи.  

З другого боку, держава як політичний орган суспільного управління через 
свої функції має потребу у формуванні фінансових ресурсів для задоволення 
суспільних потреб, що також формують матеріальні блага. Таким чином, в 
об’єктивно створеному економічному середовищі фінансове господарство стає 
«рефлексом економічних відносин» між державою і відособленим власником. 
Його сутність розкривається здатністю інтегрування розвитку діяльності 
відособленого власника з економічним розвитком держави. В даному контексті, 
діяльність фінансового господарства не складе ніякої цінності, якщо не буде 
генерувати історичний досвід і не ставитиме за мету забезпечення духовного і 
матеріального розвитку власника через призму задоволення його соціальних та 
суспільних потреб. Тому фінансовому господарству об’єктивно притаманні 
взаємопов’язані риси соціального і суспільного, що розвиваються в історії, де 
логічним є пріоритет цілого над частинами. Його продукт не має обмеженості ні в 
часі, ні в просторі використання, оскільки є джерелом забезпечення суспільного 
виробництва і споживання духовних та матеріальних благ, які підлягають 
об’єктивному розподілу між учасниками праці кількох поколінь. 

При цьому слід зазначити, що сучасний розвиток фінансового господарства 
супроводжується антагонізмом між приватним і державним сектором 
господарювання, який погоджений об’єктивною реальністю: держава функціонує 
за рахунок доходу, який створюється в приватному секторі і призначений для 
нього. Тому посередником між приватним і державним секторами господарювання 
повинно виступати фінансове господарство, діяльність якого направлена на 
збалансування їх інтересів через призму процесу формування, акумуляції та 
використання фінансових ресурсів.  

Отже, в основі діяльності фінансового господарства лежить принцип 
забезпечення відповідності фінансових ресурсів суспільним потребам. Його 
реалізація обумовлює важливе специфічне призначення господарства як основного 
постачальника фінансових ресурсів для забезпечення відтворення духовних і 
матеріальних благ життя людини як власника в системі національного 
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господарства. Ця доктрина є суттю діяльності фінансового господарства в складі 
національної економіки. З другого боку, в масштабі економічної парадигми 
мислення ключова функція фінансового господарства полягає в опосередкуванні 
взаємовідносин людини як власника з державою з приводу розподілу 
новоствореної вартості і формування та використання фінансових ресурсів з 
метою задоволення суспільних потреб. Тому є реальними твердження Янжуля І. І., 
що «…абстрактні фінансові висновки економістів шкідливо впливали на 
практичну діяльність, вели до економічних помилок [2, с. 12]. Нині тільки на базі 
аналізу допущених помилок, доповненому застосуванням методів моделювання і 
вибору оптимальних варіантів модерних і майбутніх економічних процесів 
можливо відповідно оцінити і відібрати з світового досвіду за оптимальними 
оціночними критеріями модель високоефективного фінансового господарювання, 
яка повинна стати органічною складовою вітчизняної моделі ринкової економіки.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 

В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 
 
Економіка України на даному етапі розвитку потребує значних змін, при 

одночасному вдосконаленні механізму безготівкових розрахунків, адже сучасний 
її стан характеризується розладом платіжно-розрахункової системи та платіжною 
кризою. З виникненням нової хвилі світової фінансової кризи посилилася 
тенденція до різкого зростання тінізації економіки в Україні, що зумовлено, 
передусім, поширенням паніки та очікуванням негативних дестабілізуючих 
фінансових процесів, що врешті решт призвело до швидкого масового виведення 
коштів у тінь з метою запобігання ймовірності втраті капіталів. Процес набув 
глобального характеру, що створило умови для поглиблення кризових явищ. 

Неможливість повноцінного ведення діяльності в тіньовому секторі, 
складність взаємодії з контрагентами та інші дестабілізуючі фактори призвели до 
того, що суб’єкти господарювання почали вертати капітал до легального сектора. 
Але досі не зникла загроза активізації корупції та досягнення критичних і 
небезпечних показників тінізації економіки, що загрожує національній і 
фінансовій безпеці України.  

Виведення з тіні грошової маси у вигляді поза банківського обігу готівки, а 
також включення її до офіційного обороту України – шлях до стабільності 
економіки та фінансової безпеки в цілому. Слід відмітити, що поза банківський 
обіг включає в себе готівку, яка знаходиться в касах суб’єктів підприємництва та у 
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власності фізичних осіб, то значна частина коштів обертається поза банками і 
відповідно не може контролюватися банківською системою. При цьому з року в 
рік в Україні спостерігається тенденція до зменшення питомої ваги готівки в 
структурі грошової маси, що можна пояснити помірними темпами зростання 
готівкових коштів в обігу у порівнянні із значним приростом депозитів [1]. 

Причинами виникнення подібної ситуації в Україні є:  
– значний рівень тінізації економіки та тиск з боку податкових органів, як 

передумови розвитку корупційних процесів; 
– здійснення вітчизняними товаровиробниками розрахунків поза банками в 

готівковій формі з метою подальших маніпуляцій для приховування доходів від 
податкових органів; 

– недовіра населення до банківської системи; 
– недорозвиненість безготівкових розрахунків і складність здійснення 

населенням розрахунків за споживчі та інші послуги (на сьогодні лише 6% усіх 
платежів здійснюється за рахунок платіжних карт, тоді, як в Європі цей показник 
перевищує 60%) [3]. 

На даному етапі Україна потребує значних структурних зрушень у напрямі 
вдосконалення системи безготівкових розрахунків, що дасть змогу державі 
контролювати систему грошових потоків і виводити грошові кошти з тіні. 

Проте розвиток таких розрахунків стримується, зокрема, і державними 
корумпованими структурами, що приховують від будь-якого контролю свої 
доходи і витрати. 

На даному етапі необхідно виокремити ряд заходів як на державному так і 
рівні банківської системи: 

- на рівні держави:  
1) забезпечити чітке виконання стратегії розвитку безготівкових розрахунків 

в Україні та привести законодавство України з питань електронних платежів у 
відповідність до вимог Європейського Союзу; 

2) запровадити оцінювання платіжних систем щодо відповідності вимогам 
законодавства України та міжнародних стандартів оверсайта з метою виявлення та 
попередження проявів ризиків у платіжних системах, захисту інтересів споживачів 
та підтримки довіри населення до платіжних систем і платіжних інструментів; 

3) удосконалити організацію готівкового обігу в Україні за рахунок її 
приведення до сучасної європейської моделі, грунтуючись на засадах 
ефективності, безперебійності та безпеки проведення операцій з готівкою для  
забезпечення економіки України в цілому та банків; 

4) сприяти створенню умов та економічних вигод для розвитку безготівкових 
розрахунків. Вживатимуться заходи для здешевлення вартості безготівкових 
платежів та підвищено плату за обслуговування та транспортування готівки; 

5) удосконалити регулювання діяльності платіжних систем в Україні та їх 
оверсайт, ґрунтуючись на міжнародних стандартах оверсайта платіжних систем та 
рекомендаціях міжнародних фінансових організацій, зокрема Європейського 
центрального банку та Банку міжнародних розрахунків; 

6) створити рівні умови функціонування платіжних систем на ринку та 
забезпечити прозорість політики щодо нагляду за платіжними системами, 
установити однакові вимоги та стандарти політики до платіжних систем, 
створених як державними установами так і установами приватного сектору; 

7) стимулювати вдосконалення та розвиток національної системи роздрібних 
платежів для забезпечення стратегічної безпеки України у сфері організації 
платежів шляхом забезпечення сумісності національної системи масових 
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електронних платежів з сучасними технологічними стандартами і 
розповсюдженою інфраструктурою терміналів. 

8) створення дієвої системи контролю за здійсненням безготівкових операцій 
і оформленням розрахункових документів; 

- на рівні банківських установ: 
1) заохочення клієнтів і пояснення переваг у використанні безготівкових 

розрахунків; 
2) боротьба з недовірою населення до банківської системи; 
3) пропозиція широкого спектра послуг безготівкових інструментів; 
4) гарантування безпеки при здійснення безготівкових операцій [2]. 
Реалізація вищезазначених заходів зумовить розвиток та вдосконалення 

безготівкових розрахунків, забезпечить зростання їх обсягів, збільшить попит, що 
дасть змогу легалізувати та вивести з обороту значні суми коштів. Щодо суб’єктів 
підприємництва, то дані кроки забезпечать контроль за всіма господарськими 
операціями контрагентів і зведуть до мінімуму можливості приховування доходів і 
витрат від податкових органів. Щодо населення, то зберігання грошових 
заощаджень у банку та проведення безготівкових розрахунків нададуть змогу 
грошовим коштам працювати саме на економіку країни, а перерахування 
заробітної плати на банківські рахунки усуне таку проблему, як «зарплата в 
конвертах». Отже розвиток та вдосконалення безготівкових розрахунків – це 
великий крок на шляху до детінізації економіки, забезпечення її стабільності та 
функціональності, а також економічної безпеки країни [4]. 
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ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ АСПЕКТІВ 

ПІДПРИЄМСТВА У ЗВІТНОСТІ 
 
За останні роки очікування інвесторів та інших зацікавлених сторін щодо 

фінансової звітності істотно змінилися. На сьогоднішній день все частіше виникає 
незадоволеність обсягом та якістю інформації, яка міститься в ній. Дані звітності 
найчастіше не розкривають повної і достовірної інформації про стан справ на 
підприємстві, інформація перекручена, на її підставі не можна приймати ефективні 
рішення, адекватні реальній економічній ситуації в компанії, тобто не виконується 
основна вимога фінансової звітності – достовірність. Крім того, фінансова звітність 
не розкриває управлінську, соціальну, екологічну та інші невиробничі складові 
діяльності компанії, а також напрями її стратегічного розвитку. В результаті провідні 
компанії почали публікувати звіти про сталий розвиток, які крім фінансових 
показників включають в себе інформацію про екологічні, соціальні та управлінські 
аспекти їх діяльності. Однак інвесторам та іншим зацікавленим сторонам потрібні не 
просто звіти, підготовлені відповідно до кращих методик розкриття фінансової та 
нефінансової (операційна діяльність, соціальні аспекти та оцінка ризиків) інформації. 
Їм необхідні дані, які допоможуть розібратися в діяльності організації. Тому у 
користувачів все більше виникає інтерес до нефінансової звітності. Наявність 
нефінансової звітності на ряду з фінансовою дозволяє зацікавленим особам 
отримувати інформацію про соціальні аспекти діяльності компанії в контексті з 
інформацією про економічні результати. Це дає можливість ефективно оцінювати 
ризики бізнесу (зокрема довгострокові), що стає важливим фактором оцінки 
діяльності компаній з боку акціонерів, інвесторів і кредиторів. Нефінансова звітність 
є доволі новою корпоративною практикою для підприємств України, тому необхідно 
проаналізувати трактування цієї категорії (табл. 1) 

Розвиток нефінансової звітності залишається дуже актуальним для України. З 
часом нефінансова звітність стає такою ж загальноприйнятою нормою, як і 
фінансова звітність. 

У світовій практиці прийнято декілька основних форм соціальної  
(нефінансової) звітності [4] :  

- комплексний звіт (метод Triple Bottom-Line, метод Лондонської групи 
порівняльного аналізу (London Benchmarking Group),  

- метод групи корпоративного громадянства (Corporate Social Citizenship 
тощо);  

- стандартизований звіт (AA 1000, SA 8000, GRI та інші). 
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Таблиця 1 
Трактування категорії «нефінансова звітність» 

Автор Зміст поняття 

Воробей В. [1, с.6] Нефінансова (соціальна) звітність – це 
документально оформлена сукупність даних 

організації, що відображає середовище її існування, 
принципи та методи співпраці з групами впливу, 
результати діяльності компанії в економічній, 
соціальній та екологічній сферах 
 

Adams R.[2] Нефінансова звітність – звітність сталого 
розвитку – звітність про економічні, екологічні, 
соціальні аспекти діяльності організації 
 

Non-financial Report Library 

[3] 

Нефінансова звітність – звітність про корпоративну 

стійкість – засіб комунікації з зацікавленими 
сторонами з приводу економічних, екологічних, 
соціальних результатів діяльності організації 
 

 
Українські ж компанії використовують різні способи донесення інформації 

про те, як вони розуміють і реалізують на практиці концепцію соціально 
відповідального здійснення бізнесу: 

- відображають у річних звітах окремим розділом; 
- подають окремі відомості про кадрову політику; 
- публікують не фінансові звіти, які відрізняються як за видами, так і за 

змістом [5].  
Сьогодні, на жаль, компанії не мають основ єдиного викладу інформації, тому 

й проаналізувати інформацію, яка міститься у звітах, доволі складно. Тому 
компаніям необхідно починати з простих форм відображення інформації, 
поступово розширюючи межі своєї звітності. Процес підготовки нефінансової 
звітності передбачає побудову стійкої взаємодії с зацікавленими сторонами, а 
також збір та аналіз інформації. В цілому підготовку нефінансової звітності можна 
поділити на такі етапи: 

I. Підготовчий етап. 
1. Визначення зрілості моделі соціальної відповідальності підприємства; 
2. Формулювання основних факторів доцільності реалізації соціальної 

відповідальності; 
3. Вибір формату та визначення інших елементів нефінансової звітності: 

визначення цільової аудиторії; встановлення змісту та способу викладення 
матеріалу у звіті; вибір формату звіту; визначення особливостей самого процесу 
підготовки звіту; встановлення форми підтвердження інформації, викладеної у 
звіті; вибір найкращої форми поширення інформації про нефінансовий звіт. На 
цьому ж етапі необхідно провести деталізацію інформації щодо термінів 
підготовки та оприлюднення звіту, меж звітності, ресурсів, які використовуються 
для підготовки звіту тощо. 

П. Основний етап – Робота над нефінансовим звітом. 
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1. Формування робочої групи, яка відповідає за реалізацію стратегії 
соціальної відповідальності, команди для роботи над звітом, в яку обов’язково 
повинні входити зовнішні експерти; 

2. Збір даних: визначення джерел інформації; отримання та перевірка даних; 
зведення даних до визначеного формату; опрацювання даних. 

3. Безпосереднє написання (складання) звіту; 
4. Внутрішній соціальний аудит та аналіз звіту. 
Ш. Поширення нефінансового звіту. 
Це один з найважливіших етапів у процесі соціального звітування, оскільки 

від його ефективності залежить можливість отримання підприємством вигоди, яку 
може забезпечити нефінансова звітність. 

1. Вибір форми та каналів оприлюднення звіту; 
2. Презентація звіту; 
3. Налагодження зворотного зв’язку з цільовою аудиторією та опрацювання 

отриманої інформації. 
Реалізація процесу нефінансового звітування на належному рівні та 

відповідно до запропонованих етапів є однією із ключових умов ефективного 
управління соціальною відповідальністю підприємства перед місцевою громадою. 

Разом з тим, включення вітчизняних компаній у світову економіку вимагає 
прийняття міжнародних стандартів соціальної звітності. Дуже важливо, щоб 
процес впровадження нефінансової (соціальної) звітності в Україні був 
добровільним і розвивався еволюційно, тобто вітчизняні компанії повинні самі 
визначитися з тим, яким стандартам слідувати і з якими партнерами працювати 
при підготовці звітності 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ 
 
У сучасних кризових умовах господарювання торговельних підприємств 

значно зростає можливість свідомого чи несвідомого невірного відображення 
облікової інформації в регістрах бухгалтерського обліку та, як наслідок, 
приховування значних сум грошових коштів. Найчастіше ці порушення 
виявляються при проведенні розрахунків з персоналом по оплаті праці. Тому 
правильна побудова та чітке функціонування обліку розрахунків з оплати праці на 
підприємстві багато в чому залежить від наявності налагодженого внутрішнього 
аудиту.  

На даний час в Україні значення внутрішнього аудиту як форми організації 
внутрішньогосподарського контролю недооцінюється. Це зумовлено тим, що 
внутрішній аудит не набув значного поширення на вітчизняних підприємствах 
галузей народного господарства, прослідковується нестача кваліфікованого 
персоналу та необхідного нормативно-методичного забезпечення для належної 
організації та проведення внутрішнього аудиту.  

Вагомий внесок при дослідженні питань внутрішнього аудиту розрахунків з 
персоналом по оплаті праці зробили провідні вітчизняні вчені-науковці, зокрема 
можна виділити: Т. В. Никонова, І. Т.Новікова, М. Ф. Огійчук, Ю. Г. Одегова, 
О. М. Панченко, І. І. Рагуліна, В. Я. Савченко, О. В. Сметанко, Б. Н.Соколова та 
багато інших. 

У своїх роботах вони приділяли особливу увага наступним питанням: 
контролінгу і внутрішньому аудиту персоналу організації; становлення та 
функціонування системи внутрішнього аудиту на підприємстві; аудиторської 
перевірки правильності нарахування і сплати податків, розрахунків з персоналом з 
оплати праці та інших виплат, а також питанням, які стосуються визначення цілей, 
завдань, функцій і заходів, пов’язаних із проведенням перевірки розрахунків з 
оплати праці. Але аналіз останніх досліджень і публікацій показав на 
недоопрацьованість нормативно-правової бази і організації проведення 
внутрішнього аудиту розрахунків з персоналом по оплаті праці. 

Внутрішній аудит розрахунків з оплати праці є дуже трудомістке та 
відповідальне завдання з надання впевненості, бо поєднує в собі елементи 
фінансового аудиту та аудиту на відповідність. А це в свою чергу, пов’язано з 
необхідністю дотримання трудового та податкового законодавства при 
формуванні інформації про розрахунки з оплати праці та інші виплати 
працівникам.  

Внутрішній аудит розрахунків з персоналом з оплати праці спрямовано на 
вирішення завдань пов’язаних з: оцінкою діючих систем оплати праці в 
організації; оцінкою стану синтетичного й аналітичного обліку операцій з оплати 
праці; оцінкою ефективності внутрішнього контролю операцій з нарахування 
заробітної плати; оцінкою повноти відображення операцій в бухгалтерському 
обліку по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»; перевіркою 
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достовірності облікових регістрів, форм бухгалтерської і статистичної звітності з 
праці і заробітної плати; правильністю нарахувань на фонд оплати праці 
персоналу підприємства; контролем за дотриманням нормативно-правових актів 
України, які регулюють трудові стосунки і питання, пов’язані з працею та її 
оплатою; проведенням аналізу оплати праці та трудових ресурсів підприємства; 
розробкою рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності системи 
управління персоналом та оплатою праці; визначенням оптимальної системи 
управління оплати праці на підприємстві. 

Виконання аудиторських процедур має здійснюватися послідовно. На мою 
думку, аудит розрахунків з оплати праці необхідно проводити у 6 етапів: 

Етап 1 – виявлення наявності і встановлення відповідності чинному 
законодавству локальних нормативних документів (правил внутрішнього 
трудового розпорядку, положень про оплату праці, преміювання, норми й 
розцінки, трудові угоди, контракти, угоди про оренду та внутрішньогосподарський 
розрахунок); 

Етап 2 – перевірка обґрунтованості виробничої програми, визначення фонду 
оплати праці на прогнозований обсяг робіт, тарифних ставок, розцінок посадових 
окладів та оплати за контрактом. На даному етапі аудитор встановлює 
відповідність платіжних відомостей розрахунковим відомостям, визначає 
правильність підсумків і наявність підсумків прописом, перевіряє наявність 
підписів керівника, головного бухгалтера та особи, яка складала відомість, а також 
перевіряє наявність підписів одержувачів грошей. 

Етап 3 – перевірка правильності розрахунків з оплати праці у грошовій і 
натуральній формах, остаточних розрахунків за продукцію у кінці року. Така 
перевірка здійснюється за трудовими угодами (договорами), актами приймання 
виконаних робіт, відомостями на оплату праці найманих осіб видатковими 
ордерами тощо. При перевірці аудитор звертає увагу на операції з видачі коштів 
працівникам з каси, з розрахункового рахунку. Для спрощення процедури 
перевірки аудитор складає реєстр усіх виданих виплат стороннім працівникам і 
перевіряє наявність для них трудових договорів. Якщо в процесі перевірки 
виявляються факти порушень за трудовими угодами, аудитор перевіряє, 
законність укладеної трудової угоди (ким і коли вона затверджена). 

Окрему увагу аудитор приділяє перевірці оплати праці працівникам, які 
працюють за сумісництвом, при цьому аудитор зіставляє час роботи сумісника на 
підприємстві з часом його роботи в інших підприємства, і встановлює, чи не 
працював він у різних підприємствах в один і той самий час визначає кількість 
відпрацьованих годин. 

Етап 4 – перевірка дотримання встановленого порядку оподаткування та 
здійснення утримань із заробітної плати.  

На даному етапі аудитору слід перевірити правильність визначення податку з 
доходів фізичних осіб на загальну суму оплати праці. Якщо на підприємстві 
застосовувалися пільги при оподаткуванні працівників то йому обов’язково 
потрібно перевірити обґрунтованість і законність таких дій, а також правильність 
проведення розрахунків. Аудитор також встановлює повноту й правильність 
проведених по закінченні року перерахунків податку з доходів фізичних осіб і 
відповідних донарахувань або утримань, повноту та своєчасність перерахувань до 
бюджету нарахованих сум даного податку по закінченні кожного місяця. 

Етап 5 – дослідження стану синтетичного і аналітичного обліку оплати праці, 
перевірка достовірності звітності підприємства. При цьому аудитор: порівнює 
залишок, показаний у головній книзі по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами 
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працівникам» із залишком в розроблювальній таблиці; встановлює відповідність 
аналітичного обліку по заробітній платі синтетичну обліку по рахунку 66, для 
цього порівнює сальдо по рахунку 66 на дату початку перевірки з даними 
розроблювальної таблиці, а останні зіставляє з даними платіжних відомостей; у 
випадку виявлення розбіжностей між аналітичним і синтетичним обліком 
встановлює їх причини. 

Етап 6 – оцінка стану обліку, звітності щодо праці та її оплати, 
внутрішньогосподарського контролю використання робочого часу й фонду оплати 
праці. 

За результатами внутрішнього аудиту розрахунків по оплаті праці 
складається акт внутрішнього аудиту або доповідна записка на ім’я керівника або 
власника підприємства. 

Отже, внутрішній аудит розрахунків з оплати праці є одним із складних 
елементів в системі внутрішнього контролю. Він сприяє кадровим перестановкам, 
які поліпшують якісний склад працівників; підвищенню ролі служб з управління 
персоналом; дає можливість просуванню найбільш перспективних співробітників. 
Внутрішній аудит розрахунків з персоналом по оплаті праці дозволить 
переконатися у тому, що фонд оплати праці, а також трудовий потенціал 
підприємства використовуються ефективно та повністю, а умови праці та її 
організація відповідають вимогам законодавства. Саме за допомогою 
внутрішнього аудиту розрахунків з персоналом по оплаті праці керівники 
підприємств можуть точніше оцінити техніко-економічний потенціал трудових 
показників, визначити резерви ефективнішого використання персоналу 
підприємства, що у кінцевому випадку допоможе визначити напрямки зниження 
витрат з оплати праці. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 

КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
 
Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання характеризуються 

наданням суб’єктам підприємницької діяльності повної господарської 
самостійності у виборі ринків збуту продукції, постачальників і підрядників, у 
пошуку джерел фінансування. З огляду на зазначене, теоретики та практики 
особливу увагу приділяють взаєморозрахункам підприємства у фінансовому 
середовищі. Облік кредиторської заборгованості є одним із найбільш складних та 
дискусійних питань, що зумовлено проблемою неплатежів. Вагомого значення 
набуває облік заборгованості, як найважливішого інструменту управління 
грошовими потоками та ефективності їх використання, підтримки щоденної 
платоспроможності підприємства.  
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Ефективне управління кредиторською заборгованістю підприємства означає 
чітке розуміння змісту та класифікаційних ознак, які мають бути різнобічними та 
зручними для розв’язання облікових завдань.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз результатів дослідження 
засвідчує підвищену увагу до питань кредиторської заборгованості, що пов’язано 
із необхідністю врахування змін сучасного бізнес-середовища. Це змушує 
суб’єктів господарювання знаходити нові підходи до оптимізації цього процесу, 
опрацьовувати нові форми та методи аналізу кредиторської заборгованості, 
розробляти системи оцінки показників стану розрахунків з використанням 
новітніх досягнень у галузі сучасних інформаційних технологій для автоматизації 
обробки потрібної інформації та прийняття відповідних управлінських рішень. 
Разом з тим, вивчення наукових праць та практика господарської діяльності 

свідчать про наявність спірних питань, серед яких можна виділити проблеми 
класифікації заборгованості в системі бухгалтерського обліку.  

Постановка завдання. Метою є розгляд критеріїв та ознак класифікації 
кредиторської заборгованості, систематизація класифікаційних груп для їх 
ефективного управління на підприємстві.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи кредиторську 
заборгованість, можна констатувати наявність широкого діапазону видів, що 
зумовлює окремого розгляду питання класифікації. З цією метою насамперед 
розглянемо поняття «класифікація» та основні принципи, на яких ґрунтується цей 
процес.  

Класифікація – це науковий метод дослідження природи об’єктів та явищ із 
використанням визначених правил щодо їх систематизації. 

Наукова класифікація є методом дослідження множини об’єктів шляхом їх 
поділу на групи за відповідною загальною ознакою способом пізнання сутності, 
змісту, ступеня схожості та відмінностей об’єктів.  

Ознака класифікації – властивість (характеристика) об’єкту класифікації, що 
дає змогу встановити його схожість або несхожість з іншими об’єктами 
класифікації. Класифікаційне групування – множина або підмножина, що об’єднує 
частину об’єктів класифікації за однією або декількома ознаками: клас, підклас, 
група, підгрупа, вид, підвид, тип. Ступінь класифікації – результат наступного 
поділу об’єктів одного класифікаційного групування. Рівень класифікації – 
сукупність класифікаційних групувань, розміщених на одній сходинці 
класифікації. Система класифікації – сукупність правил розподілу об’єктів 
множин на підмножини [1].  

Кількість рівнів класифікації, що відповідає кількості ознак, вибраних за 
основу поділу, характеризує глибину класифікації. При фасетній системі 
класифікації класифікаційна множина утворює незалежні групування. При ній 
початкова множина об’єктів має деякий набір ознак, сформованих в паралельні 
незалежні фасети. Групування при фасетній системі класифікації утворюються 
шляхом комбінацій значень ознак, взятих із відповідних фасетів. Ознаки, що 
використовуються в різних фасетах не повинні повторюватись [2].  

Дослідження питання класифікації кредиторської заборгованості розпочнемо 
з робіт, які призначені для висвітлення проблем з бухгалтерського обліку. Це 
роботи Н.І. Верхоглядової, В.П. Шило, С.Б. Ільїної, П.І. Камишанова, 
Г.І. Моісеєнко. Позитивний момент, на якому доцільно наголосити, полягає в 
тому, що в них, поряд з класифікаційними схемами заборгованості, автори досить 
змістовно й повно описують види та різновиди такої заборгованості і наводять їх 
економічну характеристику. У той же час, за результатами такого аналізу можна 
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прийти до висновку про те, що класифікація заборгованості, зокрема обліковцями, 
частіше за все здійснюється в межах рахунків, що є в Плані рахунків, причому 
вона є неповною і охоплює лише одну ознаку класифікації.  

Оскільки кредиторська заборгованість, виступає формою вираження 
зобов’язань, то вона наділена їх властивостями, і, відповідно, їй притаманні ознаки 
класифікації зобов’язань. Зазначимо, що за ступенем ймовірності Б. Нідлз, 
Х. Андерсон, Д. Колдуелл класифікують зобов’язання наступним чином:  

– фактичні (виникають з договору, контракту або на підставі законодавства. 
Фактичні зобов’язання включають в себе заборгованість по рахунках до оплати, 
податку з продаж, нарахованій заробітній платі тощо); 

– оціночні (зобов’язання, точна сума яких не може бути визначена до 
настання певної дати. Прикладами таких зобов’язань є податки на прибуток, 
виплати по гарантійних зобов’язаннях та оплата відпусток);  

– умовні (неіснуючі зобов’язання, які є потенційними зобов’язаннями, 
оскільки залежать від майбутньої події, що виникає з майбутньої угоди) [3].  

Зазначимо, що з метою бухгалтерського обліку П(С)БО 11 класифікує 
зобов’язання наступним чином: довгострокові, поточні, забезпечення [4]. Дана 
класифікація є універсальною для будь якого підприємства.  

Кредиторська заборгованість розглядається як зобов’язання за наступними 
ознаками: в залежності від порядку визначення суми (фактичні, умовні); в 
залежності від термінів погашення (короткострокові, довгострокові) [5].  

Фактичні зобов’язання виникають на основі договору, контракту, одержаного 
рахунку, сума заборгованості за якими відома. За умовними зобов’язаннями, 
навпаки, точна сума не може бути визначена до настання певної дати. Це 
заборгованість зі сплати податків, відпусток тощо. 

Короткострокові (поточні) зобов’язання мають бути погашені в процесі 
одного операційного циклу діяльності підприємства або протягом одного 
фінансового року після дати складання балансу. Термін оплати довгострокових 
зобов’язань перевищує фінансовий рік.  

І. А. Бланк зазначає, що кредиторська заборгованість – це поточні 
зобов’язання підприємства, при цьому не уточнює сутності поняття «поточні 
зобов’язання». Однак, якщо поточними зобов’язаннями вважати короткострокову 
заборгованість, тоді як у звітності відображати заборгованість по довготривалих 
операціях? Адже виконання інвестиційних програм, розробка перспективних 
проектів розвитку підрядниками ініціатора і навіть залучення підприємством 
позикових коштів фінансово-кредитних установ на дані цілі сприятиме утворенню 
довгострокової заборгованості. У свою чергу короткостроковий період 
призводитиме до уповільнення кругообігу засобів підприємства, породжуватиме 
проблеми, що будуть пов’язані з дефіцитом грошової маси для обслуговування 
кругообігу засобів виробництва. 

Автор наголошує, що у сучасній фінансовій практиці виділяють наступні 
основні види кредиторської заборгованості: за товари, роботи та послуги, термін 
оплати за якими не настав; за товари, роботи та послуги, котрі вчасно не оплачені; 
за виданими векселями; за отриманими авансами; за розрахунками з бюджетом і 
позабюджетними платежами; зі страхування; з оплати праці; – інші види 
кредиторської заборгованості [6].  

Виходячи із практичної доцільності, дана класифікація актуальна для 
підприємств малого та середнього бізнесу, оскільки великий бізнес потребує 
забезпечення реалізації довгострокових стратегій підприємства, що у свою чергу 
вимагатиме довготривалих розрахунків з контрагентами.  
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В бухгалтерському обліку відображаються не всі господарські зобов’язання, а 
лише ті, що випливають з виконання укладених підприємством договорів чи 
здійснених дій. Тому така класифікація полегшить і, в свою чергу, актуалізує 
роботу бухгалтерської служби.  

Висновки та подальші дослідження. Важливе значення для ефективного 
управління заборгованістю на підприємстві має її класифікація, яка в системі 
бухгалтерського обліку має бути різноплановою та відповідати інформаційним 
потребам менеджерів. На основі проведеного дослідження можна зробити 
висновки про широкий спектр кредиторської заборгованості. Розглянуті підходи 
до класифікації заборгованостей за різними ознаками та рекомендації щодо 
проблем узагальнення інформації розрахунків з кредиторами залежно від потреб 
користувачів. Викладені погляди та окремі прийоми класифікації заборгованості 
можна використовувати як для складання фінансової звітності, так і для 
управлінських рішень щодо регулювання розрахунків та управління 
заборгованістю.  
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АВТОМАТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ: 

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 
 
Сучасний стан модернізації світової економіки характеризується процесами 

глобалізації та інтеграції. Глобалізація поєднується з інформатизацією, тобто 
переростанням індустріальної економіки в економіку знань. На цьому фоні 
інтенсивно розвиваються нові інформаційні технології. 

Невід’ємною частиною ринкових економічних відносин є інформаційне 
забезпечення – запорука успіху і конкурентоздатності підприємств. 

Участь України в європейських інтеграційних процесах та чіткий пріоритет 
державної політики на повноправне членство у Європейському Союзі вимагають 



92 

від суб’єктів господарювання всіх рівнів володіння глибокими і всебічними 
знаннями про організацію інформаційного забезпечення управління 
підприємством та автоматизацію ведення бухгалтерського обліку.  

Керівництво сучасного українського підприємства змушено приймати 
рішення в умовах невизначеності і ризику, що потребує безперервного контролю 
всіх аспектів фінансово-господарської діяльності і аналізу великої кількості 
інформації. Грамотно оброблена і систематизована вона є гарантією ефективного 
управління виробництвом і допомагає позбутися серйозних недоліків.  

Причини, що спонукають підприємства впроваджувати інформаційні системи і 
технології у сфері бухгалтерського обліку, з одного боку, обумовлені прагненням 
керівництва збільшити продуктивність облікових робіт, запропонувати новітні засоби 
для автоматизованого ведення обліку в зручному сучасному інтерфейсі, підвищити 
оперативність оброблення даних, достовірність, якість інформації, знизити частку 
рутинних операцій, звільнивши час для інтелектуальної праці, а з іншого боку, 
збільшити прибутковість бізнесу, контроль та інвестиційну привабливість 
підприємства, підвищити ефективність управління діяльністю підприємства за 
рахунок прийняття оптимальних та раціональних управлінських рішень. 

Основою запровадження сучасних інформаційних комп’ютерних технологій 
(ІКТ) у систему бухгалтерського обліку є дотримання трьох основних принципів: 
інтегрованості, гнучкості й інтерактивності. 

Інформаційна система бухгалтерського обліку традиційно включає наступні 
комплекси задач: облік основних засобів, облік матеріальних цінностей, облік 
праці та заробітної плати, облік готової продукції, облік фінансово-розрахункових 
операцій, облік витрат на виробництво, зведений облік та складання звітності. 
Організація автоматизованих робочих місць на базі персональних комп’ютерів, 
створення локальних обчислювальних мереж підприємства висувають нові вимоги 
в організації інформаційної бази та формуванню комплексів економічних завдань. 
З’являються можливості створення системи розподільчих баз даних, обміну 
інформацією між різними користувачами, автоматичного формування первинних 
документів в електронному вигляді тощо.  

Правильний вибір програмного продукту і фірми-розробника – перший і 
визначальний етап автоматизації бухгалтерського обліку. Для цього користувач 
повинен орієнтуватися в класифікації бухгалтерських програм.  

За оцінками експертів на українському ринку таку продукцію пропонують 
близько сотні розробників. На сьогоднішньому ринку програмних продуктів 
України найбільшого поширення набули такі програмні комплекси: «СофтТАКСІ» 
(X-DOOR), «АБ-Система» (Офіс-2000), «Імпакт» (Акцент-Бухгалтерія), «Баланс-
Клуб» (SoNet), Глобал Аудит (Quasi+Бухгалтерія), «GrossBee XXI» (GrossBee), 
«1С» (1С:Бухгалтерія»), «Парус» (Парус-Підприємство) та інші. Незважаючи на 
велику кількість програмних продуктів для комп’ютеризації бухгалтерського 
обліку, можна визначити їхні загальні риси. Так, усі вони орієнтовані на 
стандартні методи ведення бухгалтерського обліку, типові форми облікових 
документів, план рахунків бухгалтерського обліку, побудовані з урахуванням 
особливостей законодавчого обліку в Україні. Програми передбачають створення 
комплексної комп’ютерної системи бухгалтерського обліку; більшість мають 
модульну побудову. При цьому в більшості врахована можливість одночасного 
ведення бухгалтерського та податкового обліку. А це, в сучасних умовах, є досить 
актуальним і практичним. 

Ефективна бухгалтерська програма повинна бути розроблена для конкретного 
підприємства, з урахуванням специфіки його діяльності, виконання кола завдань, 
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які стоять перед ним, кількості працівників, навіть особистого досвіду керівника 
та майбутніх користувачів. 

Безперечно, для розробки та подальшого супроводу бухгалтерських систем 
потрібні кваліфіковані фахівці, здатні підтримувати і розвивати систему при 
постійних змінах.  

Відносно нещодавно виникли ERP-системи для глобальної автоматизації 
обліку й управління. Як правило, ERP-системи будуються за модульним 
принципом і охоплюють всі ключові процеси діяльності підприємства. 

Як зазначає С.В. Івахненков, саме ERP-системи максимально відповідають 
потребам системи управління вітчизняних великих та середніх підприємств. Вони 
допомагають компанії отримати максимальні конкурентні переваги [2]. 

Існує можливість інформаційного обміну між підприємством і зовнішнім 
середовищем, яка полягає в отриманні нормативних та методичних матеріалів, а 
також передачу зведеної фінансової звітності зацікавленим організаціям: 
адміністративним органам, ДФС, органам статистики, фінансовим установам та ін. 
Для зв’язку з банками широко використовується система «Клієнт – Банк». 

Незважаючи на високі темпи розвитку ІКТ за останнє десятиліття, Україна 
поки не змогла скоротити відставання від промислово розвинених країн у рівні 
інформатизації економіки і суспільства. До негативних чинників, які створюють 
перепони для впровадження й ефективного застосування ІКТ в економіці, 
виробництві, відносяться: недосконала нормативно-правова база, що розроблялася 
без урахування можливостей сучасних ІКТ; високий ризик інноваційної діяльності 
в умовах слабкої адаптованості політико-економічної системи країни до сучасних 
реформ у економіці; недостатня якість інформаційного простору України; дефіцит 
знань про світовий досвід і можливості використання ІКТ в управлінні 
підприємствами; недостатній рівень підготовки кадрів у галузі створення і 
використання ІКТ; відсутність бачення бізнесом свого зиску в інвестиціях у 
економіку знань; людський чинник [3]. 

Подолати такі проблеми можна за умови: орієнтації на кращу світову 
практику; оцінювання економічної ефективності впровадження інформаційних 
систем та технологій; вибір інформаційних систем, що володіють гнучкістю і 
здатні відображати зміни зовнішніх умов; організація навчання співробітників, які 
стануть користувачами програми, або ж підбір більш кваліфікованих кадрів; 
використання лише ліцензованих продуктів, що пройшли широку апробацію та 
користуються попитом на ринку інформаційних технологій. 

Таким чином, впровадження сучасних інформаційних технологій управління 
діяльністю підприємства та автоматизації бухгалтерського обліку сьогодні не 
данина моді, а, безумовно, є необхідністю для підприємств, незалежно від 
масштабів їх діяльності. Впровадження та використання новітніх інформаційних 
систем і технологій у сучасний бухгалтерський облік, який набуває справжнього 
управлінського характеру, повинне привести до підвищення ефективності 
кінцевого продукту управління – прийняття рішень з метою досягнення 
поставлених цілей.  

Однак не варто забувати про те, що автоматизація є складним і трудомістким 
процесом. Основними напрямами ефективної комп’ютеризації бухгалтерського 
обліку є: вибір оптимального програмного забезпечення; економічний аналіз та 
оцінювання ефективності впровадження інформаційних систем і технологій; 
подолання ризиків, пов’язаних із проблемами при впровадженні та експлуатації 
інформаційних систем та технологій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІІОБЛІКУ ГРОШОВИХ 

КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА  
 
Ефективність функціонування сучасного підприємства безпосередньо 

залежить від правильної організації обліку грошових коштів. Воно суттєво 
впливає на рівень ефективності суб’єкта господарювання, оскільки забезпечує 
безперервність і скорочення фінансового й операційного циклів, поточну і 
абсолютну ліквідність, понижує ризик неплатоспроможності тощо.  

Основними завданнями організації обліку грошових коштів є:  
- забезпечення умов збереження грошових коштів і цінних паперів в касі 

підприємства;  
- дотримання правил документального оформлення операцій по руху 

грошових коштів;  
- своєчасність та повнота оприбуткування одержаної готівки;  
- контроль за дотриманням касової дисципліни при проведенні касових 

операцій;  
- цільового використання грошових коштів;  
- дотримання ліміту готівки в касі;  
- проведення інвентаризації грошових коштів та відображення результатів 

інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку [1].  
Найбільш обґрунтовано облік грошових коштів було висвітлено в наукових 

працях таких зарубіжних та радянських вчених, як: А.М. Андросов, С.Л. Береза, 
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, А.С. Гальчинський, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов,  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=664&q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0&revid=1503314883&sa=X&ei=761lVdqRB4mqywPUrIPwCA&ved=0CGsQ1QIoAA
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Г.Г. Кірейцев, А.М. Кузьмінський, В.В. Сопко, Н.М. Малюга, М.С. Пушкар, 
М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук, Г.В. Савіцька та ін. 

Серед існуючих облікових проблем стосовно руху та наявності грошових 
коштів слід віднести: 1) визнання та класифікація грошових коштів; 2)правильне 
їх відображення у фінансовій звітності; 3) організація контролю за процесом 
збереження та використання грошових коштів; 4) оптимізація надходжень і виплат 
готівки та формування інформаційної бази даних для аналізу отриманих і 
втрачених вигод від проведених заходів; 5) повнота та своєчасність відображення 
в системі обліку рух грошових коштів; 6) матеріально-технічне та організаційне 
забезпечення ведення обліку грошових коштів [2]. 

Також однією з проблем обліку грошових коштів підприємства в Україні є 
повнота та своєчасність їх відображення у системі обліку. Адже, якщо грошові 
кошти не будуть повністю та своєчасно оприбутковані, то не буде чіткого 
відображення наявності коштів. А далі неправильне відображення податкових 
стягнень. Проблеми обліку грошових коштів на рахунках в банку виникають у 
зв’язку з тим, що підприємствам дозволено відкривати поточні рахунки в 
необмеженій кількості, саме це ускладнює здійснювати контроль за рухом 
грошових коштів [4]. 

Практика показує, що облік грошових коштів достатньо регламентований 
законодавчими та нормативними актами України. Але розширення форм і методів 
здійснення розрахунків, властивостей та функцій грошових коштів як інструментів 
забезпечення оперативної платоспроможності стали основною причиною 
уточнення й деталізації відображення в бухгалтерському обліку та контролю 
операцій з ними. Виникає необхідність у застосуванні конкретних прийомів 
управління грошовими коштами, джерелом якого є достовірне інформаційне 
забезпечення [5].  

Побудова належної системи бухгалтерського обліку грошових коштів 
передбачає правильність здійснення й відображення всіх етапів їх руху, 
починаючи з нормативно-правових вимог, заповнення первинних документів, 
узагальнення та систематизації інформації в регістрах і завершуючи складанням 
звітності. 

Отже, проблеми організації обліку грошових коштів є досить важливим 
питанням, тому що від достовірності та оперативності обліку залежить вся 
фінансова діяльність та звітність підприємства. Результат діяльності будь-якого 
підприємства прямо залежить від ефективної роботи підприємства, а особливо від 
вирішення проблем пов’язаних з обліком грошових коштів, які є складовою 
діяльності підприємства.  

 
Література: 

1. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: підручник [для студентів 
спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів] / Ф.Ф. Бутинець, 
О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; за ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. – [4-е вид., 
доп. і перероб.]. – Житомир: ПП «Рута», 2006. – 528 с.  

2. Зосімова А.В. Особливості та проблеми організації обліку грошових потоків / 
А.В. Зосімова // Управління розвитком . – 2013 г. – № 12. – С. 75-77.  

3. Крючко Л.С. Вдосконалення напрямків управління грошовими потоками 
підприємств / Л.С. Крючко // Вісник. – 2013 г. – № 2(23). – С. 198-200.  

4. Федишин, М. П. Актуальні аспекти планування грошових потоків підприємств у 
сучасних умовах господарювання / М. П. Федишин // Журнал «Економіка. Фінанси. 
Право», 2013 г. – № 3. – С. 26-28. 

 



96 

Прохорова Л. І. 
кандидат економічних наук, доцент 

Луценко С. Г. 
студент 

Національний університет харчових технологій 
м. Київ, Україна 

 

МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Вступ. Одержання високих фінансових результатів є основною метою 

діяльності кожного господарюючого суб’єкта. У фінансових результатах 
знаходять пряме відображення вагомих сторін діяльності підприємства: рівень 
його технології та організації виробництва, ефективність системи управління, 
контролю за рівнем витрат та рівнем реалізаційних цін, особливості 
господарського механізму та державне регулювання розвитку певної галузі, 
виходячи з її значення для розвитку економіки країни. Фінансовий результат, за 
умови його позитивного значення, є джерелом платежів до бюджету, а також 
розширеного відтворення виробництва. З його допомогою створюється стимул для 
підвищення ефективності діяльності підприємства. 

За ринкових умов суттєво зростає роль і значення фінансових результатів в 
розвитку підприємства, докорінно змінюється як порядок, так і обґрунтованість їх 
визначення як в системі фінансового, так і в системі внутрішньогосподарського 
обліку. 

Матеріали та методи. Вивчення наукових праць вітчизняних і зарубіжних 
авторів показало, що дискусії, пов’язані з дослідженням проблем організації та 
методології обліку фінансових результатів діяльності підприємств, посідають 
значне місце в теорії та практиці. Вагомий внесок у розв’язання цієї проблеми 
зробили як вітчизняні вчені-економісти: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, 
З.В. Гуйцалюк, В.М. Добровський, В.Г. Жила, В.П. Завгородній, В.І. Єфіменко, 
Є. В. Калюга так і зарубіжні вчені-економісти: А. Бабо, Ф. Вуд, К. Друрі, Роберт 
Н. Єнтоні, С. Котляров, В.В. Леонтьєв, Я. Соколов, Г. Соколова та інші вчені. 

Дискусії багатьох теоретичних положень, практична значимість обліку і 
аудиту фінансових результатів, недостатній рівень їх дослідження з погляду 
сучасних потреб управління зумовили вибір теми та визначили спрямованість 
дисертаційного дослідження. 

Результати. З введенням національних стандартів бухгалтерського обліку 
підприємства отримали нові можливості у формуванні облікової політики до 
фінансових результатів, з одночасним врахуванням як вимог П(С)БО, так і 
чинного податкового законодавства України. 

Фінансові результати підприємства відображають всі сторони його 
діяльності: галузеві особливості ведення господарської діяльності, якість 
організації виробництва та ефективність застосованої технології, ступінь 
ефективності прийнятої системи управління, у т.ч. системи обліку, контролю та 
аудиту доходів і витрат, і формування фінансових результатів діяльності тощо. 

Фінансовий результат діяльності виступає у вигляді прибутку або/чи збитку, 
отриманого в результаті господарської діяльності [1, c. 324].  
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На сьогодні в Україні діють дві різні методики визначення фінансового 
результату підприємства, які обумовлені порядком визначення доходів і витрат 
для складання фінансової і податкової звітності.  

Проведеним дослідженням доведено, що порядок визначення і формування 
показників для складання фінансової і податкової звітності має суттєві методичні 
розбіжності та регулюється різними нормативними і законодавчими документами. 

Для фінансової звітності показники формуються згідно вимог Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні « і національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та відповідними 
нормативними документами Міністерства фінансів України. 

Для податкової звітності показники формуються у відповідності з Законом 
України від 24.12.02. № 349-IV «Про внесення змін до Закону України» «Про 
оподаткування прибутку підприємств « від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР. 

В цілому ця методика передбачає формування доходів шляхом вирахування із 
виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших надходжень (від 
здійснення фінансової та інвестиційної діяльності) суми податків та обов’язкових 
платежів згідно чинному законодавству. Проте, суть методики складання 
фінансової звітності полягає в тому, що доходи визначаються за умови переходу 
права власності на актив, який реалізується. 

Суть методики податкової звітності полягає в тому, що доходи можуть 
визначатися як і в момент переходу права власності на активи, так і під час 
розрахунку за них, в залежності від того, яка подія сталася першою (надходження 
коштів, чи відвантаження в (реалізація) продукції, товарів, (робіт, послуг)  
[2, c. 98].  

Аналізуючи принцип формування витрат згідно методики складання 
фінансової звітності зазначимо, що вони формуються у відповідності до вимог 
П(С)БО 16 «Витрати». До них, зокрема, належать прямі витрати, та частка 
розподілених загальновиробничих витрат, в залежності від наявної виробничої 
потужності підприємства, які включаються до собівартості виготовленої продукції 
(робіт, послуг). Нерозподілена частка загальновиробничих витрат, відноситься до 
собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). Адміністративні витрати, 
витрати на збут та інші операційні витрати призводять до зменшення фінансового 
результату діяльності підприємства. Витрати визначаються в момент списання 
активів на відповідний господарський процес згідно діючих нормативних 
документів. 

Згідно методики складання податкової звітності, до валових витрат відносять 
витрати, передбачені Законом України «Про внесення змін до Закону України» 
«Про оподаткування прибутку підприємств», в тому числі авансові платежі 
(передоплата), сплачені постачальникам матеріальних запасів і послуг. Тобто 
визнання моменту виникнення витрат відбувається аналогічно моменту визнання 
доходів – за першою з подій, що сталася раніше: або за фактом розрахунку за 
придбані цінності або переходу права власності на активи [3, c. 40]. 

Проведені автором дослідження доводять, що методологічно до складових 
утворення витрат належать: собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), 
позареалізаційні витрати, витрати що не беруть участі у процесі виробництва і 
реалізації та не відносяться до собівартості виробленої продукції, аванси, сплачені 
постачальникам, для податкової звітності – валові витрати тощо. 

До важливих завдань (крім традиційних) аудиту фінансових результатів 
відноситься: 
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- визначення ефективності облікової політики і системи внутрішнього 
контролю за здійсненими операціями; 

- шляхи мінімізації витрат і втрат підприємства та максимізації очікуваного і 
реального прибутку; 

- оцінка балансового прибутку, ефективність його розподілу і використання; 
- аналіз впливу різних факторів на величину прибутку [4, c. 103]. 
Аудит господарської діяльності, у тому числі фінансових результатів 

передбачає оцінку господарських операцій та інформації про умови 
функціонування підприємства, відображених у фінансовій звітності, про систему 
бухгалтерського обліку. До основних критеріїв оцінки фінансової звітності 
належать: доречність, повнота, законність, об’єктивність, обачність, послідовність. 

Оцінюючи об’єкт перевірки аудитори дотримуються певних критеріїв. При 
цьому необхідно правильно обирати критерії оцінки всієї фінансової звітності, 
зокрема Звіту про фінансові результати. 

Висновки. Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності 
необхідні для надання користувачам звітності повної, правдивої та неупередженої 
інформації про фінансовий стан підприємства, результати його діяльності та рух 
грошових коштів. Для ефективної діяльності підприємства та правильності 
прийняття управлінських рішень необхідно належним чином організовувати 
бухгалтерський облік, внутрішній аудит і аналіз фінансових результатів діяльності 
підприємств. 
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ПРОЦЕДУРИ ОДЕРЖАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ 
 
З розвитком аудиторської діяльності в Україні постійно підвищуються 

вимоги до якості аудиту, що безсумнівно залежить від якості аудиторських 
процедур, які здійснюються в процесі аудиторської перевірки. Актуальність 
дослідження аудиторських процедур обумовлюється тим, що останнім часом 
аудит все інтенсивніше виконує функції, пов’язані з виявленням впливу зовнішніх 
і внутрішніх чинників на діяльність підприємств. При цьому залишаються 
невивченими політико-економічні аспекти формування аудиторських процедур та 
теоретико-методологічні підходи до сутності та змісту цього поняття. 

Для початку пригадаємо, що відповідно до загальної економічної термінології 
процедура (від латинської procedo – переміщуюсь) – це складова частина операції 
або процесу, офіційно встановлений, передбачений правилами порядок дій при 
здійсненні, веденні справ. 

Що стосується терміну «аудиторські процедури», то МСА не містить такого 
загального терміну. Проте аудиторські процедури – це процедури, які є офіційно 
встановленими, передбаченими професійними правилами та нормативними 
документами способи, а також порядок дій при наданні аудиторських послуг 
(здійсненні аудиторських перевірок) для отримання достатніх і відповідних 
аудиторських доказів. Аудиторські процедури – це відповідний порядок і 
послідовність дій аудитора для одержання необхідних аудиторських доказів на 
конкретній ділянці аудиту [1, c. 258]. 

Як бачимо, аудиторські процедури – це достатньо широке поняття, яке 
передбачає цілий ряд різних дій. Давайте конкретизуємо їх використавши 
відповідну класифікацію. Для цього використаємо метод групування процедур. 

 

 
Рис. 1. Класифікація аудиторських процедур 

 
Тепер деталізуємо кожен термін. 

Аналітичні 

процедури 

Оцінки фінансової інформації, зроблені на основі аналізу ймовірних 

взаємозв’язків між фінансовими та не фінансовими даними, що 

охоплюють необхідне вивчення ідентифікованих відхилень або 

взаємозв’язків, які не узгоджуються з іншою відповідною 

інформацією чи значно відрізняються від очікуваних величин.  

АУДИТОРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ 

Процедури 
огляду 

Процедури 
оцінки ризиків 

Процедури 
по суті 

Аналітичні 
процедури 
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Процедури огляду Процедури, які вважаються необхідними для досягнення мети 

завдання з огляду, насамперед запити персоналу суб’єкта 

господарювання та аналітичні процедури, що застосовуються до 

фінансових даних. 

 

Процедури оцінки 

ризиків 

Аудиторські процедури, які виконують для отримання розуміння 

суб’єкта господарювання та його середовища, в тому числі 

внутрішнього контролю суб’єкта господарювання, виявлення та 

оцінка ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 

помилки на рівні фінансової звітності та тверджень. 

 

Процедури по суті Аудиторські процедури, призначені для виявлення суттєвих 

викривлень на рівні тверджень. Процедури по суті включають: 

- Тести підтвердження (класів операцій, залишків на рахунках та 

розкриття інформації) 

- Аналітичні процедури по суті. 

 

 
Аналітичні процедури включають : 

 
Рис. 2. Класифікація аудиторських аналітичних процедур  

[2, c. 41-45] 
 
Аудиторські процедури, описані нижче, можуть використовуватися як 

процедури оцінки ризиків, тести внутрішнього контролю або процедури по суті 
залежно від контексту, в якому вони застосовуються аудитором: 

• перевірка означає вивчення записів або документів, внутрішніх або 
зовнішніх, у паперові, електронній або іншій формі, або фізичний огляд активу; 

• спостереження являє собою нагляд за процесом або процедурою, які 
виконують інші особи; 

• зовнішнє підтвердження являє собою аудиторські докази, отримані 
аудитором у вигляді письмової відповіді третьої сторони у паперовій, електронній 
або іншій формі; 

• повторне обчислення являє собою перевірку математичної правильності 
документів чи записів; 

Аналіз та оцінка 
фінансової інформації 

Виявлення взаємозв’язків між: 

 фінансовими та не фінансовими 

показниками 

 із зіставною інформацією за попередні 

періоди; 

 з очікуваними результатами (планом, 

бюджетом та ін.); 

 аналогічною інформацією в галузі 

(порівняння показників з показниками 

аналогічних підприємств у галузі). 

АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ 
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• повторне виконання являє собою незалежне виконання аудитором процедур 
або заходів внутрішнього контролю, які вже виконувались як частина заходів 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання; 

• аналітичні процедури являють собою оцінку фінансової інформації через 
аналіз правдоподібного взаємозв’язку між фінансовими та не фінансовими 
даними; 

• запит являє собою пошук фінансової та не фінансової інформації від 
обізнаних осіб як у самого суб’єкта господарювання, так і за його межами. 

Доцільність застосування тих або інших методів проведення аудиторських 
процедур визначається з урахуванням наступних чинників [4, с. 200]: 

- наскільки вибраний метод аудиту дозволяє досягти цілей, поставлених на 
даному етапі аудиторської перевірки; 

- наявність у аудитора достатніх навичок і досвіду для застосування 
вибраного методу; 

- доступності матеріалів, на основі яких проводиться аудиторська перевірка, а 
також того, наскільки їх якість дозволяє застосувати вибраний метод аудиту; 

- чи є застосування вибраної методики економічно виправданим (ефект від її 
застосування повинен перевищувати необхідні витрати і зусилля); 

- чи буде забезпечена достовірність висновку, одержаного за наслідками 
застосування даного методу аудиту. 

З методологічної точки зору аудиторські процедури слід розглядати як певні 
дії аудитора, що ґрунтуються на ефективному застосуванні існуючих методів 
аудиту або їх комбінації, процедур отримання аудиторських доказів, а також 
методів раціональної організації аудиторської діяльності. Значущість 
аудиторських процедур у процесі проведення аудиту важко переоцінити. Саме 
тому обов’язкові з них приводяться в міжнародних стандартах аудиту і складають 
змістовну основу вимог, що пред’являються до аудиторів. У міжнародних 
стандартах аудиту і внутрішньофірмових стандартах аудиторські процедури 
мають одержувати подальшу деталізацію [3, c. 41-48]. 

Таким чином, методологічно обгрунтовані підходи до змісту і ролі 
аудиторських процедур є основою для визначення їх складу, повноти, а також для 
ефективного вирішення задач, що стоять перед аудитом, вдосконалення організації 
і посилення контролю за якістю аудиторських послуг. Отже, розробка досконалих 
і ефективних процедур здійснення аудиту є актуальною як для корегування 
міжнародних стандартів аудиту, так і внутрішніх стандартів аудиторської 
діяльності підприємства. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Виконання перед поставленим бухгалтерським обліком завдань із 

забезпечення зовнішніх користувачів інформацією про майновий і фінансовий 
стан підприємства вимагає встановлення загально визначеної сукупності 
принципів, які використовуються в обліку при відображенні інформації. Проте, 
жорстке нормативне регулювання бухгалтерського обліку, яке існувало в плановій 
економіці. Позбавляло його можливості оперативно реагувати на зміни в 
зовнішньому в середовищі. Облікова політика підприємства є тим важливим 
засобом, який дає можливість поєднати державне регулювання і власну ініціативу 
підприємства в питаннях організації та ведення бухгалтерського обліку. 

Поняття «облікова політика» увійшло до науки і практики вітчизняного 
бухгалтерського обліку з прийняттям Закону України «Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні» та національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. Воно є ключовим у системі міжнародних стандартів 
фінансової звітності, що зумовлено самою ідеєю стандартизації обліку та звітності 
[1, с. 27]. 

Питання формування та реалізації облікової політики підприємств знайшли 
відображення в працях М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, Г. Г. Кірейцева, 
Ю. А. Кузьмінського, М. В. Кужельного, В. Г. Лінника, М. С. Пушкара, 
В. В Сопка. Незважаючи на значні наукові напрацювання, існує невідповідність 
теоретичних та практичних розробок реаліям української облікової роботи. 
В сучасних умовах процесу її формування приділяється недостатня увага як з боку 
працівників бухгалтерської служби, так і збоку власників та адміністрації 
підприємства. 

Процес реформування національної системи бухгалтерського обліку зумовив 
зміни в системі нормативного регулювання, в наслідок чого з’явився новий рівень, 
який характеризується можливістю встановлення правил організації та ведення 
бухгалтерського обліку на підприємстві в межах вимог нормативних актів вищих 
рівнів з їх конкретизацією. Специфічною рисою облікової політики в Україні є її 
поширення не тільки на процес складання фінансової звітності, а й на процес 
організації обліку та його ведення [2, с. 108]. 

Під «обліковою політикою підприємства» слід розуміти сукупність дій із 
формування комплексу методичних прийомів, способів і процедур організації та 
ведення бухгалтерського обліку, який відповідає особливостям діяльності 
підприємства та інтересам його власників. Проблеми, пов’язані з новизною 
облікової політики для національного бухгалтерського обліку ускладнюють ся 
відсутність науково обґрунтованого понятійного апарату. 

Існують два рівня реалізації облікової політики – державний та рівень 
підприємства. Відповідно для кожного рівня виділяються суб’єкти облікової 
політики, до компетенції яких входить формування облікової політики та контроль за 
реалізацією обраного варіанту. Суб’єктами облікової політики на мікрорівні є 
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власники, на макрорівні – Міністерство фінансів України (Методологічна рада при 
Міністерстві фінансів України); Кабінет Міністрів України; Верховна Рада України 
та інші органи, які здійснюють регулювання у сфері бухгалтерського обліку. 

Призначення облікової політики підприємств полягає в задоволенні інтересів 
власників підприємства та зовнішніх користувачів інформації. Для систематизації 
завдань, які виконує облікова політика підприємства виділяють основні її аспекти: 

− економічний – оптимальне забезпечення інформацією управління, 
скорочення обсягів документообороту, підвищення дієвості внутрішнього 
контролю; 

− інформаційний – сталість та гласність облікової політики дозволяє на її 
основі будувати прогнози майбутнього стану об’єкта, забезпечити необхідною 
інформацією для прийняття рішень; 

− юридичний – використання для усунення невизначеностей у нормативних 
актах з бухгалтерського обліку та у якості письмових доказів при вирішенні 
господарських спорів та конфліктів [3, с. 15]. 

Зміни економічної інформації призвели до появи нової категорії користувачів 
інформації бухгалтерського обліку – власників. Разом з тим, на сучасному етапі ця 
категорія знаходиться в стадії формування. Значну роль у становленні власників, 
як реального апарату влади на підприємстві, може відігравати облікова політика 
підприємств. Останню власник може використовувати як інструмент організації 
бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю на підприємстві 
відповідно до його інтересів. 

Враховуючи, що облікова політика підприємства – це, насамперед, політика 
власника, саме власник здійснює вибір суб’єктів, які безпосередньо будуть 
формувати облікову політику: бухгалтерська служба, головний бухгалтер, служба 
внутрішнього контролю, спеціально створена комісія, аудиторська або інша 
спеціалізована фірма. На підприємствах колективної форми власності рішення про 
вибір суб’єкта формування облікової політики підприємства приймається 
колегіальним органом, який складається з власників або їх представників (рішення 
зборів засновників, ради директорів). 

З метою раціонального підходу до організації бухгалтерського обліку 
новоствореним підприємствам необхідно формувати облікову політику до 
державної реєстрації, найкраще разом з бізнес-планом та підготовкою пакету 
установчих документів. 

Фактори, які впливають на вибір облікових методик та організаційних аспектів, 
розподілені на групи, влив яких на формування облікової політики підприємств є 
найбільш відсутнім: економічно-правове поле діяльності, правовий і організаційний 
статус підприємства, організаційна структура підприємства, стратегія фінансово-
господарського розвитку, кадрове та матеріально-технічне забезпечення. Кожна 
група є відкритою, може бути доповнена новими характеристиками підприємства, які 
впливають на формування облікової політики [4, с. 16]. 

В результаті дослідження теоретичних аспектів формування облікової 
політики та діючої практики господарювання встановлено, що зміна облікової 
політики – це вибір елементів облікової політики щодо її об’єктів, які відмінні від 
тих, які застосовувалися до цього, внаслідок: зміни законодавства, забезпечення 
зміною адекватності облікової політики умовами діяльності підприємства. 
Останнє включає зміну облікової політики при реорганізації підприємства, змінні 
власників чи вимог власників та статутних вимог, зміні видів діяльності. 

Таким чином, визначені рекомендації з формування облікової політики 
підприємства, її зміни виконують наступні завдання: забезпечення нормативного 
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регулювання процесу формування (дозволить усунути невизначеність щодо 
нормативного регулювання) облікової політики, призначені для використання 
суб’єктами, які безпосередньо виконують роботи з розробки облікової політики; 
дозволять власнику використовувати облікову політику як інструмент організації 
бухгалтерського обліку. 
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УДОСКОНАЛАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

ТА ОПТИМІЗАЦІЯ НА ЦІЙ ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Вступ. Зміни в системі економічних відносин зумовили необхідність 

реформування бухгалтерського обліку в Україні, його пристосування до нових 
умов господарювання. Наслідком впроваджених змін є залучення із зарубіжної 
практики значної кількості якісно нових понять та явищ, до яких належить і 
облікова політика підприємства. Ефективне функціонування запозичених явищ 
передбачає не лише їх механічне перенесення у вітчизняну практику і нормативне 
закріплення. Необхідним є вивчення механізму функціонування, можливостей 
адаптації до історично сформованих особливостей менталітету та української 
дійсності. Аналітична робота повинна передувати впровадженню того чи іншого 
інструменту, проте динамізм процесів реформування зумовлює сучасний стан 
справ – відсутність відчутного ефекту від більшості запозиченого із зарубіжної 
практики. 

Матеріали та методи. Питання формування та реалізації облікової політики 
підприємств знайшли відображення в працях українських вчених: М.Т. Білухи, 
Ф.Ф. Бутинця, Г.Г. Кірейцева, Л.М. Кіндрацької, Ю.А. Кузьмінського, 
М.В. Кужельного, В.Г. Лінника, М.С. Пушкара, В.В. Сопка, В.Г. Швеця; і 
зарубіжних Р.А. Алборова, А.С. Бакаєва, П.С. Безруких, М.Ф. ван Бреда, 
Н.П. Кондракова, С.Л. Коротаєва, М.І. Кутера, Б. Нідлза, С.О. Ніколаєвої, 
В.Ф. Палія, Л.П. Хабарової, Е.С. Хендриксена, Л.З. Шнейдмана. 

Виконання поставлених перед бухгалтерським обліком завдань із 
забезпечення зовнішніх користувачів інформацією про майновий та фінансовий 
стан підприємства вимагає встановлення загальновизначеної сукупності 
принципів та правил, які використовуються в бухгалтерському обліку при 
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формуванні та відображенні інформації. Разом з тим, жорстке нормативне 
регулювання бухгалтерського обліку, яке мало місце в плановій економіці, 
позбавляє його можливостей оперативно реагувати на зміни в зовнішньому 
середовищі. Облікова політика підприємства є тим важливим засобом, завдяки 
якому існує можливість розумного поєднання державного регулювання і власної 
ініціативи підприємства в питаннях організації та ведення бухгалтерського обліку.  

Результати. Ефективна та раціональна організація бухгалтерського обліку на 
підприємстві починається з розробки його облікової політики, яка передбачає 
вибір комплексу методичних прийомів, способів та процедур організації та 
ведення бухгалтерського обліку підприємством з числа загальноприйнятих в 
державі. Таким чином облікова політика конкретного підприємства залежить не 
тільки від керівного складу, а й від політики держави в сфері бухгалтерського 
обліку взагалі.  

Облікова політика визначає ідеологію економіки підприємства на тривалий 
період, сприяє посиленню обліково-аналітичних функцій в управлінні 
підприємством, дає змогу оперативно реагувати на зміни, що відбуваються у 
виробничому процесі, ефективно пристосовувати виробничу систему до умов 
зовнішнього середовища, знизити економічний ризик і добитися успіхів в 
конкурентній боротьбі. 

Серед переліку важливих завдань бухгалтерського обліку та облікової 
політики, зокрема, доцільно виділити такі: 

– забезпечення збереження майна власника (власників); 
– формування інформації власникам і керівництву підприємства для 

здійснення управління; 
– забезпечення власника (власників) інформацією про фінансові результати 

діяльності підприємства; 
– захист інтересів суспільства через загальносуспільне значення обліку. 
Висновок. За сучасних умов господарювання облікова політика покликана 

виконувати не лише функції обліку та формування звітності, а й забезпечувати 
інші функції управління – планування, організації, координації, мотивації та 
контролю. Ефективне управління потребує надійного інформаційного 
забезпечення, інструментом формування якого у сучасних умовах виступає 
облікова політика підприємства. У результаті дослідження встановлено, що 
формування інформаційної системи на підприємстві повинно враховувати всі 
аспекти його фінансово-господарської діяльності і забезпечувати оптимізацію 
взаємозв’язків і залежності між всіма основними функціями управління. Функції 
управління та управлінські рішення, що приймаються у процесі господарської 
діяльності націлені на конкретні специфічні економічні об’єкти та сфери 
діяльності. 
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ОБЛІК ПОЛІПШЕННЯ ОРЕНДОВАНИХ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВУ ОРЕНДАРЯ 
 
Становлення ринкових відносин в Україні обумовило появу та розвиток 

нових економічних інструментів, які суб’єкти господарювання використовують 
для підвищення ефективності своєї діяльності. Саме таким інструментом стали 
орендні операції [1, с. 211]. Проте питання організації обліку орендованих 
основних засобів у відповідності до вимог оптимізації оперативності та 
достовірності надання інформації, необхідної для прийняття управлінських 
рішень, до тепер залишаються не вирішеними.  

Питання відображення в обліку орендних операцій розглядали такі 
закордонні та вітчизняні вчені, як: Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Гуцаленко, 
М. Я. Демяненко, В. М. Жук, Г. Г. Кірейцев, М. М. Коцупатрий, М. В. Кужельний, 
Ю. Я. Литвин, В. Г. Лінник, В. Б. Моссаковський, М. Р. Метьюс, Е. С. Хендріксен, 
Ж. Рішар та ін.  

Мета статті полягає у розгляді порядку відображення у обліку орендаря 
операцій з операційної оренди основних засобів та побудові алгоритму 
податкового та бухгалтерського обліку поліпшення орендованих основних засобів 
коштами орендаря. 

Порядок обліку орендних операцій доволі чітко висвітлено в Податковому 
кодексі та П(С)БО 14 «Оренда», тому вважаємо, що варто зупинитися лише на 
розгляді найбільш проблемних його моментах. 

Згідно з пп. 14.1.97 Податкового кодексу (далі – ПКУ) орендна операція – цe 
господарська операція (кpiм операцій з фрахтування (чартеру) мopськиx суден та 
iншиx транспортних засобів) фізичнoї чи юридичної особи (орендодавця), щo 
передбачає надання основних фондів y користування iншим фізичним чи 
юpидичним особaм (орендарям) зa плату тa нa визначений строк . При цьому, 
згідно П(С)БО 14, «Оренда» – цe господарська операція фізичнoї чи юридичної 
особи (орендодавця), яка передбачає надання права користування основними 
засобами за плату протягом погодженого з орендодавцем строку [3, с. 1]. 

Оренда з точки зору орендодавця може бути оперативною та фінансовою 
(також відома як пряма фінансова чи оренда за типом продажу), а з точки зору 
орендаря – операційною та капітальною (капітальною в тому розумінні, що на 
взятий у таку оренду об’єкт орендар нараховує амортизацію, хоча МСФЗ 17 для 
цих цілей застосовує термін «фінансова оренда»).  

Визначення першого з цих видів оренди, яке міститься у П(С)БО 14, 
надзвичайно лаконічне: операційна оренда – оренда інша, ніж фінансова.  

Об’єкти операційної оренди відображаються орендарем на позабалансовому 
рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю, указаною в угоді про 
оренду. При цьому отримані в операційну оренду об’єкти основних засобів мають 
відображатись на позабалансовому рахунку за вартістю, зазначеною в угоді про 
оренду (п. 8 П(С)БО 14, п. 20 Методичних рекомендацій № 561). 

Якщо орендований об’єкт використовується в процесі виробництва і витрати 
можна прямо віднести на собівартість виготовленої продукції, то витрати по 
оренді мають відображатись по дебету рахунку 23 «Виробництво». Якщо ж не 
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можна віднести ці витрати прямо на собівартість, то їх слід відображати по дебету 
рахунку 91 у складі загальновиробничих витрат.  

У разі використання об’єкту оренди для обслуговування та управління 
підприємством, орендні платежі мають відображатись по дебету рахунку 92 у 
складі адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління 
підприємством, які включають витрати на операційну оренду (у т.ч. оренду 
легкових автомобілів) основних засобів, інших необоротних матеріальних активів 
загальногосподарського використання. А якщо використовувати об’єкт відділом 
збуту – то по дебету рахунку 93 у складі витрат на збут, які включають витрати на 
операційну оренду основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 
пов’язаних зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Витрати орендаря по фінансовій оренді [2, с. 1] 

 
При безоплатній передачі орендарем балансоутримувачу (орендодавцю) 

поліпшених орендованих основних засобів у балансоутримувача після закінчення 
процедури взяття на баланс цих об’єктів виникає дохід на суму вартості 
поліпшення основних засобів, що має враховуватись при визначенні об’єкта 
оподаткування податком на прибуток. При цьому орендодавець не змінює вартість 
основних засобів, а орендар має збільшити витрати на суму вартості поліпшення 
такого основного засобу як окремого об’єкта амортизації за вирахуванням сум 
накопиченої амортизації [3, с. 462]. 

Слід підкреслити, що відповідно до ч. 3 ст. 778 ЦКУ, орендодавець має право 
не сплачувати компенсацію за проведені орендарем поліпшення, а зарахувати 
їхню вартість у рахунок оплати орендних платежів, що має бути документально 
оформлено, наприклад, у вигляді додаткової угоди.  

Враховуючи вищезазначене, приходимо до висновків та узагальнень, що 
застосування на практиці запропонованого алгоритму дозволить спростити 
прийняття управлінських рішень щодо вибору виду орендних відносин, 
оптимізації шляхів поліпшення орендованих основних засобів та їх відображення 
в податковому обліку.  
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СУТНІСТЬ БАЛАНСУ ЯК МЕТОДУ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 
 
За сучасних ринкових умов особливо актуальною є проблема інформаційного 

забезпечення процесу управління. Одним із основних джерел такого 
інформаційного забезпечення є баланс, який готується шляхом виконання 
спеціальних процедур обробки, групування та узагальнення даних і формується на 
завершальній стадії облікового процесу. Адже, баланс є невід’ємною складовою 
системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що здатна забезпечити 
інформаційні потреби різних категорій внутрішніх і зовнішніх користувачів.  

Звичайно, бухгалтерський баланс як облікова категорія сформувався не 
відразу. На початку свого існування бухгалтерський баланс використовувався 
виключно як контрольний обліковий прийом, проте його широке застосування у 
практичній діяльності викликало потребу в поглибленні наукових досліджень до 
цього напрямі, що обумовило появу окремої наукової течії – балансознавства. 

Метою дослідження є визначення загальнотеоретичних аспектів трактування 
категорії «баланс» як методу бухгалтерського обліку та форми звітності. 

Проблемою дослідження балансознавсва займались такі вітчизняні та 
зарубіжні вчені, як Блатов М.А., Вейцман Р.Я., Михєєва Ф.А., Помазков М.С., 
Соколов Я.В., Рудановський О.П., Швець В.Г. та інші. 

Термін «баланс» походить від латинського: «bilanx» – ваги з двома шальками, 
загалом позначаючи рівновагу та взаємозв’язок. У побутовому розумінні баланс 
означає рівновагу, тотожність надходжень і витрат; балансувати ‒ дотримувати 
відповідності наявних господарських засобів і джерел їх утворення. 

Відомий російський вчений, досліджуючи балансознавство писав, що 
найпоширенішою є думка вчених про виникнення подвійного запису та балансу як 
наслідку їх застосування у містах Північної Італії у ХV ст. Першою працею, у якій 
було зафіксоване застосування в обліку подвійного запису та бухгалтерського 
балансу, був «Трактат про рахунки і записи» Л. Пачолі виданий 1494 року у 
Венеції. У ньому зазначено, що рахунки активів, включаючи особисте майно 
купця, повинні розміщуватися ліворуч, а джерела їх утворення – праворуч. Так, у 
балансі з’явилися дві сторони – актив і пасив. Запаси господарських операцій за 
однією і тією ж сумою за двома типами рахунків Головної книги формували 
баланс, який використовували для контролю за правильністю застосування 
подвійного запису. Як зазначив Блатов, що в трактаті вперше йде мова про 
перевірочний баланс і баланс, як таблицю, що відображає стан майна та його 
зв’язок з інвентарем [1, с. 219]. 
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Радянськими вченими були запропоновані різні підходи до визначення 
сутності балансу, що підтримуються і сучасними науковцями (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Визначення сутності балансу різними авторами 

Автор Тлумачення сутності 

Блатов М.А. [1] рівність дебетових і кредитових оборотів 

за рахунками бухгалтерського обліку 

Вейцман Р.Я. [2] елемент методу бухгалтерського обліку 

Помазков М.С. [5] спосіб відображення майна за складом і розміщенням 

та джерелами формування 

Рудановський О.П. [6] об’єктивно існуюча облікова категорія 

 
Проаналізувавши наведені визначення, ми дійшли висновку, що найбільш 

ґрунтовним є тлумачення поняття «баланс» надане Блатовим М.А., тому що саме в 
цьому визначенні вказується рівність дебетових і кредитових оборотів за 
рахунками бухгалтерського обліку, що характеризує рівність балансу.  

Михєєва Ф.А. у своїх наукових працях дотримується думки, що баланс 
включається до складу методу бухгалтерського обліку як спосіб узагальненого 
відображення стану майна підприємства та джерел його формування. Баланс разом 
із іншими звітними формами входить до складу іншого елементу методу 
бухгалтерського обліку – звітності [3, с. 39]. Позитивним є те, що дане визначення 
повністю відповідає стандартам бухгалтерського обліку, якими користуються у 
всьому світі, проте воно не в повному обсязі розкриває сутність даної категорії. 

Обґрунтування сутності балансу одночасно як елементу методу обліку і як 
форми звітності розповсюджено і у працях вітчизняних науковців. Аналіз підходів 
до визначення сутності бухгалтерського балансу у навчальних посібниках і 
монографіях українських учених підтверджує думку про асиміляцію поняття 
«баланс» як елементу методу з поняттям «баланс» як форми звітності. 

Так, Швець В.Г. у своїх працях стверджує, що бухгалтерський баланс – це 
метод узагальнення даних через рахунки і подвійний запис. Баланс показує склад 
майна суб’єкта діяльності за видами (складом і використанням) і джерелами 
утворення на певну дату в вартісному вимірнику. Бухгалтерський баланс є однією 
з основних форм бухгалтерської звітності [7, с. 46]. На нашу думку, наведене 
тлумачення є більш ширшим та повністю розкриває зміст даного поняття.  

З прийняттям НП(С)БО в теорії бухгалтерського обліку поряд з поняттям 
«баланс» використовують «звіт про фінансовий стан», які за змістом ідентичні та 
означають «звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату 
його активи, зобов’язання і власний капітал» [4]. Трактування балансу як форми 
звітності, що формує інформацію про фінансовий стан підприємства в повній мірі 
відповідає практичній значимості складання балансу, як форми фінансової 
звітності. 

Таким чином, слід відзначити, що баланс ‒ це не просто складова методу 
бухгалтерського обліку, його елемент, а й найважливіший документ 
бухгалтерської звітності – джерело інформації для управління, планування, 
організації виробництва, нормування, аналізу, контролю тощо. Баланс є обліковою 
категорією, синтезом облікових записів, а тому його треба вміти читати і критично 
оцінювати з погляду змісту, будови, раціонального використання даних. Він дає 
змогу отримати узагальнену та згруповану у відповідний спосіб інформацію про 
стан господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату. Баланс як форма 
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звітності носить практичний характер та представляє собою сформований звіт про 
фінансовий стан підприємства, в свою чергу баланс як елемент методу 
бухгалтерського обліку являється процесом групування активів та пасивів 
підприємства. Розмежування балансу на елемент методу і форму фінансової 
звітності надає можливість вченим здійснювати дослідження в двох основних 
напрямах, а саме: в частині удосконалення фінансової звітності та розвитку 
методичних інструментів облікової системи. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОГО 

СЕКТОРУ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
 
В умовах динамічних змін внутрішнього і зовнішнього середовища 

господарювання ефективність діяльності підприємства неможлива без належного 
рівня обліково-інформаційного забезпечення. Надійність облікових даних – 
запорука прийняття виважених і своєчасних рішень на всіх ієрархічних рівнях 
управління суб’єкта господарювання.  

Особливе значення в умовах ринку відводиться управлінському обліку та 
звітності як джерелу формування повної і достовірної інформації про діяльність 
підприємства. Основна відмінність управлінського обліку від фінансового полягає 
в наданні для керівництва та менеджменту підприємства більш конкретної 
інформації про суб’єкт господарювання та його структурні підрозділи для 
прийняття виважених управлінських рішень. 

У більшості вітчизняних аграрних підприємств управлінський облік 
розвинений слабо, або не ведеться взагалі. Сільгоспвиробники не приділяють 
належної уваги його веденню, оскільки не володіють інформацією про Проблеми 
облікового та аналітичного забезпечення функціонування організацій та 
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інституційні засади впровадження МСФЗ переваги, які надає ведення 
управлінського обліку. В зв’язку з цим, вітчизняне аграрне виробництво значно 
поступається в ефективності зарубіжному. Зарубіжні рекомендації щодо 
організації управлінського обліку не адаптовані до умов діяльності українських 
підприємств і тому носять лише теоретичний характер [1].  

Проблеми становлення управлінського обліку криються в переорієнтації 
вітчизняної теорії та практики на рішення зовсім нових задач, що стоять перед 
управлінням організації в ринкових умовах. Іншою задачею вітчизняного 
управлінського обліку є створення та впровадження в практичну діяльність нових 
нетрадиційних систем формування інформації про витрати на виробництво та 
калькулювання собівартості продукції.  

Однією з найбільших перепон на шляху розвитку управлінського обліку в  
державі є відсутність відповідного нормативного забезпечення, що призвело до 
неналежного його функціонування, як системи. Визначення «внутрішньо-
господарський облік» згадується лише в Законі «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» [2]. При здійснення обліку витрат пропонується для 
використання П(С)БО 16 «Витрати» [3], який визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства.  

Впровадження управлінського обліку на підприємствах ставить перед 
керівництвом конкретні завдання організаційного характеру, що передбачають 
формування відповідної організаційної структури, формування мети та завдань, 
визначення виду та періодичності подання інформації центрів відповідальності, 
формування системи контролю щодо повноти, достовірності та оперативності 
подання відповідної звітності, а управлінський облік слугує засобом досягнення 
поставлених підприємством цілей.  

Стосовно внутрішньої регламентації управлінського обліку з боку 
підприємства, то основні моменти щодо його ведення не повинні відображатись в 
Наказі про облікову політику підприємства, який є доступним для зовнішніх 
користувачів, а розкриватися у внутрішньому Положенні про організацію 
управлінського обліку, адже така інформація є конфіденційною для кожного 
підприємства і не повинна бути доступною для таких користувачів. У Наказі про 
облікову політику підприємства можна окреслити лише загальні положення 
ведення управлінського обліку [1]. 

Дослідження специфіки умов функціонування аграрних підприємств свідчить 
про їх істотний вплив на побудову управлінського обліку. Існує певний ряд 
моментів, що визначають побудову безпосередньо обліку. Найбільш істотними 
серед них можна назвати наступні:  

1) використання у виробничому процесі біологічних активів;  
2) наявність звітності про собівартість валової і товарної продукції;  
3) наявність великої кількості статей витрат, які вважаються прямими;  
4) нерівномірність проведення витрат протягом виробничого періоду;  
5) наявність особливої групи витрат, які можна віднести до умовно-змінних 

[4].  
З метою побудови ефективної системи управлінського обліку на 

підприємствах аграрного сектору слід вирішити низку завдань, серед яких:  
- формування єдиних концептуальних засад побудови управлінського обліку з 

урахуванням міжнародного досвіду адаптованих до реалій діяльності вітчизняних 
підприємств. Розробка концептуальних засад повинна здійснюватися в трьох 
напрямках – нормативному, організаційному та методичному;  



112 

− формування та розробка галузевих нормативних документів, що 
регламентують побудову управлінського обліку на підприємствах аграрного 
сектору;  

− формування та розробка методологічних аспектів калькулювання 
собівартості в системі управлінського обліку;  

− розробка практичних рекомендації щодо організації та методу аналітичного 
обліку витрат на виробництво в аграрному секторі, включаючи управлінський 
аспект;  

− визначення особливостей функціонування та дієвість системи 
внутрішньогосподарського планування (бюджетування) як способу контролю і 
оцінки ефективності управлінських рішень;  

− розробка елементів облікової політики для цілей управлінського обліку;  
− формування системи внутрішньої управлінської документації та звітності;  
− цілеспрямоване підвищення кваліфікації керівного складу в сфері 

управлінського обліку;  
− залучення на постійній основі практикуючих фахівців по впровадженню 

управлінського обліку.  
Таким чином, відсутність необхідної методології та чітких методичних 

рекомендації щодо впровадження та ведення управлінського обліку на 
підприємствах аграрного сектору визначає проведення подальших теоретичних та 
методологічних досліджень з досліджуваної проблематики, що сприятиме 
формуванню цілісної системи управлінського обліку з урахуванням галузевої 
специфіки та підвищенню достовірності і прозорості внутрішньогосподарської 
економічної інформації.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ 

ЗА ДОПОМОГОЮ VAR-АНАЛІЗУ 
 
Для всебічного (кількісного та якісного) оцінювання ринкового ризику на 

сьогодні у світі усе активніше використовується методологія. 
Value at Risk (VaR) – підхід для визначення співвідношення цінових 

показників і ризику, він оснований на побудові розподілу імовірностей, які 
пов’язують всі можливі величини змін ринкових факторів з їхніми ймовірностями 
[1, с. 167]. 

Методика VaR почала ставати більш популярною в останні часи і сьогодні 
використовується в якості єдиного підходу для оцінювання ризику міжнародними 
фінансовими і банківськими організаціями. Як приклад, Банк міжнародних 
розрахунків (BIS) застосовує методику VaR як головну при встановленні 
нормативів величини власного капіталу щодо ризику активів. 

Методологія Value at Risk володіє рядом суттєвих переваг, оскільки дозволяє: 
– оцінювати ризик у межах можливих втрат, співвіднесених з імовірностями 

їх виникнення; 
– вимірювати ризики на різних ринках; 
– збирати ризики окремих позицій у єдину величину для всього портфеля 

[2, с. 56]. 
До інших важливих переваг VaR відносяться: 
1) простоту розрахунків; 
2) консолідацію інформації; 
3) можливість порівняльного аналізу щодо втрат і відповідних їм ризикам. 
До недоліків методології Value at Risk відносяться сильні і слабкі 

припущення про властивості фінансових ринків, про чутливість портфелю й ряду 
інших факторів. 

При оцінці VaR практично не враховується ліквідність – важлива 
характеристика всіх ринків, особливо українських. Це може привести до того, що в 
окремі моменти зміна структури портфеля для зменшення ризику може виявитися 
марною [1, c. 169]. 

За допомогою VaR оцінюється ймовірність виникнення втрат більшою від 
певного рівня, тобто оцінюється «вага хвоста» розподілу, тому додатково до VaR 
рекомендується вивчати поведінку портфеля в стресових ситуаціях (Stress-testing) і 
використати сценарний підхід (Scenario Approach), щоб оцінити «довжину хвоста» 
розподілу. 
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Як, і більшість загальновідомих методологій і методик, VaR також не дає 
абсолютної оцінки можливих втрат. Іноді VaR – це лише «прогноз 
непрогнозованих подій». 

До недоліків також варто віднести те, що VaR вимагає проведення великої 
роботи зі збору статистичних даних та їх обробки. Крім того, оцінка можливих 
змін вартості портфеля обмежена набором попередніх історичних змін. Типова 
проблема при використанні даного методу полягає у відсутності необхідного 
обсягу історичних даних. Щоб одержати більше точну оцінку VaR, необхідно 
використати якомога більший обсяг даних, але використання занадто старих даних 
приводить до того, що сьогоднішній (і скоріше за все майбутній) ризик буде 
оцінений на основі даних, які не відповідають поточному стану ринку.  

Однак VaR – дійсно універсальний підхід до оцінювання ринкових ризиків, 
методологія й елемент сучасного ризику-менеджменту. 

Одна з головних цілей розробки концепції VaR – агрегувати і відобразити 
інформацію про ринкові ризики портфеля [2, c. 174]. 

Отже, VaR – величина максимально можливих втрат, така, що втрати у 
вартості даного портфеля інвестора за певний період часу із заданою ймовірністю 
не перевищать цієї величини. 

Таким чином, VaR дає імовірнісну оцінку потенційних збитків по портфелю 
протягом певного тимчасового періоду при експертно заданому довірчому рівні. 
Довірчий рівень визначає ймовірність настання певної події (наприклад, 99% або 
99,9%). 

Для обчислення VaR необхідно визначити ряд базових елементів, які 
впливають на його величину. У першу чергу це імовірнісний розподіл ринкових 
факторів, які прямо впливають на зміни цін вхідних у портфель активів. Зрозуміло, 
що для його побудови необхідна деяка статистика щодо поведінки кожного з цих 
активів у часі. Якщо припустити, що логарифми змін цін активів підкоряються 
нормальному гауссівському закону розподілу з нульовим середнім, то досить 
оцінити тільки волатильність (тобто стандартне відхилення). Однак на реальному 
ринку припущення про нормальність розподілу, як правило, не виконується. Після 
завдання розподілу ринкових факторів необхідно вибрати довірчий рівень 
(confidence level), тобто ймовірність, за якої втрати не повинні перевищувати VaR. 
Потім треба визначити період підтримки позицій (holding period), на якому 
оцінюються втрати. При деяких спрощувальних припущеннях відомо, що VaR 
портфеля пропорційний квадратному кореню з періоду підтримки позицій. Тому 
досить обчислити тільки одноденний VaR. Тоді, наприклад, чотириденний VaR 
буде у два рази більшим [3]. 

Отже, VaR – це статистичний підхід, який пов’язує всі можливі величини 
змін ринкових факторів з їх ймовірностями. Методологія VaR володіє рядом 
безсумнівних переваг: вона дозволяє виміряти ризик у термінах можливих втрат, 
співвіднесених з імовірностями їхнього виникнення; дозволяє виміряти ризики на 
різних ринках; дозволяє агрегувати ризики окремих позицій у єдину величину для 
всього портфеля. Таким чином, VAR – це дійсно універсальний підхід до 
вимірювання ринкового ризику. 

Після розрахунку показника VaR керівництво банку може додатково 
прийняти певні дії щодо резервування або залучення додаткових коштів, щоб 
зменшити кредитний ризик. Тому застосування методології VaR є грає важливу 
роль при встановлені кредитної політики в банках України. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОБРОБКИ BIG DATA 
 
У сучасному суспільстві інформація та наукові знання є вирішальними 

факторами розвитку. Висока мінливість інфосфери (нової інфраструктури 
планети) спричинена прогресом інформаційних і телекомунікаційні технологій. 
Інноваційні технології засновані на глобальних телекомунікаційних мережах та 
інтелектуальних комп’ютерних системах. Сучасні ІТ відкривають кардинально 
нові можливості та способи обробки інформаційних масивів. 

Особливо актуальними на сьогодні стали інформаційні технології big data 
(великі дані) [1, с. 23]. Вони змінюють підходи до аналізу інформації та способів 
прийняття рішень. Управління даними за допомогою традиційних методів не 
забезпечує надання достовірної інформації у потрібний час. Тому доцільним є 
дослідження можливостей застосування технологій великих даних для усунення 
проблем недосконалої інтеграції систем та низької якості даних, проблем з 
продуктивністю і масштабованістю. Багато корпорацій сьогодні не можуть 
впоратися з труднощами отримання даних, необхідних для прийняття критично 
важливого рішення. 

Data mining (інтелектуальний аналіз даних, ІАД або розвідка даних) – 
здобуття знань у базах даних, дослідження даних, обробка зразків даних, 
очищення та збір даних. Це процес виявлення кореляції, тенденцій, шаблонів, 
зв’язків і категорій. Сьогодні комп’ютерні технології з організації інтелектуальних 
обчислень знаходяться на вершині свого розвитку. Це пов’язано з появою нових 
ідей у галузі комп’ютерних наук, яка утворилась на перетині штучного інтелекту, 
статистики та теорії баз даних. 

ІАД – предметна область, що виникла і розвивається на базі таких наук, як 
прикладна статистика, розпізнавання образів, штучний інтелект, теорія баз даних 
тощо. 

Поява та розвиток data mining зумовлені різними факторами, серед яких 
накопичення великої кількості ретроспективних даних і вдосконалення 
програмно-апаратного забезпечення, технологій зберігання й запису даних та 
алгоритмів обробки інформації. 

Проте у наукових працях відсутній єдиний підхід до розуміння терміну big 
data, тому актуальними є подальші дослідження у цій сфері, особливо для 



116 

вітчизняних корпорацій, що працюють сьогодні в нестабільних умовах перехідної 
економіки та жорсткої конкуренції. 

Data Mining (знаходження знань) – термін, який використовують для аналізу 
даних у прогностичній аналітиці й інтелектуальному аналізі даних. Елементи 
автоматичної обробки і аналізу даних змінюють підходи до обробки інформації та 
способи прийняття рішень. Це технологія пошуку у великих інформаційних 
масивах неочевидних, об’єктивних даних та корисних для практичного 
застосування закономірностей. ІАД проводять на основі використання технологій 
розпізнавання шаблонів, статистичних і математичних методів [2, с. 17]. 

Сьогодні спостерігається стрімкий ріст кількості програмних продуктів, що 
використовують новітні технології. Збільшується коло типів задач, де їх 
застосування дає змогу досягти суттєвого економічного ефекту. Серед них 
особливе місце займають технології big data. У сучасній ІТ-індустрії не розроблено 
загальної теорії технології великих обсягів даних. Цей термін трактують по-
різному: як експоненціальне зростання даних; проблеми доступності та 
використання інформації в ІТ технологіях, що супроводжуються накопиченням 
великих масивів інформації; швидкість зростання даних, за якої потрібно 
організовувати ефективну обробку інформації. Термін big data означає пошук та 
аналіз нових знань для виявлення прихованих залежностей у даних. 

У розвинутих країнах могутні корпорації успішно використовують сучасні 
інноваційні технології роботи з великими даними. Вітчизняний бізнес робить лише 
перші спроби впровадити ІТ для збору і систематизації інформації та аналізу великих 
обсягів даних для пошуку нових рішень і «витягування» прихованих даних. 

Технології big data використовують у сферах, де критично важливою є якісна 
обробка великих обсягів даних. Найбільшого поширення вони набули у 
транснаціональних корпораціях (ТНК). ТНК накопичують величезні обсяги даних. 
На їх основі отримують нові знання, які використовують у своїй діяльності. 
Першими, хто почав використовувати big data в Україні, є телекомунікаційні 
компанії. За наявності значних обсягів даних і надійних технологій їх обробки малі 
компанії і стартапи можуть надавати послуги великим компаніям. Перспективним 
напрямком для досліджень є розробка спеціальних прикладних рішень. 

Прикладом предметної області, де вже сьогодні широко використовують 
інноваційні технології big data, є міжнародні мережі супермаркетів. Їх відділення 
працюють і на території України. Автором проведено дослідженням питань 
ефективного використання в цій галузі великих даних для моделювання процесів і 
управління ними. 

Серед великої кількості різноманітного прикладного програмного забезпечення 
для вирішення завдань роботи з великими даними обрано додаток Rules Wizard 
виробника Deductor, у середовищі якого вирішено завдання пошуку асоціативних 
зв’язків на основі даних транзакцій міжнародної мережі магазинів оптової торгівлі. 
Проведено аналіз можливостей організації зберігання та доступу до великих 
інформаційних масивів для мережі супермаркетів. Досліджено особливості 
використання. 

Алгоритми пошуку асоціативних правил виявляють усі закономірності, що 
враховують задані обмеження на підтримку і достовірність [3, с. 48]. Це часто 
призводить до необхідності розглядати десятки і сотні тисяч асоціацій. Ручна обробка 
такої великої кількості даних є неможливою. Кількість правил потрібно обирати так, 
щоб проаналізувати лише найбільш значущі. Асоціативні правила дають можливість 
знаходити закономірності між пов’язаними подіями [4, с. 67]. Дослідженням таких 
закономірностей займаються маркетинг, статистика і соціологія. 
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Потрібно констатувати, що на сьогодні в Україні технології великих даних ще 
не набули належного розвитку, тому запропоновані дослідження є пілотним 
проектом практичного впровадження big data для аналізу корпоративних даних. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ОЦІНЮВАННІ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПРОЕКТІВ 
 
Питання ефективної організації виробництва є особливо актуальними для 

підприємств гірничо-металургійної галузі України, які формують 58% експорту 
галузі та близько 6% валового національного продукту [1]. Підземним способом в 
Україні добуваються корисні копалини, які формують сировину базу ресурсів 
стратегічного значення, а саме: залізні руди, марганцева руда, уранова руда, 
намічається видобуток золота та бокситів. В сучасних динамічних та складних 
умовах функціонування економіки України ці великі промислові підприємства 
особливо гостро відчувають необхідність в підвищенні економічних результатів 
своєї діяльності, підтриманні сталих виробничих потужностей, оптимізації 
виробництва.  

Ефективність реалізації проектів гірничодобувного виробництва є одним з 
найважливіших факторів, що впливає на економічні показники роботи 
підприємства. При проектуванні необхідно максимально використати 
технологічний і технічний потенціал підприємства, оптимізувати витрати ресурсів, 
коштів і часу на здійснення розробки. Тобто обирати систему розробки тільки за 
критеріями мінімізації виробничих витрат недостатньо, адже ефективність 
гірничодобувного виробництва також залежить і від організаційного фактору, 
узгодженості у просторі і часі виробничих процесів, гірничотехнічних умов, які 
пливають на обсяги витрат основних ресурсів, терміни реалізації проекту тощо. 
Зважаючи на це, організаційно-економічне моделювання здатне виступити дієвим 
інструментом при оптимізації підземної розробки, визначенні вартісних 
показників та оцінюванні економічної ефективності гірничодобувних проектів. 
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Організаційно-економічне моделювання – це різновид економічного 
моделювання виробничих процесів, при якому економічні характеристики процесу 
і його продукції визначаються на основі відтворення організаційної структури 
процесу, технічних і економічних умов його здійснення [2, с. 257]. Зважаючи на 
те, що на підприємстві видобуток руд є складною виробничо-технологічною 
системою, її організаційно-економічне моделювання набуває рис системності, 
тобто його об’єктом є виробничий процес, як система технологічних елементів, які 
мають свої економічні характеристики і пов’язані із зовнішніми економічними 
умовами здійснення виробничого процесу.  

При підготовці проектів відробки запасів виймальних ділянок виникає 
проблема вибору та обґрунтування ефективності оптимального варіанта проекту 
підземної розробки, який забезпечить у конкретних умовах найвищу економічну 
ефективність. У практиці для оцінки економічної ефективності організації їх 
реалізації широке застосування знайшов показник NPV [3, с. 54]. Особливість 
цього показника полягає у тому, що він ураховує змінні економічні 
характеристики проекту на різних періодах реалізації проекту, характеристики 
якого залежать від організації всього процесу реалізації проекту.  

При моделюванні за критерієм NPV важливо визначити обсяги грошових 
потоків. Особливість визначення цих величин при реалізації таких проектів 
пов’язана із тим, що процес їх реалізації завжди супроводжується витратами 
ресурсів та одночасним отриманням видобутої рудної маси. Ця рудна маса зразу ж 
реалізується споживачеві, після визначеної первинної підготовки на дробильно-
сортувальній фабриці. Таким образом формується грошовий потік як різниця між 
фінансовими витратами у конкретний період і фінансовими надходженнями від 
реалізації руди за цей же період. 

 

 
Рис. 1. Результати організаційно-економічного 

моделювання проекту підземної розробки 
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Однак, описаний процес є вкрай неритмічним. Тому доцільно застосувати 
метод організаційно-економічного моделювання процесу реалізації проекту. 
Організаційно-економічна модель виробничого процесу – це об’єкт-аналог 
(фізичний, математичний, інформаційний) процесу функціонування організаційно-
економічної системи, який відтворює такі його характеристики [4, с. 54; 5, с. 36]: 
склад технологічних елементів (робіт, операцій); технічні параметри процесу, які 
визначають його тривалість і впливають на економічні характеристики; загальну 
тривалість процесу; технологічні і економічні зв’язки між елементами процесу; 
економічні характеристики цих елементів; економічні характеристики етапів 
процесу за часом їх виконання; послідовність формування економічних 
результатів процесу у часі; значення кінцевих економічних результатів процесу.  

На основі такої моделі можна визначити величину грошових потоків, які 
формуються за вище описаною специфікою (рис. 1). 

Як видно з номограми (рис. 1), виконання гірничих робіт кожного процесу 
потребує вкладення відповідних обсягів фінансових коштів Ві у визначений період 
часу ti, що призводить до розподілу фінансових коштів у часі відповідно до 
характеру гірничих робіт за кожним етапом і їх необхідним обсягом. Таким чином 
діаграма, наведена на рис.1, побудована за результатами організаційно-
економічного моделювання процесу реалізації проекту добувного блоку 
представляє інструмент наглядного відображення порядку формування значення 
NPV–показника у часі за організаційною структурою процесу відробки запасу 
добувного блоку. 

Дослідження показало, що організаційно-економічне моделювання є дієвим 
інструментом для вирішення задачі оцінювання економічної ефективності 
реалізації гірничо-технологічних проектів. Таке моделювання дозволяє точно 
відтворити процес формування основного показника ефективності підземної 
розробки руд і визначити його результуючу величну. Основним напрямом 
подальших досліджень і розробок у напрямі застосування організаційно-
економічного моделювання для оцінки ефективності гірничо-технологічних 
проектів має бути розробка інструментальних автоматизованих інформаційних 
засобів для здійснення такого моделювання при підготовці гірничо-технологічних 
проектів безпосередньо на рудних шахтах. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ АНАЛІТИЧНИХ 

РОЗРАХУНКІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Функціонування економіки підприємств в сучасних умовах неможливе без 

використання інформаційних технологій. Не викликає сумнівів необхідність 
використання комп’ютерних систем для підготовки бухгалтерських документів, 
розрахунку заробітної плати, податків, зборів і підготовки бухгалтерської 
звітності. Вже зараз значна кількість підприємств використовує засоби 
автоматизації бухгалтерського обліку. Проте, використання інформаційних 
технологій для автоматизації фінансового планування, економічного аналізу і 
прогнозування на підприємствах не одержало достатнього розвитку, що є 
абсолютно незрозумілим, оскільки саме їх застосування має потенційні 
можливості для підвищення ефективності виробництва [1, с. 27].  

Питання автоматизації аналітичних розрахунків отримало розвиток в 
дослідженнях таких науковців, як: Бражникова О.Д, Трещевській Ю.І., 
Табачникова М.Б., Гушко С.В. та ін. 

Причиною невикористання підприємствами програмних засобів для 
автоматизації економічного аналізу є низький рівень кваліфікації спеціалістів в 
області комп’ютерних технологій, небажання йти шляхом інтенсивного розвитку 
та застосовувати новітні технології. Для цього потрібні програмісти, які 
займаються безпосередньо супроводом програмного засобу, придбаного 
організацією. Придбавши програмний засіб, підприємство потрапляє в залежність 
від постачальника, оскільки програма потребує постійного оновлення. Ще одною 
причиною невикористання господарськими підприємствами програмного 
забезпечення для автоматизації економічного аналізу є недостатня 
проінформованість керівників і спеціалістів підприємства про можливості 
існуючих програм.  

В сфері економічного аналізу широке застосування отримали наступні 
програмні засоби: програмний продукт, побудований на платформі 1С – 
«Фінансове планування» 1С, програма «Фінансовий аналіз» (розроблена ТОВ 
«Константа»), НІКОС-СОФТ: Корпоративна інформаційна система NS2000, 
програмний комплекс «ІНЕК-АФСП.  

В Україні найбільш широко застосовуються російські програмні продукти. 
Але вони не орієнтовані на українську економіку, не налаштовані під стандарти 
українського бухгалтерського обліку та не адаптовані під нормативно-правову 
базу українських підприємств. Найбільш простий спосіб автоматизації 
економічного аналізу – використання електронних таблиць Microsoft Excel, але 
навіть це не знаходить застосування, оскільки бракує спеціалістів. 

Створення аналітичної системи має першорядне значення, оскільки 
безпосередньо впливає на ефективність управління всіма бізнес-процесами 
підприємства [2, с. 24]. 

У зв’язку з впровадженням аналітичної системи можливі якісні зміни системи 
управління: 

– створення координат бізнесу; 
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– підвищення оперативності управління; 
– створення прозорої системи управління; 
– можливість релевантного управління; 
– підвищення точності планування; 
– можливість вирішення широкого кругу аналітичних задач, таких як аналіз 

ключових показників діяльності, фінансово-економічний аналіз, моделювання, 
прогнозування; 

– неперервний оперативний контроль за ходом виконання плану на основі 
своєчасної і достовірної інформації про стан виробництва; 

– незалежність аналітичного додатку від специфіки різних систем і 
можливість роботи зі всіма необхідними даними, незалежно від їх джерела 
[3, с. 58].  

Таким чином, можна виділити такі проблеми автоматизації економічного 
аналізу на підприємствах України: 

1. Низький рівень кваліфікації спеціалістів в області комп’ютерних 
технологій. 

2. Небажання адміністрації підприємств йти шляхом інтенсивного розвитку 
та застосовувати новітні технології. 

3. Значні витрати на придбання програмного забезпечення та необхідність 
його постійного оновлення. 

4. Невідповідність існуючих програмних засобів особливостям діяльності 
суб’єктів господарювання. 

5. Не адаптованість програмного забезпечення під нормативно-правову базу 
українських підприємств. 

6. Недостатня комп’ютеризація діяльності підприємств. 
Автоматизація економічного аналізу дасть змогу підвищити ефективність 

управління, оскільки буде налагоджений оперативний зв’язок між головним 
центром управління і підрозділами підприємства. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КОМПЕНСАЦІЇ НЕГАТИВНОГО 

ВПЛИВУ ДИНАМІЧНОГО ОТОЧЕННЯ НА ПРОЕКТИ 
 
Моделі та методи компенсації негативного впливу динамічного оточення на 

проекти торкаються різних сторін створення проекту. Їх розробка і впровадження 
повинні здійснюватися з урахуванням загального контексту управління. 
Управління негативним впливом – невід’ємна частина ефективного управління 
будь-яким проектом. 

Проблемами управління і компенсації негативного впливу з метою їх 
мінімізації займалася велика кількість як вітчизняних, так і закордонних 
науковців. Негативний вплив на проекти є предметом дослідження багатьох 
науковців. При цьому необхідно зауважити, що незважаючи на значну кількість 
наукових праць і їх впровадження в теорію і практику управління і компенсація 
негативного впливу, неможливо однозначно визначитися з вибором ефективного 
методу мінімізації негативних впливів, які виникають при створенні нових 
проектів. Тому проблема вибору методів мінімізації негативного впливу та 
визначення найбільш ефективного з них є актуальною і потребує нагального 
вирішення.  

Створення нових математичних моделей компенсації негативного впливу 
динамічного оточення на проекти надає можливість, якомога ефективніше 
виконувати компенсації негативного впливу динамічного оточення на проекти, 
який виникає при створенні нового проекту. Тому метою є розробка математичної 
моделі компенсації негативного впливу динамічного оточення на проекти.  

Високий ступінь ризиковості при створенні нових проектів пов’язаний із 
оточенням проекту. Оточення проекту – це чинники, що впливають на його 
підготовку та реалізацію. Враховуючи, що проект реалізується зазвичай у 
конкретному середовищі, слід мати на увазі й зовнішні фактори, в яких він 
реалізується. Такими факторами є: політичні, економічні, соціальні, правові, 
науково-технічні, культурологічні, інфраструктурі, природні та екологічні. 
Розглянемо найбільш значущі з них: економічні умови, соціальні, стиль 
керівництва, організація, методи та засоби. 

Склад учасників проекту, їх ролі, розподіл функцій і відповідальності 
залежать від типу, виду, масштабу й складності проекту, а також від фаз його 
життєвого циклу. Важливе значення в самостійному освоєнні теми має розгляд 
функцій деяких учасників проекту (Рис. 1.) [1].  

Учасниками управління проектами є юридичні та фізичні особи, які 
зобов’язані виконати деякі дії, передбачені проектом та інтереси яких будуть 
задіяні при реалізації проекту. Реалізація проекту здійснюється в рамках 
визначених організаційних форм, структура яких суттєво впливає на сам проект. 
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Організаційна структура [1-2] – це склад та взаємозв’язок підрозділів 
управління. Існує велике розмаїття організаційних форм реалізації проектів в 
залежності: від того хто виступає менеджером проекту; від визначеного 
розподілу етапів проекту та конкретних робочих процедур, пов’язаних з 
розробкою по зонах відповідальності різних її учасників. 

В управлінні реалізацією проектів виділяють наступну, найбільш 
розповсюджену організаційні структури реалізації проекту – це проектну 
структуру (Рис. 2) . У проектній організації члени команди часто працюють 
разом. Більша частина організаційних ресурсів залучена до роботи над 
проектом, і менеджери проектів тут більш незалежні і мають багато 
повноважень. У проектно-орієнтованих організаціях часто діють організаційні 
одиниці (відділи), які звітують безпосередньо перед менеджером проекту або 
надають додаткові послуги для різних проектів. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Основні учасники проекту 
 
Успіх системи управління проектами вирішальним чином залежить від 

організації управління. Ніяка найдосконаліша інформаційна система не 
спрацює, якщо у менеджера проекту не буде необхідних повноважень і 
підтримки, а система прийняття рішень не забезпечить оперативності керуючих 
впливів. Структура організації проектного типу складається з голови проекту, 
координатора проекту [3], менеджера проекту [3] і штату.  

При створенні проекту виникає негативний вплив, щоб компенсувати 
негативний вплив, потрібно використовувати систему компенсації негативного 
впливу. Для компенсації негативного впливу побудуємо систему компенсації 
негативного впливу, або математичну модель компенсації негативного впливу, 
яка включає в себе послідовно реалізовані, взаємопов’язані процеси, що 
забезпечують ефективну компенсації негативного впливу динамічного оточення 
на проекти (Рис. 3).  
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Рис. 2. Організація проектного типу 

 
 

 
 

Рис. 3. Математична модель компенсації негативного 
впливу динамічного оточення на проекти 
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Рис. 4. Відділ з компенсації негативного впливу  
динамічного оточення на проектами 

 
Після визначення групи негативного впливу інформація перенаправляється у 

відділ компенсації негативного впливу динамічного оточення на проекти, де 
виконується компенсації негативного впливу (Рис. 4). Після чого виводиться 
результат компенсації негативного впливу.  

Якщо не правильно визначена група негативного впливу, то виконується 
повторне дослідження негативного впливу. 
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