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УДК 336.1: 332.1 (477)

УСКОВ
Ігор Валерійович

РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ
DEVELOPMENT OF LOCAL FINANCES IS IN THE CONDITIONS OF
REALIZATION BUDGETARY-TAX REFORMS
У статті визначені основні тенденції і проблеми з розвитку системи місцевих
фінансів в умовах трансформації економіки України. Запропоновані комплексні і
системні заходи щодо розвитку системи місцевих фінансів в умовах
трансформації економіки, створення фінансово самостійних місцевих органів
влади. Розроблена сукупність взаємозв'язаних заходів щодо становлення
бюджетної політики, бюджетного регулювання, системи горизонтальних
міжбюджетних відносин, фондів фінансової та інвестиційної підтримки
місцевих органів влади у системі місцевих фінансів.
В статьи определенные основные тенденции и проблемы по развитию системы местных финансов в
условиях трансформации экономики Украины. Предложены комплексные и системные мероприятия
относительно развития системы местных финансов в условиях трансформации экономики, создания
финансово самостоятельных местных органов власти. Разработана совокуп-ность взаимосвязанных
мероприятий относительно становления бюджетной политики, бюджетного регулирования, системы
горизонтальных межбюджет-ных отношений, фондов финансовой и инвестиционной поддержки
местных органов власти в системе местных финансов.
Local finances as basis of development of budgetary potential of region of Ukraine. In the articles certain
basic tendencies and problems are from devel-opment of the system of local finances in the conditions of
transformation of economy of Ukraine. Complex and system measures are offered on development of the system of
local finances in the conditions of transformation of economy, creation of financially independent local authorities
of power. The developed aggregate of associate measures is on becoming of fiscal policy, budgetary adjusting, system
of horizontal interbudgetary relations, financial and investment backing of local authorities funds in the system of
local finances.
доктор
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах становлення економіки України,
підвищення об'ємів і ефективності фінансування
соціальної сфери роль місцевих фінансів зростає.
Через систему місцевих фінансів відбувається не
лише формування і розподіл (перерозподіл)
обмежених фінансових ресурсів місцевих органів
влади, але і здійснюється проведення ефективної і
раціональної
бюджетної
політики
на
рівні
територіальних утворень, регулювання темпів і
пропорцій
соціально-економічного
розвитку
адміністративно-територіальних одиниць.
Значний вплив на розвиток системи місцевих
фінансів надає прийняття нового Бюджетного і
Податкового кодексів України, посилення бюджетної
децентралізації,
підвищення
ефективності
й
обгрунтованості проведення бюджетної політики на
рівні
територіальних
утворень,
створення
раціональної
системи
оцінки
ефективності

формування і розподілу фінансових ресурсів між
рівнями бюджетів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Проблемам розвитку системи місцевих фінансів
присвячені праці як українських, так і російських
учених. Так, О. П. Киріленко [3, с. 24] розглядає
сучасні проблеми становлення ефективної системи
місцевих фінансів в Україні. При цьому автор мало
уваги
приділяє
розробці
комплексних
і
взаємозв'язаних заходів щодо підвищення фінансової
самостійності місцевих органів влади.
В працях Луніної І.О. [5, с. 26] досліджується
розвиток окремих структурних складових системи
місцевих фінансів. При цьому Луніна І.О. не приділяє
належної уваги комплексному і системному розвитку
системи місцевих фінансів в умовах трансформації
економіки України. В працях Кравченко В.І. [4, с. 26]
визначаються окремі аспекти розвитку системи
місцевих фінансів, виходячи з практики економічно
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розвинених європейських країн. При цьому
сукупність методів і способів, пропонованих автором
з розвитку системи місцевих фінансів, є
недостатньою щодо комплексного і системного
становлення місцевих фінансів.
Наукові дослідження Фоміної Е. А. [10, с. 26]
стосуються проблем розвитку бюджетної політики,
міжбюджетних відносин, ринку місцевих позик,
становленню ефективної моделі бюджетного устрою
як федеральних, так і унітарних держав. При цьому
автор не визначає комплексні заходи щодо розвитку
системи місцевих фінансів. У роботах Ігоніної Л.Л.
[2, с. 26] розкриваються теоретичні основи, принципи
і функції побудови ефективної системи місцевих
фінансів. При цьому автор не вказує напрями і заходи
щодо розвитку сукупності складових системи
місцевих фінансів в умовах трансформації економіки
фінансово
самостійних
України,
становлення
місцевих органів влади.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Аналіз економічної літератури показав, що в
роботах як українських, так і зарубіжних учених
розглядаються лише окремі аспекти побудови
ефективної системи місцевих фінансів. При цьому в
умовах трансформації економічного потенціалу
регіонів України необхідні комплексні дослідження,
направлені на забезпечення фінансової самостійності
місцевих органів влади.
Метою статті є визначення основних комплексних
і взаємозв'язаних напрямів і заходів щодо
забезпечення фінансової самостійності місцевих
органів влади, що поєднують фінансові інтереси як
державних, так і місцевих органів влади в умовах
бюджетної децентралізації.
При здійсненні комплексного дослідження
системи місцевих фінансів були використані методи:
порівняльного аналізу (з метою встановлення
закономірностей розвитку сукупності складових
системи місцевих фінансів), синтезу, індукції і
дедукції (для визначення комплексних напрямів
розвитку системи місцевих фінансів).
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розвиток системи місцевих фінансів в Україні
відбувається в умовах прийняття нового Бюджетного
і Податкового кодексів, що обумовлене посиленням
бюджетної
децентралізації,
підвищенням
ефективності механізму формування і розподілу
фінансових ресурсів між рівнями бюджетної системи.
В умовах трансформації економіки країни,
підвищення соціальних стандартів рівня життя
населення відбувається підвищення ефективності
складових цієї системи відповідно до рівня розвитку
виробничого
і
невиробничого
потенціалу
територіальних утворень.
При цьому розвиток системи місцевих фінансів в
Україні не сприяє комплексному і системному
розвитку бюджетної політики, міжбюджетних
стосунків, ринку місцевих позик, комунального
сектора економіки, обгрунтованого розмежування
дохідних джерел і видаткових повноважень між
рівнями бюджетів, створення дієздатної системи
фінансової державної підтримки територіальних
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утворень. В Україні необхідно, виходячи з
європейського досвіду, здійснювати посилення
бюджетної децентралізації. Забезпечення посилення
бюджетно-податкової децентралізації в умовах
трансформації економіки України має бути
направлене на:

розділення доходів між рівнями бюджетної
системи на основі єдиних принципів і підходів, що
забезпечує зацікавленість місцевих органів влади у
формуванні сприятливих умов для економічного
розвитку і нарощування податкового потенціалу
відповідних територій;

власні доходи місцевих органів влади
повинні стати основним ресурсом для ефективної
реалізації
закріплених
за
ними
видаткових
повноважень, включаючи вирівнювання бюджетної
забезпеченості територіальних утворень;

податкові повноваження органів місцевої
самоврядності не повинні обмежувати переміщення
капіталів, робочої сили, товарів і послуг, а також
дозволяти експортувати податковий тягар на інші
території;

розмежування податкових повноважень і
прибуткових джерел повинне в основному
орієнтуватися на вертикальне (між рівнями
бюджетної системи), а не горизонтальне бюджетне
вирівнювання;

частина доходів від регулюючих податків
може розподілятися між місцевими бюджетами на
підставі форматизованих методик, що враховують
місцеві особливості.
Доведено, що в умовах унітарного устрою
України важливим є посилення бюджетної
децентралізації, яка повинна сприяти становленню
горизонтального фінансового вирівнювання, розвитку
бюджетного програмування на місцевому рівні,
посиленню суспільного контролю за цільовим
використанням обмежених бюджетних ресурсів,
забезпеченню збалансованості місцевих бюджетів.
Аргументовано, що бюджетна децентралізація в
європейських країнах забезпечує розвиток сукупності
складових системи місцевих фінансів.
Вдосконалення розподілу дохідних джерел і
видаткових повноважень між рівнями державного і
місцевих бюджетів повинно передбачати системний
розвиток ринку місцевих запозичень в Україні.
Основними проблемами розвитку ринку місцевих
позик (ринку облігаційних позик і кредитних
ресурсів) у нашій країні є відсутність ефективного
механізму з залучення цих позик.
В умовах трансформації системи місцевих
фінансів в Україні необхідний комплексний і
системний розвиток ринку місцевих позик. Автором
доведено, що, виходячи з практики економічно
розвинених країн ЄС, у нашій країні необхідне
створення фондів місцевого розвитку. Через ці фонди
необхідно здійснювати залучення тимчасово вільних
коштів
інвесторів,
з
метою
реалізації
інфраструктурних проектів.
В Україні, виходячи з досвіду Данії, Нідерландів,
Франції, Норвегії мають бути, створені фонди
підтримки муніципальних утворень, направленого на
фінансування бюджетних інвестиційних програм
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місцевих органів влади, збільшення фінансового
потенціалу адміністративно-територіальних утворень.
Через фонди місцевого розвитку в Україні повинно
здійснюватися надання державних (місцевих)
гарантій інвесторам з повернення наданих позикових
коштів, сприяння залучення банківських структур
щодо оцінки кредитних ризиків що надаються ними
органам місцевого самоврядування, вироблення
практичних навиків у цих органах влади з оцінки
ефективності
реалізації
соціально-економічних
проектів на місцевому рівні.

Створення фондів фінансової та інвестиційної
підтримки на рівні територіальних утворень
сприятиме зниженню необгрунтованого розподілу
централізованої фінансової допомоги, забезпечить
ефективність реалізації інвестиційних проектів на
рівні територіальних утворень. Значна увага в умовах
трансформації економіки України має бути приділена
створенню обгрунтованого механізму бюджетного
регулювання (рис. 1).

Мета бюджетного регулювання

Стратегічна мета
Забезпечення
вертикального
та
горизонтального
вирівнювання дохідних і видаткових можливостей
місцевих органів влади

Тактична мета
Зниження обсягів розподілу міжбюджетних трансфертів на
рівні адміністративно-територіальних утворень.

Завдання бюджетного регулювання

Забезпечення
єдиних
стандартів рівня життя у
всіх регіонах країни.

Стимулювання місцевих
органів влади к розвитку
власного
фінансового
потенціалу.

Забезпечення ефективного
вирівнювання дохідних і
видаткових
можливостей
органів місцевої влади.

Забезпечення
місцевих
органів влади власними
дохідними
джерелами
надходжень.

Форми бюджетного регулювання

Вертикальне вирівнювання

Горизонтальне вирівнювання

Інструменти бюджетного регулювання

Закріплення власних дохідних джерел
за місцевими бюджетами.

Кошти, спрямовані з одних бюджетів в
інші по взаємним розрахункам

Бюджетні компенсації
бюджетів в інші.

з

одних

Рис 1. Структура механізму бюджетного регулювання [складено автором]
Так, В.І. Кравченко визначає бюджетне
регулювання як процес того, що спрямоване на
збалансування доходів і витрат бюджетів різних
рівнів, які входять в бюджетну систему по вертикалі і
горизонталі [4, с. 228].
К.В. Павлюк бюджетне регулювання розглядає як
систему взаємозв'язаних методів, способів, правових
норм формування, розподіли бюджетних ресурсів,
спрямованих на збалансування інтересів суспільства і
громадян у процесі економічного і соціального
розвитку [7, с. 342]. О.П. Кириленко розглядаючи
поняття “бюджетне регулювання” і “міжбюджетні
відносини”, приходить до висновку, що поняття
“бюджетне регулювання“ є складовим елементом і
підпорядковано поняттю “міжбюджетні відносин“ [3,
с. 253].
Аналіз робіт українських учених дозволив
установити,
що
призначення
бюджетного
регулювання виявляється в горизонтальному і
вертикальному перерозподілі бюджетних коштів між
рівнями
бюджетів
з
метою
забезпечення

збалансування їх дохідних і видаткових можливостей.
Дослідження праць учених [2, 8-10] показує, що в
Україні
механізм
вертикального
бюджетного
регулювання не сприяє комплексному розвитку
системи міжбюджетних відносин. Автор пропонує в
Україні створити наступний механізм ефективного
горизонтального бюджетного регулювання (рис. 2).
Запропонований механізм має теоретичне і
практичне значення дозволяє комплексно підійти до
розгляду особливостей організації горизонтального
бюджетного вирівнювання на місцевому рівні. З
практичних позицій розроблений механізм дозволяє
виділити і структурувати процес раціонального
розподілу міжбюджетних трансфертів на місцевому
рівні. Обгрунтоване розмежування дохідних джерел і
видаткових повноважень між рівнями бюджетів,
розвиток ринку місцевих позик повинні передбачати
розвиток місцевої бюджетної політики. Основні
напрями формування ефективної бюджетної політики
на місцевому рівні представлено (рис. 3).
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Державний бюджет України

Територіальні утворення з високим
рівнем податкового потенціалу.

Фонд фінансової
підтримки місцевих
Фонд реформування
місцевих фінансів.

Територіальні утворення з низьким
рівнем податкового потенціалу.

Інвестиційний фонд.

Фонд соціальної
підтримки.

Рис 2. Механізм горизонтального бюджетного регулювання в Україні
Виявлення, аналіз та оцінка тенденцій, що складаються, на місцевому рівні:

визначення зниження (зростання) податкової бази;

встановлення соціальних проблем (зростання безробіття, недостатнє фінансування соціальних програм, соціальна напруженість
у суспільстві);

збільшення видаткових потреб у соціальній сфері;

загострення проблем позикового фінансування.

Напрями оптимізації бюджетної політики на місцевому рівні

Підвищення доходів місцевих бюджетів, розширення
дохідної бази:

адресна робота з неплатниками податків ;

удосконалення управління активами, підвищення
доходів від управління власністю;

удосконалення інформаційної
взаємодії з
податковими органами.

Зниження витрат місцевих бюджетів:

скорочення витрат місцевих бюджетів відповідно до
принципів програмно‐цільового методу планування;

зменшення
чисельності
апарату
управління
територіальною освітою та охорони здоров’я та зниження
витрат на його утримання;

оптимізація адміністративних витрат і витрат на
обслуговування боргу;

зменшення витрат на організацію і проведення
закупівель зменшення залежності від імпорту;

впровадження енергозберігаючих технологій на
місцевому рівні.

Зниження соціальної напруженості:

розробка і реалізація програм перепідготовки
кадрів;

розробка заходів соціальної підтримки населення,
збільшення соціальної допомоги населенню.

Створення сприятливого клімату для ефективного проведення бюджетної реформи, підвищення якості надання бюджетних послуг,
реформування місцевих фінансів.

Рис. 3. Основні напрями формування ефективної бюджетної політики [складено автором]
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Таким чином, реформування бюджетної політики
повинно передбачати:

посилення бюджетно-податкової децентралізації, забезпечення фінансової самостійності
органів місцевої самоврядності;

закріплення за місцевими органами влади в
повному об'ємі бюджетоформуючих податків і зборів;

підвищення ефективності функціонування
комунальних підприємств на місцевому рівні і на
підставі цього збільшення дохідних надходжень до
місцевих бюджетів.
ВИСНОВКИ
Запропонований комплекс заходів дозволить
забезпечити розвиток системи місцевих фінансів,
створити умови з подальшого розвитку системи
місцевого
оподаткування,
обгрунтованої
та
ефективної моделі бюджетного устрою країни.
Розвиток
бюджетної
політики,
створення
ефективного ринку місцевих позик, посилення
бюджетної децентралізації на місцевому рівні,
впровадження
системи
оцінки
фінансового
положення та якості управління фінансами місцевих
органів влади, впровадження програмно-цільового
методу планування є основою зі створення фінансово
самостійних місцевих органів влади.
При цьому комплексне і системне впровадження
запропонованих автором статті заходів щодо
розвитку місцевих фінансів повинно, одночасно,
відбуватись
із
здійсненням
адміністративнотериторіальної реформи в країні, підвищення
ефективності
і
обгрунтованості
системи
оподаткування,
впровадженням
принципів
бюджетного федералізму і створення економічних
стимулів із самодостатнього розвитку регіонів країни.
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Розглянуто роль внутрішньої торгівлі в сучасних ринкових відносинах.
Досліджено прикладні аспекти розвитку внутрішньої торгівлі України та
визначено її основні завдання.
Рассмотрена роль внутренней торговки в современных рынковых условиях.
Исследованы прикладные аспекты развития внутренней торговки. Украины и
определены ее основные задачи.
The role of domestic trade in the modern market relations. Іnvestigated applied
aspects of the development of domestic trade of Ukraine and defined its main tasks.

Ключові слова: внутрішня торгівля, роздрібний товарооборот, розвиток
Ключевые слова: внутренняя торговля, розничный товарооборот, развитие
Keywords: domestic trade, retail trade turnover, development

ВСТУП
Внутрішня
торгівля
розвивається
як
багатофункціональна система, як сфера, що
забезпечує економічний обмін сукупного продукту –
важливу
стадію
відтворювального
процесу:
організовує в широких масштабах просування
товарів, продукції, сировини із сфери виробництва в
сферу споживання, розвиває товарно-грошові
відносини, економічні зв’язки і виробництво; впливає
на сферу особистого і виробничого споживання,
сферу грошового обігу і фінансового обслуговування.
У соціальному сенсі роль торгівлі полягає в
задоволенні потреб людей, підприємств, організацій,
закладів, установ в товарах і послугах, забезпеченні
цінової і фізичної доступності споживачів до товарів,
економії часу на придбання товарів, реалізації
доходів, забезпеченні високої культури та якості
обслуговування;
розширенні
сфери
трудової
зайнятості населення.
В організаційно-правовому плані роль торгівлі
суттєва: в сфері торгівлі створені і функціонують
чисельні підприємницькі структури і організаційноправові форми; на договірних засадах розвивається
система господарських зв’язків, економічних,
соціальних, організаційних, технологічних відносин;
в момент обміну торгівлі забезпечує перехід права
власності на товар, а також захист інтересів і прав
споживачів.
В міжнародному аспекті роль торгівлі полягає у
тому, що ця сфера сприяє формуванню експортного
потенціалу, реалізації імпортних товарних ресурсів,
інтернаціоналізації
торговельних
об’єктів,
глобалізації внутрішніх товарних ринків.
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Отже, внутрішня торгівля стає однією з провідних
сфер національної економіки. Нині зі всією
очевидністю можна констатувати, що:
– сфера товарного обігу перетворилася з товарнорозподільчого каналу у сферу внутрішньої торгівлі,
де переважають товарно-грошові відносини. Вона
більше не опосередковує, а безпосередньо забезпечує
товарно-грошовий обмін, як фазу відтворення
суспільного продукту;
–
у
внутрішній
торгівлі
вона
стала
багатоукладною та демонополізованою з високим
потенціалом конкурентності;
– внутрішня торгівля розвивається і функціонує в
межах якісно нової моделі – не галузевої, а
функціональної за характером і багатоукладної за
структурою;
– в системі національної економіки торгівля
розвивається випереджальними темпами, для неї
характерно стійке зростання;
– внутрішня торгівля набула рис і ознак складної
соціально- економічної системи, яка містить
соціальні, функціональні, організаційні, територіальні
підсистеми, чисельні взаємопов'язані організаційні
структури, специфічні механізми, зв'язки і відносини.
Чимало вітчизняних вчених приділяли увагу
дослідженню розвитку внутрішньої торгівлі України.
Серед яких, зокрема, Апопій В.В., Азарян О.М.,
Лігоненко Л., Мазаракі А., Н.Г. Міценко, А.А. Шубин
[1-5].
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Однак, внутрішня торгівля України в умовах
ринкової орієнтації національної економіки зазнала
глибокої трансформації і розвивається нині в рамках
принципово нової моделі і об’єктивно набуває
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по-друге, обмін здійснюється в товарно-грошовій
формі;
по-третє,
обмін
залишається
центральним
моментом у сфері "обігу товарів" де, крім провідних
товарно-грошових відносин, реалізується сукупність
економічних, соціальних, технологічних та інших
відносин.
Отже, обмін є складною за своєю суттю
категорією
і разом з тим, багатофункціональною. У
РЕЗУЛЬТАТИ
його
функцій
процесі
реалізації
основних
Внутрішня торгівля є провідним каналом
виявляються взаємозв'язки обміну і виробництва та їх
економічного обміну. Забезпечення ефективного
відносна єдність у системі відтворення.
обміну товарів і послуг є і залишається головним
Внутрішня торгівля в зростаючих обсягах
завданням торгівлі в умовах поглиблення ринкових
забезпечує стадію обміну. Як видно з табл. 1.1
відносин.
валовий випуск товарів і послуг в Україні має
В умовах товарного виробництва і ринкових
тенденцію до зростання. За останні 12 років (2001відносин торгівля як категорія і стадія процесу
2011 рр.) випуск збільшився в 6,3 рази. Але
економічного обміну, а відповідно і відтворення
зауважимо, що тільки в 2009 р. він досяг рівня 1990
набуває новий зміст:
року. Такій же закономірності слідкував валовий
по-перше,
обмін
виражає
відносини
товарооборот. За цей же період він зріс у 5,8 рази. В
еквівалентного
відшкодування
витрат
і
в
цілому частка товарообороту у валовому випуску
інтегрованому
процесі
відтворення
виступає
залишається високою, якщо врахувати, що в його
самостійною специфічною стадією;
структурі проміжне споживання сягає 57%.
Таблиця 1.1
Випуск товарів і послуг в Україні і частка торгівлі в їх реалізації
[розраховано за даними [9]]
Роки
Випуск у
Фізичні
1990=
Валовий
Темпи
Частка
ринкових цінах індекси обсягів
100%
оборот
зростання
обороту
(млрд.грн.)
валового
внутрішньої
валового
торгівлі у
випуску %
торгівлі
обороту %
валовому
(млрд.грн.)
випуску %
особливого значення в економічній системі України.
Саме розкриття теоретичних і науково-прикладних
аспектів розвитку внутрішньої торгівлі є метою нашої
статті.
У процесі дослідження використані такі методи як
теоретичне узагальнення і порівняння, аналіз і синтез,
систематизація, графічна візуалізація, економікоматематичні методи.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

484,2
528,6
630,8
842,0
1048,4
1252,2
1650,9
2196,5
2338,3
2516,7
3064,5

110,7
105,7
111,5
114,2
104,5
107,8
110,2
100,5
76,7
98,8
100,1

58,5
61,9
69,0
78,8
82,3
88,7
97,8
98,3
64,5
68,8
70,1

Таким чином, торгівля відіграє вирішальну роль в
організації обміну суспільного продукту і не тільки в
секторі кінцевого, але й проміжного споживання.
Слід підкреслити, що на масштаби випуску і обміну
впливають в значній мірі ціни. Аналіз даних табл. 1.1
показує, що тільки у 2011 р. порівняно з 2010 р. за
рахунок цін валовий випуск зріс на 466 млрд.грн., або
на 21%. Аналогічний стан спостерігається з
товарооборотом, правда, тут вплив цінового фактору
дещо нижче.
Узагальненим індикатором розвитку сфери
торгівлі є валова додана вартость (ВДВ) створена
суб’єктами внутрішньої торгівлі, а також характер її
структурних змін.
Національні рахунки дозволяють визначити
розмір і динаміку ВДВ в сфері внутрішньої торгівлі.
Цей показник зріс з 22, млрд..грн. (в основних цінах)
у 2001 р. до 129,9 млрд.грн. у 2009 р., тобто у 5,6
рази. Важливо зауважити, що спостерігається також

307,8
329,7
444,1
614,5
719,3
962,6
1210,8
1482,3
1320,1
1535,2
1793,0

106,3
107,1
134,9
138,2
127,1
133,7
125,7
122,4
89,1
116,2
116,8

63,4
58,5
70,4
72,9
68,6
76,8
73,3
67,4
56,4
61,0
58,5

зростання частки торгівлі у формуванні загальної
ВДВ, а відповідно і ВВП України. Участь
внутрішньої торгівлі у формуванні загальної ВДВ в
останні роки сягає 15-16%, а ВВП близько 14,5%
(табл. 1.2).
Позитивна динаміка зростання ВВП в сфері
торгівлі (середньорічні темпи 22,8%) підтверджує
стійкий процес нарощування первинного доходу, і
свідчить про зміцнення економічної бази торгівлі.
Розвиток торгівлі у значній мірі проявляється в
масштабах і динаміці товарообороту – основного
показника господарської діяльності сфери торгівлі.
При цьому, слід врахувати значний вплив на цей
показник цінового фактору. Тому товарооборот у
фактичних цінах не може слугувати достатньо
об’єктивною основою аналізу. Орієнтиром тут
повинен бути індекс фізичного обсягу товарообороту
(табл.1.3).
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Роки

Валова
додана
вартість
млрд.грн.
(основні
ціни)
22,4
24,5
31,6
41,1
56,0
68,5
95,2
131,2
129,9
166,2

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

5’2014

Таблиця 1.2
Динаміка і структура ВДВ в сфері торгівлі (G) [6]
Частка
Структура ВДВ (млрд.грн.)
торгівлі у
Оплата праці
Інші податки
Валовий
загальній
найманих
пов’язані з
прибуток
ВДВ %
працівників
господарською
змішаний
діяльністю
доход
12,2
12,2
13,2
13,1
14,4
14,5
15,8
15,9
16,3

8,9
10,6
10,2
11,4
20,8
24,8
32,2
50,1
46,5
68,5

1,4
1,0
1,2
1,3
1,6
2,1
2,7
3,2
3,2
4,9

11,9
12,9
20,1
28,3
33,6
41,6
60,2
77,8
80,1
92,7
Таблиця 1.3

Роки

Індекси
фізичного обсягу
роздрібного
товарообороту
1990=100%

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

36
42
50
61
76
95
124
145
115
126
143

Зростання обсягів товарообороту внутрішньої торгівлі [ 6, 7, 8]
Індекси
Обсяги
Темпи
фізичнороздрібного
Темпи
росту
Обсяги
го обсягу
товароросту
товарооптового
товарообороту
оптового
обороту
товарообороту
підприємст
обороту %
(% до
обороту
до попев млрд.
до попередпопередмлрд.грн.
реднього
грн. (факт.
нього року
нього року)
року
цін)
113,7
34,4
121,4
273,4
109,2
115,0
39,6
114,7
290,1
106,2
117,8
49,9
125,6
394,1
135,4
120,5
67,5
136,7
347,0
138,8
123,4
94,3
140,2
511,2
93,4
126,4
129,9
137,2
667,2
130,5
124,5
178,2
137,9
863,8
129,3
117,3
246,9
138,2
1050,3
121,6
79,0
230,9
93,5
860,9
82,0
110,1
281
122,1
993
115
113,2
350
124,5
1107
111

Дані табл. 1.3 вказують на високі темпи зростання
роздрібного та оптового товарообороту. У 2011 р.
валовий оборот збільшився близько у 5,8 рази
порівняно з 2001 роком при цьому виявив стійку
тенденцію зростання (за виключенням 2009 року).
Ще більш високими темпами виріс роздрібний
товарооборот.
Таким чином, за 2001-2011 роки:
валовий оборо підприємств внутрішньої
торгівлі збільшився з 308 млрд. грн. до 1793 млрд.
грн;

Індекси
споживчих
цін % до
попереднього року
112,0
100,8
105,2
109,0
113,5
109,1
112,8
125,1
115,9
109,4
108,0

оборот роздрібної торгівлі зріс у 10,3раза;
обсяги оптового товарообороту зросли у
4,1раза.
Проте, такі темпи і масштаби не свідчать
однозначно про стійкій розвиток торгівлі з наступної
причини. Прискорений розвиток товарообороту
пояснюється не стільки реалізацією потенціалу
торгівлі, скільки зростанням цін. В Україні зростання
споживчих цін набуло постійний характер (табл.1.4).
Таблиця 1.4

1991
290

1992
2000

1993
10156

2001
6,1

2002
40,6

2003
8,2
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Динаміка індексів споживчих цін (ісц) [10]
(% в рік)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
401
182
40
10
20
19
25,8
2004
12,3

2005
10,3

2006
11,6

2007
16,6

2008
22,3

2009
12,3

2010
9,1

2011
8,0
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Дані табл.1.4 свідчать про те, що за останні
двадцять років ціни зросли у більше 950 тис. разів.
Отже вплив цінового фактору на товарооборот
суттєвий. Цінова складова зростання товарообороту,
за нашими розрахунками, складає 60%. Якщо
роздрібний товарооборот у фактичних цінах зріс за
2001-2011 роки рекордно у 10,3раза, то в
порівняльних цінах зростання було 4,8 рази. Тобто
реальний товарооборот виявився менше фактичного
на 40%.

З рис. 1 видно, що розрив між реальним і
фактичним товарооборотом у 2001 р. складав 2 млрд.
грн., у 2005 – 11 млрд. грн., а у 2011 р. – 43 млрд.грн.
Аналіз показує, що основна причина такої негативної
тенденції пов’язана з випереджаючим зростанням цін
на товари першої необхідності, насамперед, харчові
продукти.
Інша причина полягає у постійному оновленні
асортименту товарів з більш прогресивними
характеристиками і відповідно більш високими
цінами.

178,2

350
300
129,9

250
200

94,3

150
100

34,4

50
0

245

39,6

49,6

32,5

39,5

46,6

2001

2002

2003

208

194,3

200

2008

2009

2010

169

67,5
119,2
60,1
2004

83,2

2005

2006

2007

2011
роки

Рис. 1. Динаміка фактичного і реального товарообороту роздрібних підприємств
ВИСНОВКИ
Таким чином, товарооборот як індикатор розвитку
торгівлі має свої особливості зумовлені ціновою
компонентою, але в цілому з корекцією його
масштабів індексів цін можна стверджувати, що на
сучасному
етапі
в
торгівлі
спостерігається
екстенсивний розвиток.
Поряд
з
товарно-грошовим
обміном
і
забезпеченням товарообороту зростаюча роль
торгівлі спостерігається у напрямку насичення
товарних ринків і безперервного функціонування
сфери споживання. Для виконання цього складного
завдання торгівля:
разом з виробництвом, посередницькими
структурами, екпортно-імпортними фірмами формує
у величезних масштабах товарні ресурси. Товарна
маса, яка щорічно надходить до сфери внутрішньої
торгівлі складає 1,7-1,8 трлн.грн.
організує систему економічних зв’язків з
чисельними
суб’єктами
ринку,
вдосконалює
організаційно-правові механізми поставок товарів;
в широких масштабах вивчає попит на
товари, моделює і прогнозує кон’юнктуру ринку,
обґрунтовує потреби в товарах;
- організує процес товарного руху із сфери
виробництва в сферу споживання із врахуванням їх
територіального і регіонального розміщення та
оптимізації ланковості товаропросування;

- проводить гнучку асортиментну політику із
врахуванням потреб в товарах і структури попиту на
них;
забезпечує
для
споживачів
широкий
економічний і фізичний доступ до товарів через
розгалужену мережу підприємств торгівлі.
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КОНСУЛЬТАЦІЇ
Яким чином оподатковується отримана та повернена фінансова допомога?
1. Загальна система оподаткування.
Відповідно до п. 135 Податкового кодексу, до
категорії «інші доходи» включаються:
суми безповоротної фінансової допомоги,
отриманої
платником
податку
у
звітному
податковому періоді,
суми поворотної фінансової допомоги,
отриманої підприємством у звітному податковому
періоді, що залишаються неповерненими на кінець
такого звітного періоду, від осіб, які не є
платниками податку на прибуток (в тому числі
нерезидентів), або осіб, які мають пільги зі сплати
податку на прибуток.
У разі якщо в майбутніх звітних податкових
періодах підприємство повертає таку поворотну
фінансову допомогу (її частину), воно збільшує суму
витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги
(її частини) за наслідками звітного податкового
періоду, в якому відбулося таке повернення. При
цьому доходи такого платника податку не

збільшуються на суму умовно нарахованих
процентів, а податкові зобов'язання особи, яка
надала поворотну фінансову допомогу, не
змінюються як при її видачі, так і при її
зворотному отриманні.
Вищезазначені положення не поширюються на
суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від
засновника/учасника (в тому числі нерезидента)
такого платника податку, у випадку повернення такої
допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її
отримання.
При цьому, операції з отримання/надання
фінансової допомоги між платником податку та його
відокремленими підрозділами, що не мають статусу
юридичної особи, не приводять до зміни їх витрат або
доходів;
Відповідно до ст. 137 ПК суми безповоротної
фінансової допомоги вважаються доходами на дату їх
фактичного отримання - надходження коштів на
банківський рахунок чи в касу.
(продовження на стор. 18)
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У статті розглядається стан основних засобів підприємств
хлібопекарської
промисловості
Вінницької
області.
Уточнюється
класифікація основних засобів. Досліджується економічна сутність
виробничих і невиробничих основних засобів. Здійснений розподіл груп
виробничих основних засобів хлібопекарної промисловості на активну і
пасивну частини.
В статье рассматривается состояние основных средств предприятий
хлебопекарной
промышленности
Винницкой
области.
Уточняется
классификация основных средств. Исследуется экономическая сущность
производственных и непроизводственных основных средств. Проведенный
распределение групп производственных основных средств хлебопекарной
промышленности на активную и пассивную части.
In the article the current state of the baking industry Vinnytsa region is
considered. The classification of fixed assets is clarifies. The economic nature of
production and non-production assets are studyed. The groups of productive assets
bakery industry with active and passive parts are separated.

Ключові слова: хлібопекарська промисловість, виробничі і невиробничі основні засоби, галузева
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ВСТУП
Важливою
умовою
задоволення
потреб
внутрішнього ринку в продуктах харчування є
забезпечення сталого розвитку хлібопекарської
галузі. Ефективність хлібопекарських підприємств
потребує збалансованого складу та оптимізації
структуру їх основних засобів. Постає об'єктивна
необхідність в дослідженні складу та структури
основних засобів підприємств з позиції впливу на них
галузевих особливостей.
Визначенню
сутності
основних
засобів
присвятили свої праці багато відомих вчених, в яких
розглянуто питання стосовно їхнього складу та
структури.
Серед
них
В.Г.
Андрійчук,
Н.Г. Виговська, Л.Ю. Мельник, В.Я. Плаксієнко,
Ю.І. Сірко, Г.М. Підлісецький, П. Бунич, Я.Б. Кваша,
Л.К. Сук, Л.В. Городянська [1-5, 7,11, 12] та ін. Серед
зарубіжних вчених-економістів темі використання
основних засобів присвятили наукові дослідження
Б. Нідлз, Х. Андерсон, Д. Колдуелл, Бейтман,
С. Снелл [8, 13]та ін.
Однак остаточного та детального тлумачення
щодо цих понять саме в хлібопекарський галузі так і
не знайдено.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження структури основних
засобів хлібопекарських підприємств зокрема через
розкриття економічної сутності основних засобів,
аналізу їх складу і структури з урахуванням
особливостей підприємств хлібопекарської галузі.
РЕЗУЛЬТАТИ
хлібопекарських
Склад
основних
засобів
підприємств, перш за все група машини та
обладнання, зумовлені процесом виготовлення
хлібобулочних виробів, який складається із декількох
етапів: підготування сировини, приготування тіста,
формування виробу та випічка.
При підготуванні сировини відбувається просів
борошна, очищення-фільтрування і підігрів води,
підготовка дріжджів. Приготування тіста проходить в
тістозмішувальних машинах спірального типу, це
останнє слово в технології, завдяки чому
зменшується час вимішування тіста, що дозволяє
економити час та енергію.
Формування починається з поділу маси тіста на
порції за допомогою тістоподільної машини
вакуумного типу, далі відбувається округлення процес надання заготовці круглої форми за
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допомогою спеціальних машин – тістоокруглювачів.
Поділене і округлене тісто надходить у шафу
попередньої витримки на 3-5 хв. Кінцева форма
виробу досягається тісторозкаточною машиною, при
цьому виходять різні види хлібобулочних виробів.
Перед випіканням сформовані вироби надходять на
листи або у форми для кінцевої витримки при певній
вологості та температурі в залежності від сорту
хлібобулочного виробу.
Хлібопечення
можна
охарактеризувати
як
виробництво з постійним мінімальним рівнем запасів,
тому для сталого виробництва хлібобулочних виробів
необхідно забезпечити запас сировини з розрахунку
тижневої виробничої програми. Для зберігання такого
запасу потрібен склад борошна (не менше, ніж на 7
діб) та склади інших компонентів, зокрема солі,
дріжджів (не менше трьох діб).
Необхідна площа для зберігання готової
продукції розраховується з денного виробітку. На
хлібопекарних підприємствах обсяг і асортимент
випікання хлібобулочних виробів визначають
щоденно на підставі добових замовлень прикріплених
до цих підприємств покупців. Роботу всіх змін
будують на суворій узгодженості з добовим
замовленням щодо його виконання як за
асортиментом, так і за термінами випікання готових
виробів і завезення або відпуску їх споживачам.
Характерною особливістю хлібопекарної галузі є
доволі швидке псування кінцевого продукту.
Хлібобулочна продукція надзвичайно швидко втрачає
смакові, зовнішні та органолептичні властивості,
тобто терміни її споживання та зберігання обмежені.
Тому питання транспортування сировини для
виробництва та доставки готової продукції до
споживачів постає для виробників хлібопродуктів
надзвичайно гостро. Хлібопекарні підприємства
змушені
самостійно
створювати
власний
автотранспортний парк, щоб бути незалежними від
окремих автотранспортних підприємств, з якими їм
доводилося працювати. Тому цілком логічною нині є
значна питома вага у виробничих запасах
хлібопекарних підприємств паливно-мастильних
матеріалів і запасних частин саме для забезпечення
безперебійної
роботи
автотранспорту.
Для
підтримання обладнання в робочому стані та з метою
уникнення простоювання виробництва необхідна
значна кількість наявних запасних частин для
ремонтів.
Якщо в хлібопекарного підприємства є постійний
попит на вироблену продукцію, доволі розгалужена
торгова мережа й розвинутий, добре оснащений
автотранспортний парк, то таке підприємство
значною мірою зможе заощадити на утриманні
додаткових приміщень (складів) для зберігання
готової продукції.
Отже,
хлібопекарна
галузь
харчової
промисловості має особливості, які обумовлюють
склад її основних засобів: короткотерміновий цикл
виробництва, і, як результат, те, що практично в неї
немає
незавершеного
виробництва;
наявність
підприємств
різної
виробничої
потужності;
використання різного технологічного обладнання;
організацію щоденної роботи підприємств із
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застосуванням одно-, двох-, або трьохзмінного
робочого
дня;
необхідність
щоденного
і
безперервного забезпечення населення продукцією,
що має переважно короткий термін зберігання;
безперервна робота підприємства протягом сезонів
року; широкий асортимент продукції; наявність
спеціалізованих підприємств із випуску фірмових
видів хліба; безперебійне забезпечення борошном та
іншими матеріалами, що гарантує запланований
графік
виробничого
процесу;
використання
специфічної сировини - борошна, яке має ряд якісних
ознак, що впливають на вихід готової продукції та її
якість; необхідність чіткого узгодження роботи
хлібопекарних підприємств із підприємствами
роздрібної торгівлі й транспортними організаціями,
забезпечення торгової мережі продукцією у визначені
години та у широкому асортименті; гнучкість зміни
обсягів виробництва й асортименту продукції
залежно від замовлень роздрібних торгових
підприємств.
З цього випливає видова (технологічна)
класифікація
основних
виробничих
засобів
притаманна хлібопекарським підприємствам:
* будівлі, в яких розміщено виробничі підрозділи,
склади борошна, готової продукції, склади
інгредієнтів
(складових
компонентів),
склади
паливно-мастильних матеріалів, адміністративні
будинки та ін.;
* споруди, до яких належать споруди для
зберігання палива і механізмів, водонапірні башти,
дороги,
резервуари
(включаючи
фундамент,
арматуру, гарнiтуру, пiдiгрiвальний пристрiй) та ін.;
* передавальні пристрої - об'єкти, що здійснюють
передачу різних видів енергії з машин-двигунів до
робочих машин, електромережі, лінії електропередач,
системи зв’язку, водопроводи та газо-теплопроводи
промислового призначення, газові сіті, проводи;
* машини та обладнання, до яких належать хлібні
лінії, машини для просіювання борошна, електропечі,
елеватори,
місильні
машини,
тістозмішувачі,
тістоподільні машини, тістоокруглювачі, шафи
попередньої витримки, тісторозкаточні машини,
машини для надрізки, міксери, столи для витримки
виробів,
транспортери
різного
призначення,
вимірювальні та регулюючі прилади і пристрої,
лабораторне устаткування, обчислювальна техніка;
* транспортні засоби, до яких належать
автомобілі, автокари, вагонетки, візки та всі види
електротранспорту та ін.;
* виробничий інвентар та прилади, представлені
різноманітними пристроями і приладами, які
використовуються
у
виробничому
процесі,
спеціальними приладами для зберігання продукції та
інструментів: термоусадочне, пакувальне обладнання,
возики, системи заморозки, пічні візки, багетні
перфоровані листи, форми для випікання хліба,
водоохолоджуюче обладнання, низько- та середньо
температурні
агрегати,
камери
шокового
заморожування візкового і конвеєрного типу,
автоматичні лопати, розвантажувальні стрічки,
стрічки охолодження, лотки для пакування і
перевезення, полки, верстаки, стелажі, столи,
контейнери та ін.;
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* інструменти, представлені такими видами, які
використовуються більше одного року, а їх вартість
більше 2500 грн.;
* господарський інвентар, до складу якого
належать офісні меблі, телефони, факси, комп’ютерна
техніка, яка використовується для проведення

облікових операцій та підготовки річних звітних
матеріалів.
У таблиці 1 представлено дані аналізу структури
основних засобів хлібопекарських підприємств
Вінницької області.

Таблиця 1
Порівняльна структура основних засобів хлібопекарських підприємств Вінницької області (на кінець
року)
[складено та розраховано автором за даними фінансової звітності хлібопекарських підприємств Вінницької
області]
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
Групи основних
засобів

ВАТ «Козятинхліб»
тис.
грн.

Назва підпиємства
ТОВ
ВАТ
«Тростянецьхліб»
«Ладижинхліб»
тис.
%
від тис.
%
від
грн.
загальної грн.
загальної
вартості
вартості
412
30,93
2507
32,67

2482

%
від
загальної
вартості
72,40

Немирівський КПК

Будинки, споруди та
передавальні прилади:
2008 р.
2009 р.

11981

%
від
загальної
вартості
81,23

11979

81,45

445

30,52

2507

32,67

2574

71,18

2010 р.

10671

79,75

445

30,63

4671

58,86

2574

71,66

2011 р.

11310

82,74

445

31,10

4671

58,86

2574

72,88

Машини
та
обладнання:
2008 р.
2009 р.
2010 р.
2011 р.
Транспортні засоби:
2008 р.
2009 р.
2010 р.
2011 р.
Інструменти, прилади,
інвентар(меблі):
2008 р.
2009 р.
2010 р.
2011 р.
Інші основні засоби:
2008 р.
2009 р.
2010 р.
2011 р.
Малоцінні необоротні
матеріальні активи:
2008 р.
2009 р.
2010 р.
2011 р.
Інші
необоротні
матеріальні активи:
2008 р.
2009 р.
2010 р.

1476,6

10,01

477

35,81

3791

49,41

338

9,86

1463
1506
1129
1044,2

9,95
11,26
8,26
7,08

529
528
519
343

36,28
36,34
36,27
25,75

3791
2898
2898
890

49,41
36,52
36,52
11,60

390
394
370
485

10,79
10,97
10,48
14,15

1036
1036
1070
114,9

7,04
7,74
7,83
0,78

365
364
357
-

25,03
25,05
24,95
-

890
339
339
484

11,60
4,27
4,27
6,31

485
458
437
60

13,41
12,75
12,37
1,75

108
36
38
-

0,73
0,27
0,28
-

48

3,6

484
27
27
1

6,31
0,34
0,34
0,01

60
60
60
16

1,66
1,67
1,70
0,47

23
23
-

0,17
0,17
-

55
55
52
52

3,77
3,79
3,63
3,9

1
1
1
-

0,01
0,01
0,01
-

21
21
18
47

0,58
0,58
0,51
1,37

122
108
100
131,8

0,83
0,81
0,73
0,89

64
61
58
-

4,39
4,20
4,05
-

-

-

86
85
73
-

2,38
2,37
2,07
-

-

-

-

-

-

-

-

-

тис. грн.
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№1
2011 р.
Усього:
2008 р.
2009 р.
2010 р.
2011 р.

№2
14748,
3
14708
13380
13670

№3

5’2014
№4

№6

№7

100

1332

100

7673

100

100
100
100

1458
1453
1431

100
100
100

7673
7936
-

100
100
-

Аналізуючи таблицю 1, очевидно, що загальна
вартість основних засобів на кінець року потягом
аналізованого
періоду
в
досліджуваних
підприємствах,
окрім
ВАТ
«Козятинхліб»,
збільшилась. Ці якісні зміни зумовлені процесом
оновлення основних засобів на підприємствах.
Так, на ВАТ «Козятинхліб» будинки, споруди,
передавальні пристрої , що відносяться до пасивної
частини основних засобів, протягом аналізованого
періоду з 2008 по 2011 роки займають найбільшу
частку в загальній структурі основних засобів. Їх
вартість в 2008 році становила 11981 тис. грн., однак
в 2011 році вона складала 11310 тис. грн., але в
відсотковому співвідношенні до загальної вартості
основних засобів їхній обсяг збільшився і дорівнює
82,74 % порівняно з 81,23 % у 2008 році. Майже така
сама ситуація відбувається і на Немирівському КПК.
Вартість цієї групи основних засобів з 2008 року по
2011 рік зросла з 2482 тис. грн. по 2574 тис. грн., що
призвело до збільшення їх частки у загальному обсязі
основних засобів на 0,44 %.
На інших підприємствах хлібопекарної підгалузі
частка будівель, споруд та передавальних приладів
значно менша. Так, на ТОВ «Тростянецьхліб» їхня
вартість збільшилась на 33 тис. грн., що призвело до
збільшення їхньої частки у загальному обсязі за
чотири роки на 0,17 %. На ВАТ «Ладижинхліб»
вартість цієї групи основних засобів з 2008 по 2010
рік зросла на 2164 тис. грн., що спричинило
збільшення їхньої частки на 26,19%.
Наступна група основних засобів – машини та
обладнання – відносяться до активної частини
основних засобів та безпосередньо приймають участь
у виробничому процесі, від них напряму залежить
ефективність виробництва хлібобулочних виробів.
Найбільшу їх вартість у 2011 року має підприємство
ВАТ «Козятинхліб», яка дорівнює 1129 тис. грн., що
на 671 тис. грн. менше, ніж у 2008 році. Їхня частка у
загальній вартості основних засобів є на 2011 рік
найменшою і дорівнює 8,26 %. Ненабагато більшою
вона є у Немирівському КПК - 10,48 %. У ТОВ
«Тростянецьхліб» та ВАТ «Ладижинхліб» частка
машин та обладнання складає близько третини.
Загальною особливістю, що домінує в процесі
оновлення основних засобів на хлібопекарських
підприємствах України є те, що при здійсненні
технічного переоснащення виробництва, надають
перевагу іноземній техніці. Зокрема, серед
постачальників імпортного обладнання домінують
італійські компанії, які спеціалізуються на постачанні
важкого та допоміжного обладнання . Їх частку на
ринку хлібопекарського машинобудування (печей,
ліній,
тістообробників,
міксерів)
спеціалісти
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№5

Продовження таблиці 1
№8
№9
3428
100
3616
3592
3532

100
100
100

оцінюють не менше, ніж в 25-30 %. Серед таких
найбільш відомих постачальників компанія “DanziForni”, яка пропонує печі, міксери, різки, возики;
компанія “Minipack-Torre” i “PFM” – термоусадочне
та пакувальне обладнання; “Canol” – обладнання для
випуску тіста і хлібних виробів; “Castel” – системи
заморозки.
Французькі
компанії
постачають
прогамовані камери (“Hengel”), печі (“Tibiletti”),
пекарські модулі (“Batinox”). Австрійська компанія
“Backtech” виробляє та постачає на українській ринок
обладнання для дрібноштучних хлібобулочних
виробів. Печі постачають також голандська
“Werner&Pfleiderer”, німецька “Wiesheu”, “Miwe” та
чеська “Jovak”. Німецька фірма “Diosna” пропонує
тістомісильні машини; швейцарська “Rondo Doge” –
обладнання для обробки тіста; шведська “Glimek” –
тістоформуючі машини та хлібні лінії.
Крім того, на вітчизняний ринок вже вийшли і
турецькі постачальники, зокрема такий світовий
виробник обладнання хлібзаводів та млинів, як
“Hurmak”, турецька фірма «Кумкая» пропонує печі
для випічки хліба, візки, борошнопросіювачі,
тістоміси для замішування тіста, тісто розділювачі,
що забезпечують нарізку тіста, округлювачі для
закачування і надання тісту округлої форми,
формовщик і попередню розстійку, клімат-контроль,
що забезпечує дозрівання тіста перед відправкою в
піч, хліборізки і пакувальну машину. На
українському ринку присутня американська фірма
“UBE”, яка пропонує автоматичні лінії з
хлібонарізними та пакувальними машинами.
На ринку представлені такі російські виробники
хлібопекарського обладнання: Саратовська фірма
«Схід»; ООО «Белкрас» - розробник та виробник
універсальних хлібопекарських та кондитерських
печей
(конвекційних,
конвекційно-ротаційних,
тунельних, поверхових); ВАТ «Шебекінський
машинобудівний завод» (універсальна піч тупикового
типу Г4-ХПФ-Н20); ЗАТ «Техлен» виробляє пічні
візки, багетні перфоровані листи, форми для
випікання хліба; ООО «Эйркул» займається
холодооснащенням
кондитерських
та
хлібопекарських
підприємств
–
виготовляє
водоохолоджуюче обладнання, низько- та середньо
температурні
агрегати,
камери
шокового
заморожування візкового і конвеєрного типу.
Промислових хлібопекарських печей в Україні
понад 2000 штук, з них 60% - печі типу ФТЛ – це
понад 1000 тупикових печей марки ФТЛ-2, що
відпрацювали більше 25-30 років та вдвічі або втричі
перевищили всі нормативні строки експлуатації, які
не ефективні з точки зору енергозбереження. Не в
кращому технічному стані й інше обладнання,
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наприклад, тістоприготувальне, для обробки тіста
тощо. За даними "Укрхлібпрому", в минулі роки
оновлення основних виробничих засобів у галузі
становило 45 % на рік, нині цей показник
наближається до нуля. А початкова вартість основних
засобів у результаті численних індексацій та
переоцінок за умов інфляції істотно занижена
порівняно з вартістю нового устаткування. Таким
чином, і амортизаційні відрахування як основне
джерело інвестицій не забезпечують навіть простого
відтворення основних засобів. За такої ситуації
оптимальний
рівень
рентабельності
хлібного
виробництва, який дозволив би обновити печі та інше
устаткування, має становити 20-25%.
Вітчизняне хлібопекарне машинобудування поки
що недостатньо представлене на українському ринку,
а
відповідно,
й
в
незначній
кількості
використовується на хлібопекарних підприємствах.
ВАТ «Урпродбудмаш» є одним із провідних
виробників хлібопекарного та кондитерського
обладнання, що випускає понад 10 його видів.
Останнім часом випущені дві печі, які здатні
замінити італійські аналоги. Українська піч А2-ХПК25
розробки
«УкрПродмаш»
універсальна,
призначена для випікання широкого асортименту
виробів від житньо-пшеничного хліба до борошняних
кондитерських виробів. Піч має два контури газового
обігріву для оперативного регулювання температури
в зонах пекарської камери, оснащена системою
автоматики
з
імпортним
мікропроцесорним
контролером. Конструкція печі має високу ступінь
заводської готовності. Вартість її більш ніж в два

рази нижче від вартості аналогічних печей
європейського виробництва. Таких печей за 3 роки
встановлено 12 штук. Зарекомендувала себе на батоні
і пшеничних сортах, в першу чергу за рахунок
високої економічності по споживанню палива (газу).
Сучасне вітчизняне обладнання за рівнем розробок
відповідає європейським аналогам, але часто
поступається останнім оснащенням спеціалізованою
мікропроцесорною
технікою
та
програмними
системами
керування.
Для
підвищення
конкурентоспроможності обладнання вимагається
оновлення технічної бази машинобудівних заводів,
використання сучасних матеріалів та комплектуючих.
нових
видів
В
останні
роки
створення
хлібопекарського
обладнання
стримується
відсутністю коштів у хлібозаводів та припиненням
державного централізованого фінансування науководослідних та конструкторських робіт з його розробок.
Велике поширення набувають тістомісильні
двошвидкісні печі німецької фірми "Діосна", але то
дуже дороге задоволення. Скромні, але досить
ефективні Восходівські «Прима», Шебекинські 2-х
швидкісні тістомісильні машини і є Смілянська
тістомісильна машина «Інтенсив». Ці машини дають
реальне поліпшення якості замісу та суттєве
збільшення виходів. Шебекинський і Смілянські
зручні тим, що можна використовувати традиційну
діжу, парк яких присутня на кожному хлібозаводі.
Для аналізу частки активної і пасивної частин
основних засобів у структурі виробничих основних
засобів хлібопекарських підприємств області у
таблиці 2 представлено дані.
Таблиця 2
Активна і пасивна частини основних засобів у структурі виробничих основних засобів хлібопекарських
підприємств Вінницької області
[складено та розраховано автором за даними фінансової звітності хлібопекарських підприємств Вінницької
області]
Показники
Назва підприємств
ВАТ
ТОВ
ВАТ
Немирівський
«Козятинхліб»
«Тростянецьхліб»
«Ладижинхліб»
КПК
Активна
частина, %
2008 р.
17,88
69,07
67,33
27,6
2009 р.
18,55
69,48
67,33
28,82
2010 р.
20,25
69,37
41,14
28,34
2011 р.
17,26
68,9
41,14
27,12
Пасивна
частина, %
2008 р.
82,12
30,93
32,67
72,4
2009 р.
81,45
30,52
32,67
71,18
2010 р.
79,75
30,63
58,86
71,66
2011 р.
82,74
31,1
58,86
72,88
Частка активної частини основних виробничих
засобів на підприємствах дещо різниться: в таких
підприємствах як ТОВ «Тростянецьхліб» та ВАТ
«Ладижинхліб» вона майже вдвічі перевищує її
частку в порівнянні з ВАТ «Козятинхліб» і
Немирівський КПК, але в жодного підприємства
впродовж
чотирьох
аналізованих
років
не
спостерігається позитивної динаміки зміни саме
активної частини основних засобів.

Зміни, що відбулися на підприємствах впродовж
аналізованого періоду свідчать про те, що на деяких
хлібопекарських
підприємствах
відбуваються
позитивні зміни в обсягах та структурі основних
засобів. Ці зміни можуть бути пов’язані з усуненням
морально і фізично застарілого обладнання шляхом
заміни технічного та технологічного оснащення
новішим, енерго- та ресурсозберігаючим.
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Виходячи з наших досліджень складу та
структури основних засобів підприємств з позиції
впливу на них галузевих особливостей, ми прийшли
до висновків, що для формування ефективної
структури основних засобів необхідними критеріями
є
оновлення
та
модернізації
устаткування;
ефективніше використання виробничих приміщень;
установлення додаткового устаткування на вільній
площі; ліквідації зайвого й малоефективного
устаткування. Поліпшення структури основних
виробничих засобів, передусім підвищення питомої
ваги активної їх частини, сприяє зростанню
виробництва, зниженню собівартості продукції,
збільшенню грошових нагромаджень підприємства.
Література
1. Андрійчук В.Г. Фонди не зношуються,
зношуються засоби праці // Голос України. -1999. №6. – с. 3.
2. Бунич П. Амортизация основных фондов в
промышленности. – М.: Госфиниздат 1977. – 156 с.
3. Виговська Н.Г. Удосконалення обліку
амортизації: стан, перспективи, проблеми. –
Житомир: ЖІТІ, 1998. – 340 с.
4. Городянська Л.В. Облік і аналіз нарахування та
використання амортизації: Автореф. Дис. к.е.н.:
08.06.04/ Л.В. Городянська. - К.: КНЕУ, 2005. – С.6.

5’2014
5. Кваша Я.Б. Амортизация и сроки службы
основных фондов. – М.: Изд-во Акад. наук СССР,
1959. 228 с.
7.Мельник Л.Ю., Плаксієнко В.К., Сірко Ю.І.
Економічна система суспільства: Навчальний
посібник. – Дніпропетровськ: Січ, 2001. – 546 с.
8. Нидлз Б. И. Принципы бухгалтерского учета / Б.
Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: пер. с англ. / под
ред. Я.В. Сокоова. – 2-е изд. – М.:Финансы и
статистика, 1994. – 469 с.
9. Смит А. Исследование и природе и причинах
багатства народов. – М.: Наука, 1993. -572 с.
10. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и
финансовый анализ: Подгот. Курс: пер. с англ.
Ю.А. Огибина / Под общ. Ред Лисовника Б.С. и
Ярцева М.Б. – Сиб.: АОЗТ, «Литература плюс», 1993.
– 272 с.
11. Підлісецький Г.М. Ресурсне забезпечення
аграрного виробництва. – В кн. Основні напрямки
високоефективного
розвитку
пореформеного
агропромислового виробництва в Україні на
інноваційній основі. – К.:ІАЕ УААН , 2002. – С. 350 356.
12. Сук Л.К. Облік капітальних вкладень //
Бухгалтерія в сільському господарстві. – 1998. - №8. –
с. 2-12.
13. Bateman T., Snell S. Management. – 13 d. –
Chicago, London: Irwin, 1996. – 605p.

КОНСУЛЬТАЦІЇ
Яким чином оподатковується отримана та повернена фінансова допомога?
2. Єдиний податок.
Відповідно до ст. 292 ПК. до складу доходу
платника єдиного податку не включаються суми
фінансової допомоги, наданої на поворотній основі,
отриманої та поверненої протягом 12 календарних
місяців з дня її отримання.
Таким чином, у даній статті передбачене як
надання поворотної фінансової допомоги платником
єдиного податку, так і отримання цієї допомоги цим
платником податку.
Приклад 1. Платник єдиного податку надав
поворотну фінансову допомогу платнику податку на
прибуток 8 січня 2013 року у розмірі 1000 грн.
Частина допомоги у розмірі 700 грн. повернута
платнику єдиного податку 25 грудня 2014 року, а
інша частина у розмірі 300 грн. – повернута 29 січня
2014 року.
1) Відповідно до ст. 135 ПК при поверненні
фінансовох допомоги у майбутніх періодах
податкові зобов'язання особи, яка надала
поворотну фінансову допомогу, не змінюються як
при її видачі, так і при її зворотному отриманні
Таким чином, враховуючи ст. 135 та ст. 292 ПК,
податкові зобов’язання платника єдиного податку не
змінилися.
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2) Відповідно до ст. 135 ПК до складу доходів
отримувача фінансової допомоги за 2013 рік
включатиметься сума у розмірі 300 грн. За 2014 рік в
отримувача сума витрат збільшиться на 300 грн.
Приклад 2. Аналогічний попередньому, проте
поворотну фінансову допомогу надає платник
податку на прибуток.
Відповідно до ст. 135 ПК суми поворотної
фінансової допомоги, отриманої підприємством у
звітному податковому періоді, що залишаються
неповерненими на кінець такого звітного періоду,
включаються до складу доходів у випадку, коли
фінансова допомога отримана від осіб, які не є
платниками податку на прибуток (в тому числі
нерезидентів), або осіб, які мають пільги зі сплати
податку на прибуток. У разі отримання фінансової
допомоги від платника податку на прибуток на
загальних підставах включення таких сум до складу
доходів Податковим кодексом не передбачається.
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У статті розглянуто сутність перестрахової діяльності, та основні передумови її виникнення а
також її розвиток. Також дане дослідження описує роль ринку перестрахування у процесі проведення
професійної діяльності як страхових так і перестрахових компаній. Також приділено увагу мінімально
необхідним заходам по нагляду за перестраховою діяльністю, та їх вплив на загальні глобалізаційні
процеси.Спираючись на проведене дослідження, можна робити прогнози майбутньої поведінки учасників
ринку, а також прогнозувати подальший розвиток ринку перестрахування.
В статье рассмотрена сущность перестраховой деятельности , и основные предпосылки ее
возникновения а также ее развитие. Также данное исследование описывает роль рынка перестроувания в
процессе проведения профессиональной деятельности как страховых так и перестраховых компаний.
Также уделено внимание минимально необходимым мерам по надзору за перестраховой деятельностью, и
их влияние на общие глобализационные процессы.Опираясь на проведенное исследование, можно делать
прогнозы будущего поведения участников рынка, а также прогнозировать дальнейшее развитие рынка
перестрахования.
The article considers the nature of reinsurance business and the basic premise of its origin and its development.
Also, this study describes the role of the market of reinsurance in the process of professional work as an insurance
and reinsurance companies. Also paid attention to the minimum necessary measures to oversee the reinsurance
activities and their impact on the overall globalization.Based on our study, it is possible to make predictions of the
future behavior of the market and predict the further development of the reinsurance market.

Ключові слова: перестрахування, перестраховий нагляд, страховий ринок, безпека страховика,
перестраховий ринок
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ВСТУП
У сучасних умовах індустріалізації та глобалізації
фінансових
систем
ризики
нестримно
примножуються,
дедалі
підсилюється
їх
концентрація, а це, у свою чергу, збільшує як
кількість, так і розміри збитків, саме тому
страхування є одним із ключових видів фінансовоекономічної діяльності. Нові держави, котрі після
розпаду колишнього СРСР здобули політичну та
економічну незалежність, сприяють посиленню ролі
перестрахування. Проте вітчизняні страхові компанії
мають відносно невеликі можливості щодо прийняття

ризиків. Саме тому великого значення набуває
питання забезпечення оптимального функціонування
страхових
компаній
як
фактора
захисту
господарюючих суб’єктів у контексті волатильності
як національної, так і світової економік. Найдієвішим
заходом забезпечення фінансової стабільності
страхового ринку є перестрахування, воно є
складовою
страхового
ринку.
обов’язковою
Проблеми
перестрахування
висвітлюються
в
українській фаховій літературі такими вченими та
практиками як В.Д. Базилевич [1], О.В. Козьменко
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[6], Н.М. Внукова [4], М.В.Мних [7], О.О. Гаманова
[5], А.О. Бойко [2] та іншими авторами.
МЕТОЮ РОБОТИ є розгляд різних аспектів
становлення та розвитку ринку перестрахування, що
притаманно як у світі так і в Україні, а також розгляд
тенденцій які виникають на світовому ринку
перестрахування з даної проблематики.
РЕЗУЛЬТАТ
Кожна страхова компанія прагне створити стійкий
стабілізований страховий портфель. Але жорстка
конкуренція на страховому ринку не дає можливості
для вільного відбору сприятливих ризиків, тому у
портфелі страховика можуть опинитися ризики з
дуже високою відповідальністю. У такій ситуації
настання лише одного великого збитку може
призвести до значних фінансових втрат компанії.
Страховій компанії загрожують також великі збитки
від масових дрібних ризиків, сконцентрованих на
невеликій території. І саме перестрахування дає змогу
передбачити всі зазначені випадковості. Отже,
потреба в ньому виникає за таких обставин:
1) можливий збиток, пов'язаний з великим
ризиком;
2) кумуляція збитків у результаті однієї події;
3) перевищується середня частота збитків [2].
Розвиток перестрахування викликано постійним
збільшенням вартості об'єктів, що знаходяться у
власності як юридичних, так і фізичних осіб, що в
свою чергу призводить до підвищення цінності
ризиків, прийнятих на страхування. Прийом на
страхування таких дорогих об'єктів є небезпечним
для фінансової стійкості окремо взятого страховика,
оскільки покриття збитків при настанні страхової
події може вимагати значних витрат власних коштів і
капіталу [1,4]. Небезпечним для фінансової стійкості
страховика є також, крім великих ризиків, скупчення
дрібних і середніх ризиків на обмеженій території.
Для усунення таких можливих наслідків
страхових випадків страхові компанії повинні
вдаватися до подрібнення ризиків або передачі їх
частини в подальше перестрахування. Роль операцій
процесу
перестрахування
зростає
в
розрізі
концентрації капіталу в промисловій і фінансовій
сферах, і, як результат, збільшенню вартості об’єктів
страхування, розширення видів страхових послуг та
випереджаючих темпів зростання потреб в розмірах
страхового покриття над нарощенням статутного
капіталу та страхових резервів страхових компаній
[5,1].
З
кожним
роком
збільшується
роль
перестрахування
як
глобального
механізму
перерозподілу ризиків у просторі та часі. Існує
тенденція зближення страхових і перестрахових
ринків різних країн та уніфікації правил і вимог
роботи на них. Даний процес дозволяє страховим
компаніям використовувати можливості не тільки
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національного ринку перестрахування, а й потенціал
міжнародних перестраховиків.
У
практиці
вітчизняних
страховиків
використовується таке визначення: перестрахування
– це страхування одним страховиком (цедентом,
перестрахувальником) на визначених договором
умовах ризику виконання частини своїх обов'язків
перед страхувальником у іншого страховика
(перестраховика) резидента або нерезидента, який
має статус страховика або перестраховика, згідно з
законодавством країни, в якій він зареєстрований
[6].Процес, пов'язаний з передаванням ризику,
називають цедуванням ризику, або цесією.
Страховика (перестрахувальника), що віддає ризик,
називають цедентом. Страховика (перестраховика),
котрий ризик приймає – цесіонарієм [5,6].
Ризик,
прийнятий
перестраховиком
від
перестрахувальника, може бути знову переданий у
певній частині іншому перестраховику. Цей процес
називають ретроцесією. Сторону, що передає
непрямий ризик, називають ретроцедентом, а
сторону, що бере на себе такий ризик –
ретроцесіонарієм.
Поетапна
процедура
перестрахування була добре висвітлена у наукових
дослідженнях О.В. Козьменко та А.О. Бойка (рис. 1).
Необхідно зазначити, що головною функцією
перестрахування виступає вторинний перерозподіл
ризику. Можливість за допомогою перестрахування
перерозподіляти ризик, безумовно, є основною
особливістю даної операції та першоосновою
механізму перестрахування, який страховики, а в
подальшому
і
цеденти
з
ретроцедентами,
використовують для забезпечення власної фінансової
стійкості та, в кінцевому рахунку, для отримання
прибутку.
Як у страхових, так і в перестрахових операціях
іноді
потрібні
посередники.
Необхідність
використання послуг брокера зумовлена специфікою
ризиків у перестрахуванні: низька ймовірність
виникнення ризиків, їх висока вартість, потреба в
розміщенні на спеціалізованих ринках. Брокер готує
всю потрібну інформацію для пропозиції і розміщує її
оптимальним способом. Після розміщення пропозиції
брокер готує договір перестрахування. А після його
підписання забезпечує необхідний документообіг.
Брокер отримує комісію, що варіюється, як правило,
від 10 до 15 % нетто-премії [2,8].
Необхідно зазначити, що важливу роль відіграють
перестрахові пули, які передбачають, що страховики
випускають поліси самостійно, утримують узгоджену
частку, а решту передають у пул на основі квоти або
ексцеденту (рис. 2). З огляду на світовий досвід
доцільним вважається створювати пули у страхуванні
ризиків з можливою катастрофічною відповідальністю (ядерні ризики, авіаційні, каско морських
суден).

Комісійні
винагороди

nйперестрахови
й пул

Страхові посередники
(страховий агент,
брокер)

Страхові виплати
Перестраховий
брокер

Перестрахові
виплати

Інший
перестраховик

Перестраховий
пул

Рисунок 1. Процедура перестрахових операцій [2, 6]
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Договір
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(цесіонер,
цесіонарій,
ретроцедент)
Договір
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Договір
Страховик (цедент, перестрахування
перестрахувальник)

Комісійні
винагороди

Договір
страхування

Перестраховий
брокер

Перестрахові
виплати

Договір
ретроцесії

Другий
перестраховик
(ретроцесіонер,
ретроцесіонарій)

Третій
перестраховик
(ретроцесіонер,
ретроцесіонарій)

Договір
перестрахування

Страхові платежі
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Ринковий

створюється
більшістю
страховими
та
перестраховими компаніями, що діють на
національному або міжнародному ринках для
покриття відповідальності за екологічними та
катастрофічними ризиками.

Централізований
(національний,
урядовий)

створення перестрахового пулу відбувається на
державній основі з метою недопущення передання
значних
обсягів
перестрахових
премій
перестраховикам нерезидентам. За даних умов всі
страхові компанії, які надають страхові послуги в
окремій державі, повинні перестраховувати ризики
в централізованому пулі.

Андерайтерський

створюється між досвідченими страховими та
перестраховими компанії та компаніями, які не
мають
відповідних
знань
і
навичок
у
перестрахуванні унікальних та значних за розмірами
ризиків, з метою набуття останніми досвіду в
управлінні ризиками та покращенні своєї фінансової
стійкості.

Рисунок 2. Види перестрахових пулів [2, 6]
При недостатній місткості перестрахового пулу
для покриття відповідальності за прийнятим ризиком
частина непокритої відповідальності за даним
ризиком може бути передана на перестрахування до
іншого перестрахового пулу. Таким чином, у
результаті функціонування перестрахових пулів
досягається максимальне використання фінансової
спроможності
його
учасників,
можливість
страхування та подальшого розподілу катастрофічних
ризиків і, як результат, збільшення місткості
національного ринку перестрахування.
Існує значна кількість різних форм та видів
перестрахування, які виникають між цедентом та
цесіонером під час укладання договору. В основі
класифікації перестрахових операцій покладено
ступінь відповідальності кожного з учасників за
ризиками, які прийняті на страхування та
перестрахування, розмір власного утриманням
цедента, ставки премій, частка комісійних винагород,
можливість участі суб’єктів перестрахових відносин
у прийнятті рішень та ін. Узагальнюючи підходи до
визначення форм та методів перестрахування, можна
відмітити, що, за методом передання ризиків у
перестрахування і за оформленням правових відносин
сторін перестрахові операції поділяються на такі:
1) факультативні;
2) облігаторні (договірні);
3) факультативно-облігаторні і облігаторнофакультативні (змішані).
Відносно способу розподілу ризиків між цедентом
та цесіонером виділяють: пропорційне (квотне,
ексцедентне, квотно-ексцедентне) і непропорційне
(ексцедент збитку і ексцедент збитковості).
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Факультативний
метод
перестрахування
характеризується
повною
свободою
сторін.
Перевагами
факультативного
методу
перестрахування є:
1) можливість вибору для цедента вигідніших
умов перестрахування;
2) використання цедентом перестрахування в
тих випадках, коли відповідальність справді може
зашкодити фінансовій стійкості страховика.
Особливістю факультативного перестрахування є
можливість регулювання страховиком (цедентом)
розміру власного утримання. Цю суму визначають
наступним шляхом:окремо за страховим полісом, за
одним ризиком, за групою ризиків.
При розгляді факультативного перестрахування
необхідно звернути увагу на недоліки цього методу:
1) без згоди перестрахувальник не може змінити
умови страхування;
2) великі витрати з оформлення факультативного
перестрахування;
3) тривалість оформлення факультативного
перестрахування впливає на можливість укладання
договору або навіть відмови від нього;
4) вивчення кожного ризику і часте проведення
перестрахувань сприяє витоку інформації про
андеррайтерську політику компанії-цедента;
5) неможливість автоматичного поновлення
факультативного покриття [5,8].
Зі зростанням обсягу страхових операцій постала
потреба прискорити механізм передання ризиків у
перестрахування. А це, у свою чергу, сприяло появі
іншого методу перестрахування, який надав
страховику більших можливостей щодо здійснення
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страхування, зниження його витрат за ризиками.
Йдеться про облігаторне (договірне) перестрахування
[5,8].
Облігаторне
перестрахування
передбачає
обов'язкову передачу перестрахувальником раніше
узгодженої частини ризику за всіма покриттями.
Перестраховик також обов'язково має приймати ці
частини ризиків згідно з умовами договору. У
договорі облігаторного перестрахування обов'язково
визначаються ліміти відповідальності, термін дії
договору, перестрахова премія, перестрахова комісія,
обмеження щодо покриття, схема розрахунків тощо.
Перестрахування на облігаторній основі має
універсальний характер, тобто використовується в
усіх видах страхування, діє на всіх страхових ринках
світу. Перевагами облігаторного перестрахування
полягають у наступному:
1) рівномірність розподілу ризиків;
2) автоматичне прийняття ризиків;
3) можливості
розвитку
довгострокових
відносин між сторонами;
4) гарантії підтримки перестраховика.
В облігаторному перестрахуванні цедент має
систематично висилати цесіонарію бордеро-премії і
бордеро-збитки. У такому разі відпадає потреба
надавати додаткову інформацію, що відбиває стан
страхового портфеля цедента[3,4].
Зауважимо,
проте,
що
облігаторне
перестрахування не позбавлене й недоліків. Основна
недосконалість цього методу така: коли ризик, що
підлягає перестрахуванню, не підпадає під умови
облігаторного договору або страхова сума за ризиком
перевищує ліміт відповідальності за договором, тоді
може виникнути потреба в додатковому договорі
факультативного
перестрахування.
Договір
облігаторного перестрахування частіше укладається
на невизначений термін з правом взаємного
розірвання шляхом повідомлення сторін щодо
прийнятого рішення. У вітчизняному перестрахуванні
поширенішим є факультативне перестрахування,
оскільки облігаторна форма технічно складніша.
У
практиці
перестрахування
інколи
використовується
поєднання
методів
перестрахування,
так
зване
факультативнооблігаторне
перестрахування
і
облігаторнофакультативне перестрахування [1,3].
ВИСНОВКИ
Перестрахування має визначальне значення для
стабільного функціонування не тільки кожного з

учасників даної операції, але і економіки держави в
цілому, актуальною проблемою стає впорядкування
перестрахових відносин та відповідне регулювання
ринку перестрахування. Розвиток національного
перестрахового ринку та його інтеграція в
міжнародний простір є необхідною умовою
збільшення
місткості
вітчизняного
ринку
перестрахування та забезпечення стабільності
функціонування
страховиків.
Взаємовигідна
співпраця всіх учасників перестрахових операцій
(цеденти, цесіонери, ретроцесіонери, перестрахові
брокери, перестрахові пули) у результаті призводить
до покращення фінансової стійкості кожного з них.
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Досліджено основні тенденції та результати функціонування
недержавних пенсійних фондів у зарубіжних країнах. Запропоновано заходи
для активізації розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні, апробовані
зарубіжною практикою.
Исследованы основные тенденции и результаты функционирования
негосударственных пенсионных фондов в зарубежных странах. Предложены
меры по активизации развития негосударственных пенсионных фондов в
Украине, апробированы зарубежной практикой.
The basic trends and results of functioning of pension funds in foreign countries
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ВСТУП
Сьогодні недержавні пенсійні фонди (НПФ)
виступають не лише невід’ємними інститутами
пенсійних систем зарубіжних країн, а й вагомим
джерелом інвестиційних ресурсів для їх економік.
Зважаючи на те, що становлення та розвиток НПФ в
Україні відбувається досить повільними темпами,
відправною точкою до усвідомлення переваг і,
відповідно, активізації діяльності НПФ стане аналіз
зарубіжного досвіду їх роботи.
Дослідженню проблем недержавного пенсійного
забезпечення, у тому числі зарубіжної практики
функціонування НПФ, присвятили свої праці багато
науковців та практиків, серед яких: Н. Горюк, Н.
Ковальова, О. Коваль, Д. Леонов, С. Науменкова, Н.
Ткаченко, В. Толуб’як, А. Федоренко та інші. Разом з
тим обґрунтування ролі та значення НПФ у пенсійних
системах зарубіжних країн, а також аналіз переваг та
ризиків даних інститутів залишається актуальним у
контексті здійснення пенсійної реформи в Україні.
МЕТА РОБОТИ полягає в аналізі зарубіжного
досвіду функціонування недержавних пенсійних
фондів та можливостей його імплементації у
вітчизняну практику.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною та інформаційною основою
роботи є наукові праці українських та зарубіжних
авторів, матеріали періодичних видань, рейтингових
інформаційних агентств, ресурси Internet.
При проведенні дослідження використано методи
аналогії, порівняння та узагальнення результатів
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діяльності недержавних пенсійних фондів у структурі
пенсійних систем зарубіжних країн.
РЕЗУЛЬТАТИ
В архітектурі пенсійних систем розвинених країн
НПФ виступають інститутами трьох основних їх
компонентів: системи обов’язкового накопичувального, професійного та приватного пенсійного
забезпечення.
У більшості країн ОЕСР функціонують окремі
форми обов'язкової чи квазі-обов'язкової приватної
пенсійної системи, що дозволяють забезпечити
високий рівень охоплення населення. Так, професійні
пенсійні системи охоплюють майже 70% населення
працездатного віку у Фінляндії, Ісландії, Норвегії,
Швейцарії, та більше 60% – в Данії, Нідерландах і
Швеції [1, c. 10-11].
Обов'язкові накопичувальні системи також
поширені в країнах Латинської Америки та
Центральної і Східної Європи, де вони частково
замінили соціальні допомоги. Такі системи
функціонують в Естонії, Чилі, Мексиці, Польщі,
Словацькій Республіці, а також в таких країнах ОЕСР
як Данія, Ізраїль та Швеція.
Розвиток
добровільних
пенсійних
фондів
варіюється залежно від країни. Так, учасниками НПФ
Чехії, Нової Зеландії та США є більше 50% громадян
у віці 15-64 років. З іншої сторони, рівень охоплення
населення НПФ є дуже низьким (менше 5%) у таких
країнах, як Греція, Люксембург, Португалія та
Туреччина. У деякій мірі таку ситуацію можна
пояснити достатністю державної системи пенсійного
страхування. Добровільна участь населення в НПФ є
досить низькою в Мексиці (1,9%) та Польщі (1,3%),
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однак у цих країнах успішно функціонує обов'язкова
накопичувальна пенсійна система. Цікавим є досвід
Італії, Нової Зеландії та Великобританії, які
використовують підхід автоматичного включення
працівників до приватних пенсійних фондів на
національному рівні. В результаті такої практики
системою "KiwiSaver" охоплено 64% працездатного
населення Нової Зеландії [1, c. 8].
Таким чином, накопичувальна система пенсійного
забезпечення (як обов’язкова, так і добровільна)

з точки зору реалізації
правосуб’єктності

сьогодні забезпечує вагому частку пенсійного доходу
громадян багатьох країн. Підтвердженням цьому
служить той факт, що приватні витрати на допомогу
по старості в окремих країнах ОЕСР складають 4-6%
ВВП [2].
НПФ
зарубіжних
країн
характеризуються
різноманітними формами функціонування, що
обумовлює їх багату видову структуру (рис. 1).

за видами
пенсійних схем

ВИДИ НПФ

внутрішнє управління

з встановленими внесками

за характером участі

зовнішнє управління

відкриті

змішане управління

з встановленими виплатами

корпоративні

комбіновані

галузеві (змішані)

за правовим режимом
пенсійних коштів

за правовою
формою

неавтономні
фонди, учасники яких
не мають жодних прав
на пенсійні кошти

автономні
договірний тип

інституційний тип

індивідуальна форма
колективна форма

корпоративна форма
засновницька форма
трастова форма

Рис. 1. Класифікація видів НПФ у зарубіжній практиці [Складено автором на основі [4, с. 21-25]]
За ознакою правового статусу, НПФ класифікують
за такими критеріями: правова форма, правовий
режим пенсійних коштів, особливості реалізації
правосуб’єктності, природа участі в пенсійних
фондах, види пенсійних схем.
За правовим титулом, що визначає належність
пенсійних активів учасникам, пенсійні фонди
інституційного типу створюються у таких формах:
1) корпоративній – пенсійні активи належать
певним
титулом
учасникам,
що
володіють
(Угорщина, Італія, Швейцарія, Мексика, Австрія,
Чеська Республіка);
2) засновницькій – учасники отримують право
на прибуток від інвестування пенсійних активів,
правовий титул щодо яких у них відсутній, та
прибуток пенсійного фонду (Данія, Фінляндія,
Нідерланди, Швеція);
3) трастовій – активи пенсійного фонду
належать довіреним, які здійснюють управління ним,
на правах довірчої власності (Австралія, Канада,
Ірландія, Нова Зеландія, Великобританія, США) [3,
c.5].

Контрактні пенсійні фонди можуть створюватися
в індивідуальній формі, коли учасники мають право
на пенсійні активи (Польща, Португалія, Іспанія,
Італія), та колективній, при якій вони отримують
прибуток від інвестування активів фонду (Корея,
Японія).
Характеризуючи НПФ за видами пенсійних схем,
варто зазначити, що в даний час на пенсійні схеми з
визначеними внесками (DC) припадає 47% пенсійних
активів, з визначеними виплатами (DB) – 53% [5, с.5].
Співвідношення DC та DB схем значно відрізняється
в різних країнах. Наприклад, у Чилі, Чехії, Угорщині,
Польщі та Словаччині всі пенсійні фонди
класифікуються як фонди з DC схемами, в той час як
DB схеми домінують в Канаді, Фінляндії, Німеччині,
Кореї, Японії та Норвегії. Протягом останніх років
прискорилися тенденції переходу до пенсійних схем з
встановленими внесками, свідченням чого є
перевищення темпів зростання активів таких фондів
над показниками фондів з встановленими виплатами
– 8,8% і 5% річних відповідно. Співвідношення
пенсійних фондів за видами пенсійних схем для семи
найбільших пенсійних ринків світу відображає рис. 2.
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Рис. 2. Розподіл НПФ за видами пенсійних схем у 2013 році [5, с. 7]
Аналізуючи недержавне пенсійне забезпечення за
типом фінансового посередника, варто зазначити, що
автономні пенсійні фонди є основними суб’єктами
фінансування приватних пенсій в Ізраїлі і складають
більше 90% від загального обсягу активів у таких
країнах як Австралія, Австрія, Фінляндія, Ісландія,
Мексика та Португалія. З іншого боку, в Данії,
Франції, Кореї і Швеції найбільша частка сукупного
обсягу пенсійних активів припадає на пенсійні
страхові контракти [2, с. 9].
Станом на кінець 2013 року пенсійні активи 13
найбільших пенсійних ринків становили 31980 млрд.
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дол. (78,8% ВВП), що на 9,5% перевищує показник
попереднього року. До числа таких ринків належать
пенсійні системи тринадцяти країн, зокрема
Австралії, Бразилії, Великобританії, Гонконгу,
Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини, ПАР,
США, Франції, Швейцарії, Японії [5, с.4]. Як
показано на рис. 3, обсяг пенсійних активів по
відношенню до ВВП значно відрізняється між
країнами, лідером серед яких залишаються
Нідерланди (170%). В середньому за 2013 рік
загальна сума пенсійних активів збільшилась на 7,8%
і становить 83,4% від сукупного ВВП країн.

Рис. 3. Пенсійні активи по відношенню до ВВП [5, с. 4]
З точки зору географічного розподілу активів
пенсійних
фондів
беззаперечним
лідером
залишаються США, обсяг пенсійних активів яких
становить 53,4% від їх загальної суми. Слідом за
США ідуть Великобританія – 10,7% та Японія – 6,7%
[5, с. 12].
Структура інвестицій пенсійних фондів на кінець
2013 року мала наступний вигляд: акції – 52%,
облігації – 28%, готівка – 1%, інші активи – 18%. При
цьому схема розподілу активів за період з 1995 року
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по 2013 рік зазнала деяких змін: частка активів,
інвестованих в акції, облігації та готівку
продемонструвала тенденцію щодо зменшення,
натомість частка активів, інвестованих в інші
фінансові інструменти, зросла з 5% до 18%. Причини
такої ситуації криються у більшій ризикованості
акцій та облігацій в умовах невизначеності та значної
волатильності ринків.
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Рис. 4. Розподіл пенсійних активів у 1995-2013 рр. [5, c. 27]
Напрями
вкладення
пенсійних
активів
диференціюються також у розрізі країн. Так, пенсійні
фонди Нідерландів, Японії та Швейцарії віддають
перевагу консервативним інвестиційним стратегіям,
інвестуючи значну частку активів в облігації, готівку
та інші активи. Протилежну стратегію демонструють
фонди США, Великобританії, Австралії та Канади,
левова частка в структурі активів яких належить
акціям. Так, 57% пенсійних активів у США
інвестуються в акції.
інвестиційного
Раціональне
використання
потенціалу НПФ вимагає побудови ефективної
системи регулювання їх інвестиційної діяльності. У
практиці
країн з розвиненими пенсійними
системами в якості основних методів портфельного
регулювання, як правило, використовуються якісні
портфельні
обмеження
(правило
розумної
поведінки), кількісні портфельні обмеження та їх
комбінація [6, c. 71].
Нерівномірність
розвитку
недержавного
пенсійного забезпечення у різних країнах може
пояснюватися різними умовами доступу працівників
до приватних пенсійних фондів, а також
відмінностями у наборі стимулів та альтернатив, які
їм пропонуються. Враховуючи незначні масштаби
розвитку НПФ у багатьох країнах, в тому числі в
Україні, світовою практикою вироблено такі
механізми активізації приватної участі громадян у
пенсійному забезпеченні: автоматичне включення,
надання фінансових стимулів, фінансово-освітні
програми, спрощення системи надання послуг,
можливості вилучення пенсійних накопичень.
Однією з перешкод на шляху розвитку НПФ є
проблема інертності та зволікання людей щодо
формування заощаджень на майбутнє. Світовою
практикою
для
вирішення
даної
проблеми
запропонований підхід автоматичного включення
працівників до накопичувальних пенсійних програм,
але виключно на добровільній основі (існує
можливість виходу з програми в будь-який момент).
Як свідчить досвід, навіть при збереженні у
працівників
свободи
вибору
автоматичність
включення в пенсійну програму є критично

важливою для стимулювання їх участі в
недержавному пенсійному забезпеченні.
Основним інструментом стимулювання участі
громадян у приватній пенсійній системі сьогодні
виступають податкові пільги. Однак для осіб з
середніми та низькими доходами його переваги є
майже не відчутними. Відтак з метою фінансового
стимулювання
громадян
у
деяких
країнах
використовується
субсидування
індивідуальних
пенсійних рахунків за рахунок внесків роботодавця
чи держави. Відповідні внески можуть охоплювати як
усіх учасників пенсійної системи (Нова Зеландія), так
і окремі їх категорії, наприклад, осіб з низьким рівнем
доходів (Австралія) [1, c. 24].
Залученню громадян до приватних пенсійних
систем сприяють також програми фінансової освіти,
метою яких є мотивація працівників до участі в
пенсійних програмах, а також надання допомоги у
прийнятті відповідних рішень та здійсненні вибору.
У країнах з добровільними пенсійними системами
створенню пенсійних фондів у межах невеликих
компаній часто перешкоджають пов'язані з цим
адміністративні витрати і тягар адміністративного
регулювання. Для вирішення даної проблеми у США
функціонують спрощені пенсійні плани, а в Канаді –
так звані об'єднані пенсійні плани. В обох випадках
вони знаходяться у віданні фінансових інститутів і
покликані стимулювати пенсійні заощадження серед
малих
дрібних
підприємців
та
працівників
підприємств [1, c. 27-28].
Основним мінусом для учасників при вкладанні
коштів у приватні пенсійні фонди є неможливість їх
вилучення до моменту виходу на пенсію. Тим не
менш, можуть бути запропоновані різні варіанти
доступу учасників до власних накопичень,
наприклад, для покриття витрат на оплату медичних
послуг або освіту дітей.
Зазначені вище заходи дозволяють підвищити
привабливість НПФ як для працівників, так і для
роботодавців, а тому можуть знайти застосування у
вітчизняній практиці.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, недержавне пенсійне забезпечення в
даний час виступає невід’ємною частиною
національних пенсійних систем різних країн.
Опираючись на світовий досвід, в цілях стабілізації
вітчизняної пенсійної системи та стимулювання
економічного розвитку використання потенціалу
НПФ є вкрай необхідним.
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У статті здійснено комплексний аналізу підходів науковців щодо
виокремлення внутрішнього та зовнішнього фінансового аналізу діяльності
підприємств. Розглянуто основні наявні класифікацій видів фінансового аналізу,
запропоновані науковцями. Особлива увага приділена таким його видам, як
внутрішній та зовнішній фінансові аналізи суб’єктів господарювання.
В статье осуществлен комплексный анализ подходов ученых к выделению
внутреннего и внешнего финансового анализа деятельности предприятий.
Рассмотрены основные имеющиеся классификации видов финансового анализа,
предложенные учеными. Особое внимание уделено таким его видам, как
внутренний и внешний финансовые анализы субъектов хозяйствования.
The article presents the complex analysis of approaches of scientists concerning
separation to internal and external financial analysis of the company. The main existing
classifications of financial analysis, proposed by scientists, were reviewed. The special
attention was given to such types as internal and external financial analysis of business
entities.

Ключові слова: фінансовий аналіз, класифікація фінансового аналізу, види фінансового аналізу,
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ВСТУП
На етапі ринкових відносин фінансовий аналіз
здійснюється для збору, обробки та використання
інформації фінансового характеру, є основою вибору
обґрунтованих рішень управлінського характеру на
рівні господарських суб’єктів.
Сьогодні дедалі більш поширеними стають
різноманітні види фінансового аналізу діяльності
підприємств, структурних підрозділів, його окремих
сфер та видів діяльності. Проте, немає чіткої
однозначності відносно визначення сутності окремих
видів фінансового аналізу, характеристики та
функціонального їх призначення. Як правило, на
кожному
із
вітчизняних
підприємств
використовуються ті чи інші види фінансового
аналізу, але не всі вони правильно підібрані за
призначенням, метою, наявними ресурсами, що в
значній мірі обмежує потенціал та можливості
фінансового аналізу.
Існує значне різноманіття видових класифікацій
фінансового аналізу. Проте найчастіше зустрічається
поділ фінансового аналізу діяльності підприємств на
такі два види: внутрішній та зовнішній. Тому
вважаємо актуальним комплексне вивчення та
порівняння підходів різних науковців щодо виділення
цих видів фінансового аналізу.

Дослідження підходів до типології фінансового
аналізу було здійснено на основі праць таких вчених,
як Базілінська О. Я., Шеремет О.О., Новашина Т.С.,
Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М.,
Банк В.Р., Банк С.В., Тараскіна Л.В., Костирко Р.О.,
Цал-Цалко Ю.С., Литвин Б.М., Стельмах М.В.,
Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негашев Е.В.,
Ніколаєва Т.П., Бочаров В.В., Азарова А.О.,
Рузакова О.В., Горелік О.М., Філіппова О.А.,
Магопець О.А., Аніловська Г.Я., Тютюнник Ю. М.,
Єлісєєва О.К., Хома І.Б., Рогатенюк Э.В., Ковальчук
Т.М., Вергун А.І., Чугаєв А.О., Приходько Н.І.,
Гайдис Н.М., Маглаперідзе А.С., Жулега И.А.,
Крамаренко Г.О., Чорна О.Є., Хлистова О.В.,
Богданова Л.С., Лиференко Г.Н., Гогіна Г.Н.,
Черниш С.С. [1-32]. Вони відрізняються своїм
підходом до класифікації видів фінансового аналізу,
кількістю класифікаційних ознак, ознакою поділу на
внутрішній та зовнішній аналізи, їх змістовним
наповненням. Це свідчить про відсутність єдності та
комплексності поглядів щодо даного поділу.
МЕТА РОБОТИ є здійснення комплексного
аналізу підходів науковців до внутрішнього та
зовнішнього
фінансового
аналізу
діяльності
підприємств.
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Слово «аналіз» утворилося від давньогрецького
«analisys» - це метод дослідження, суть якого полягає
в мисленому або практичному розчленуванні об’єкта
дослідження на складові частини.
В свою чергу, існують різні трактування змісту
терміну «фінансовий аналіз». Ми вважаємо, що
фінансовий аналіз - це важливий механізм
стратегічного управління діяльності підприємств,
який базується на використанні всебічної інформації
фінансового характеру, що дозволяє розробити
альтернативи
для
прийняття
обґрунтованих
стратегічних рішень, які забезпечать довгострокову
конкурентоспроможність
та
прибутковість
досліджуваного підприємства з максимальним
використанням його потенціалу та змін зовнішнього
середовища на свою користь.
Фінансовий аналіз може бути здійсненим з різним
ступенем деталізації в залежності від цілей аналізу,
доступної інформації, а також програмної, кадрової
та технічної забезпеченості підприємства. Це
пояснює необхідність групування різних видів
фінансового аналізу у окремі групи за певними
класифікаційними ознаками.
Більшість авторів, а саме: Горелік О.М., Філіппова
О.А., Литвин Б.М., Стельмах М.В., Банк В.Р., Банк
С.В., Тараскіна Л.В., Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С.,
Негашев Е.В., Ніколаєва Т.П., Хома І.Б., Гайдис Н.М.,
Маглаперідзе А.С., Коровіна З.П., Гізатулліна О.М.,
Крамаренко Г.О., Чорна О.Є., Хлистова О.В.,
Богданової Л.С., Лиференко Г.Н., Гогіна Г.Н.,
Черниш С.С. виділяють лише два види фінансового
аналізу: внутрішній та зовнішній [4; 6; 8-10; 15-18;
20; 26; 27; 29; 31].
Як зазначає Литвин Б.М., Стельмах М.В, такий
розподіл досить умовний і відповідає поділу
бухгалтерського
обліку
на
фінансовий
та
управлінський, що є об’єктивною потребою у процесі
діяльності підприємства. В свою чергу Ніколаєва Т.П.
з ними погоджується.
У своїй праці [10, с.10] Горелік О.М. та Філіппова
О.А. вказують, що виділення двох видів аналізу
обумовлено сформованою на практиці побудовою
системи бухгалтерського обліку в масштабі
підприємства,
що
включає
фінансовий
і
управлінський облік. Разом з ними Лиференко Г.Н.
такий поділ називає дещо умовним, тому що
внутрішній аналіз може розглядатися як продовження
зовнішнього аналізу і навпаки.
Банк В.Р., Банк С.В., Тараскіна Л.В. поділяють
користувачів фінансового аналізу на дві групи:
внутрішніх, які безпосередньо зацікавленні в
діяльності підприємства, та зовнішніх користувачів,
які опосередковано зацікавленні в діяльності
підприємства. Відповідно до цього прийнято
виділяють два види фінансового аналізу – внутрішній
і зовнішній.
Виокремлення зовнішнього і внутрішнього
фінансового аналізу Крамаренко Г.О. та Чорна О.Є.
пояснюють різноманіттям інтересів користувачів
аналітичним матеріалом.
Спираючись на працю [26] Хлистової О.В.,
внутрішній фінансовий аналіз в якості інформаційної

30

5’2014
бази використовує фінансову звітність, регістри
бухгалтерського обліку, технічну, нормативну та інші
види інформації, коли зовнішній фінансовий аналіз –
дані обов’язкової бухгалтерської звітності, що значно
звужує круг отримуваної інформації.
У статті Черниш С.С. йдеться про те, що
внутрішній фінансовий аналізу використовується для
потреб управління підприємством, зовнішній аналіз
здійснюють інвестори, постачальники фінансових і
матеріальних ресурсів, контролюючими органами.
Мета внутрішнього аналізу – забезпечення
максимального прибутку і унеможливлення ризику
банкрутства,
а
зовнішнього
–
одержання
щонайбільшого розміру прибутку та унеможливлення
ризику втрати. Тобто цілі ототожнені для
користувачів усіх видів фінансового аналізу.
Головне завдання як внутрішнього, так і
зовнішнього фінансового аналізу, на думку
Богданової Л.С.,  забезпечити грошові потоки для
отримання
прибутку
з
метою
організації
виробництва,
задоволення
потреб
робітників
підприємства і його власників, розширення і технічне
переоснащення
виробництва,
зміцнення
його
конкурентних можливостей на ринку і т.д.
Зовнішній фінансовий аналіз не дозволяє розкрити
всі секрети успіху чи невдач роботи підприємства,
через те, що використовує досить обмежену частину
інформаційних даних про діяльність підприємства [9,
с.8].
Такі вчені, як Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С.,
Негашев Е.В. зазначають: «Фінансовий аналіз, що
ґрунтується на даних тільки публічної бухгалтерської
звітності, набуває характеру зовнішнього аналізу,
тобто аналізу, проведеного за межами підприємства
зацікавленими контрагентами, власниками або
державними
органами…При
проведенні
внутрішньогосподарського
фінансового
аналізу
використовуються в якості джерела інформації, крім
фінансової звітності, також інші дані системного
бухгалтерського обліку, дані про технічну підготовку
виробництва, нормативна і планова інформація» [31,
с.13].
Хочемо зазначити, що Чугаєв А.О. крім
внутрішнього та зовнішнього аналізу виділяє ще
комбінований
фінансовий
аналіз.
Під
час
документальних перевірок дотримання податкового
та
валютного
законодавства
суб’єктами
господарювання, податкові органи мають право
залучати та використовувати дані первинного обліку.
«Необхідність поглибленого дослідження фінансовогосподарської діяльності суб’єкта господарювання як
платника податків обумовило виникнення на
практиці
такого
виду
аналізу,
в
якому
використовуються як фінансова і податкова звітність,
так і інформація внутрішнього користування» [30,
с.17].
Багато вчених за однією із запропонованого
переліку класифікаційних ознак також виокремлюють
внутрішній та зовнішній фінансовий аналіз, але ці
ознаки маю інше значення та зміст. При цьому ознаки
у класифікаціях використовуються такі:

за суб’єктами (Базілінська О.Я., Тютюнник
Ю.М.);
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за користувачами (Шеремет О.О.);

за суб’єктами аналізу і інформаційним
забезпеченням (Жулега І.А.);

залежно від організації, що здійснює аналіз
(Новашина Т.С., Єлісєєва О.К., Решетняк Т.В.,
Магопець О.А.);

за організаційними формами проведення
(Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М.,
Азарова А.О., Рузакова О.В., Аніловська Г.Я.,
Столяренко О.О., Рогатенюк Е.В.);

залежно від ролі в управлінні та
організаційних форм проведення (Костирко Р.О.);

за просторовою ознакою (Приходько Н.І.);

за користувачами інформаційних ресурсів
(Цал-Цалко Ю.С.) [ 1-3; 5; 11; 14; 15; 19; 21-23; 25;
28; 32].
Цікавим є поділ фінансового аналізу Бочарова
В.В., де внутрішній і зовнішній аналіз виділено за
напрямком фінансового аналізу, який залежить від
обраної підприємством фінансової стратегії. Крім
внутрішнього
та
зовнішнього
аналізу,
він
виокремлює ще управлінський, інвестиційний
(проектний) аналіз і оцінку нерухомості, що
приносить дохід.
На думку Новашиної Т.С., зовнішній фінансовий
аналіз проводиться для порівняння результатів
діяльності досліджуваного підприємства із іншими
підприємствами за даними бухгалтерської звітності, а
внутрішній аналіз для оцінки діяльності тільки
об’єкта досліджень без порівнянь.
Ковальчук Т.М. та Вергун А.І. зазначають, що
поділ фінансового аналізу на внутрішній і зовнішній
«…визначається, по-перше, тим, які джерела
інформації використовуються для аналізу, по-друге,
тим, хто є користувачем результатів аналізу».
Тютюнник Ю.М. стверджує, що зовнішній
фінансовий аналіз виконується різноманітними
зовнішніми аналітиками (наприклад, інвесторами,
акціонерами,
комерційними
банками,
постачальниками і замовниками, податковими і
фінансовими органами) за даними публічної
фінансової
звітності.
Натомість
внутрішній
фінансовий аналіз здійснюється управлінським
персоналом на основі даних усіх існуючих джерел
інформації.
Класичним фінансовим аналізом вважається
аналіз за даними фінансової звітності.
Група вчених Білик М.Д., Павловська О.В.,
Притуляк Н.М., Костирко Р.О., Азарова А.О.,
Рузакова О.В., Аніловська Г.Я., Столяренко О.О.,
різницю між зовнішнім і внутрішнім аналіз вбачають
в тому - хто саме буде займатися аналізом, а не в
залежності від того хто буде користувачами
інформації аналітичних досліджень, як О.О.
Шеремет.
У статті [24, с.139] зазначено: «На відміну від
внутрішнього фінансового аналізу, відповідні
складові зовнішнього аналізу більш формалізовані та
менш деталізовані. Різниця у змісті зовнішнього і
внутрішнього аналізу пов’язані з різницею
інформаційного забезпечення і завдань, що їх
вирішують обидва ці види аналізу».

Використовуючи внутрішній фінансовий аналіз
можна
глибше
дослідити
основні
причини
погіршення фінансового стану, що склався на
підприємстві, ефективність користування основними
та оборотними засобами, зв'язок показників обсягу,
собівартості і прибутку. Результати за внутрішнім
фінансовим аналізом використовують для таких
виконання таких функції управління, як планування,
контролю та прогнозування фінансового стану
підприємства.
Для побудови системи аналітичних досліджень
джерел інформації важливими є знання про принципи
організації та методики здійснення кожного із видів
фінансового аналізу. При використанні різних видів
аналізу важливо враховувати різні фактори,
наприклад, достовірність бухгалтерської звітності,
рівень диверсифікації господарської діяльності,
стабільність показників, які використовуються для
оцінки окремих операцій і т.д.
Для виконання фінансового аналізу аналітиками
проводиться збір і підготовка корисної інформації,
базовими джерелом якої є відкрита ділові видання.
Це можуть бути: надруковані підсумкові дані
фінансової звітності підприємств за звітний рік:
баланс; звіт про фінансові результати; аудиторський
висновок, якщо підприємств відносяться то тих, що
підлягають обов'язковому щорічному аудиту;
нормативні дані; матеріали із офіційних видань
(Державного
комітету
статистики
України,
Національного банку України та ін.); аналітичних
центрів. Інколи для досягнення визначених цілей,
поставлених
перед
фінансовим
аналізом,
є
недостатнім спиратися тільки на бухгалтерську
звітність. У такому випадку залучається ще й
додаткова інформація з усіх доступних джерел.
Проведені дослідження показали, що різняться
внутрішній та зовнішній фінансові аналізи такими
характеристика: метою здійснення аналізу; глибиною
аналітичних досліджень; складом і повнотою
доступного інформаційного забезпечення, яке є більш
глибоким і повним при проведенні внутрішнього
фінансового аналізу і саме цим сприяє деталізації
оцінки по внутрішньому аналізі; переліком завдань,
які необхідно вирішити.
ВИСНОВКИ
На нашу думку, доречно виділяти внутрішній і
зовнішній фінансові аналізи за суб’єктами, тобто
аналізом
діяльність
тими
хто
займається
підприємства, де:
Внутрішній фінансовий аналіз розглядається як
аналіз, що виконується аналітиками та фінансовими
службами всередині підприємства на основі широкої
інформаційної бази (власники, акціонери, дирекція,
менеджери, економічні служби).
Зовнішній фінансовий аналіз здійснюють сторонні
для підприємства організації, такі як: аудиторські
фірми, державні, податкові та статистичні органи,
конкуренти, ділові партнери, потенційні інвестори,
фінансово-кредитні установи. При цьому аналіз може
здійснюватись як з ініціативи самої організації так і
на замовлення підприємства – об’єкта дослідження.
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Узагальнюючи, можна зробити висновки, що
внутрішній і зовнішній аналіз взаємодоповнюють
один одного, оскільки лише разом вони дають
реальне відображення ефективності надходження,
поточного стану і раціональності використання
фінансових ресурсів на підприємстві.
У наступних статтях наші дослідження будуть
спрямовані на побудову комплексної класифікації
видів фінансового аналізу.
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