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Битківська А. В. 
аспірант кафедри аудиту 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

м. Київ, Україна 

 

СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ ВЕДЕННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРУТСТВА 

 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» (далі – Закон № 996-XIV) [1], бухгалтерський облік на 

підприємстві повинен вестися безперервно, починаючи з дня реєстрації 

підприємства і до моменту ліквідації. Тому порушення провадження у справі 

про банкрутство не є підставою для припинення облікового процесу на 

підприємстві. Але виникає питання «хто повинен організовувати ведення 

бухгалтерського обліку підприємства-боржника в період судового 

провадження?», оскільки відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з 

порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до 

фінансової звітності, неподання фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне 

проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей, 

порушення правил ведення касових операцій, відповідно до ст. 164
2 
Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) [3], тягнуть за 

собою накладення штрафу від 8 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. В свою чергу, відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з 

порушенням установленого порядку, несвоєчасне, неповне або з порушенням 

установленого порядку проведення інвентаризації майна, порушення порядку 

проведення оцінки майна, складення ліквідаційного балансу (проміжного 

балансу), розподільчого балансу, передавального акта під час припинення 

юридичної особи тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб 

юридичної особи, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи, від 

100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 166
6 
КУпАП). 

Варто зазначити, що суб’єкт відповідальності за організацію ведення 

бухгалтерського обліку в процесі здійснення провадження у справі про 

банкрутство визначається в залежності від діючої на даний момент судової 

процедури банкрутства. 

Процедура розпорядження майном вводиться на термін 115 календарних днів 

(може бути продовжена не більше ніж на 2 місяці), санація – 6 місяців (може 

бути продовжена не більше ніж на 12 місяців). І в першому, і в другому 

випадку, протягом усього періоду на підприємстві потрібно вести 

бухгалтерський облік, складати і подавати користувачам фінансову звітність. 

Термін дії процедури ліквідації – 12 місяців. Бухгалтерський облік має 

вестись до дати, на яку складаюсь останній «нульовий» ліквідаційний баланс. 
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Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку 

звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію (ч. 3 ст. 13 Закону 

№ 996-XIV). Але, погоджуючись, з Кушиною О. [4, с. 182], зазначимо, що в 

Законі не уточнено хто дане рішення повинен прийняти, отже, таким рішенням 

можна вважати рішення суду щодо визнання боржника банкрутом і відкриття 

ліквідаційної процедури. Таким чином, останній фінансовий звіт потрібно 

складати на дату прийняття господарським судом постанови на період з 

початку звітної року до цієї дати. 

В період до порушення провадження у справі про банкрутство та введення 

відповідної процедури відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону № 996-XIV відповідальність 

за організацію бухгалтерського обліку несе власник (власники) або 

уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством 

відповідно до законодавства та установчих документів. 

Суб’єкт відповідальності за ведення бухгалтерського обліку при введенні 

процедури розпорядження майном (табл. 1) не змінюється, але ч. 12 ст. 8 

Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом» (далі – Закон № 2343-XII) [3] передбачено, що повноваження 

керівника боржника та виконавчих органів його управління можуть бути 

припинені, якщо ними не вживаються заходи щодо забезпечення збереження 

майна боржника, створюються перешкоди діям розпорядника майна або 

допускаються інші порушення законодавства. 

В такому випадку виконання відповідних обов’язків, в тому числі і 

організація бухгалтерського обліку, тимчасово покладається на розпорядника 

майна до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими 

документами, нового керівника боржника та виконавчих органів управління 

боржника. 

 

Таблиця 1 

Суб’єкти відповідальності за організацію ведення бухгалтерського обліку 

в процедурах банкрутства 
Процедура 
банкрутства 

Суб’єкт відповідальності за організацію ведення 
бухгалтерського обліку 

Розпорядження 
майном

 
Власник (власники) або уповноважений орган (посадова 
особа) підприємства-боржника; розпорядник майна 

Санація Керуючий санацією 
Ліквідація Ліквідатор 

Мирова угода 
Власник (власники) або уповноважений орган (посадова 
особа) підприємства-боржника; або арбітражний керуючий 

Узагальнено та систематизовано автором за джерелом [2] 

 

Ведення боржником бухгалтерського обліку в процедурі санації зобов’язаний 

забезпечити керуючий санацією (ч. 6 ст. 28 Закону № 2343-XII). Протягом 

трьох днів з дня прийняття рішення про введення процедури санації та 

призначення керуючого санацією органи управління боржника зобов’язані 

здійснити передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації 
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боржника, його печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей (ч. 4 ст. 28 

Закону № 2343-XII). 

В разі відкриття процедури ліквідації повноваження керівника (органів 

управління) банкрута, в тому числі в частині організації і ведення 

бухгалтерського обліку і подання фінансової звітності, виконує призначений 

судом ліквідатор. Протягом п’ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора 

відповідні посадові особи банкрута зобов’язані передати йому бухгалтерську та 

іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності 

(ч. 6 ст. 41 Закону № 2343-XII). 

Дана передача, і в процедурі санації, і в процедурі ліквідації, а у випадку 

тимчасового покладання повноважень керівника на розпорядника майна, і в 

процедурі розпорядження майном, повинна бути документально оформлена. 

Таким документом, має бути акт прийому-передачі, підписаний стороною, що 

передає, та стороною, що приймає (розпорядником майна, керуючим санацією 

чи ліквідацією), складений у довільній формі із зазначенням переліку 

документації, яку передають, суми коштів, найменування матеріальних 

цінностей із зазначенням їх кількості та вартості [4, с. 180-182]. 

Керуючий санацією (ліквідацією) може обрати один з наступних варіантів 

організації бухгалтерського обліку, передбачених ч. 4 ст. 8 Закону № 996-XIV: 

1) залишити в штаті попередніх бухгалтерів, з якими був укладений 

трудовий договір (лише у випадку санації); 

2) найняти окремого бухгалтера чи кілька бухгалтерів за строковим 

трудовим договором на період санації (ліквідації); 

3) скористатися послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, 

зареєстрованого як підприємець; 

4) доручити ведення обліку аудиторській фірмі; 

5) здійснювати облік самостійно. 

Що стосується процедури укладання мирової угоди, то суб’єктом 

відповідальності за ведення бухгалтерського обліку на даному етапі може бути 

як власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа) боржника, 

так і відповідний арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий 

санацією або ліквідатор) залежно від того, на якій стадії провадження у справі 

про банкрутство укладається мирова угода. 

Підсумовуючи вище наведене, можемо зробити висновок, що після 

порушення справи про банкрутство на підприємстві, як і в умовах звичайної 

діяльності підприємства, має здійснюватись обліковий процес. Суб’єкт 

відповідальності за організацію ведення бухгалтерського обліку в умовах 

провадження у справі про банкрутство визначається в залежності від введеної 

процедури банкрутства і може бути представлений власником (власниками) чи 

уповноваженим органом (посадовою особою) підприємства-боржника, або ж 

відповідним арбітражним керуючим. 

 

Література: 
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 р. № 996-XIV (редакція від 06.02.2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 
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2. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом» від 14.05.1992 р. № 2343-XII (редакція від 06.02.2015 р.) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2343-12. 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X 

(редакція від 26.04.2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 

4. Кушина О. Бухгалтерський облік на підприємстві у процедурі банкрутства / О. Кушина // 

Збірник систематизованого законодавства: додаток до газети «Бизнес» (додаток до 

газети «Бизнес»). – 2010. – № 3. – С. 178-185. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ В БУДІВНИЦТВІ 

 

Розробка та впровадження управлінського обліку витрат і відповідної 

системи внутрішнього аудиту на вітчизняних підприємствах – це необхідна 

складова загального процесу реформування системи управління виробництвом 

та адаптування його до міжнародних стандартів. Запровадження даної системи 

дасть змогу значно підвищити ефективність господарювання вітчизняних 

підприємств на основі оптимізації процесу управління підприємством в 

сучасних умовах господарювання. 

Система управлінського обліку та контролю витрат виробництва за 

теперішніх умов стає одним із вирішальних моментів щодо впливу на 

результати діяльності господарюючих суб'єктів і національної економіки в 

цілому. Не є виключенням і будівельна галузь у нашій державі. А відтак досить 

актуальним є застосування системи закордонного досвіду управлінського 

обліку витрат на українських підприємствах, які займаються будівництвом. 

Будь-яке управлінське рішення передбачає використання необхідної системи 

інформації, яка повинна бути представлена достатньо оперативно та в 

необхідному обсязі. Одним з важливих джерел інформації для прийняття 

ефективних управлінських рішень є не лише управлінський облік виробничих 

витрат і калькулювання собівартості продукції, а й організація цих процесів 

відповідно до специфіки діяльності підприємства [1, c. 51]. 

На початку XX століття зарубіжними інженерами-технологами був 

розроблений метод обліку витрат і калькулювання собівартості за 

стандартними витратами – «стандарт-костинг». Його суть в тому, щоб до 

початку виробництва визначити величину всіх витрат. При чому фактичні 

витрати обчислюються на основі стандартів і норм у відповідності з нормами 

обслуговування та чисельністю працівників [2, c. 108]. 
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На основі ідей та технічних прийомів стандарт-костингу в нашій країні у 

1931 році професором М. Жебраком було представлено нормативний метод 

обліку і калькулювання собівартості. Він являв собою практичне застосування 

системи «стандарт-костинг» з урахуванням особливостей командно-

адміністративної системи управління.  

Але на той час основна увага приділялась централізовано встановленим 

цінам, тарифам та тарифним коефіцієнтам; виявлені в ході обліку відхилення 

від норм списувались відповідно на собівартість продукції, а не на фінансові 

результати одразу, як це робиться при системі стандарт-костинг, оскільки в 

останньому випадку першочерговий інтерес представляє вплив відхилень не на 

собівартість, а на прибуток, який, як відомо, є метою виробництва. 

На сьогодні система вітчизняного обліку має бути зорієнтована не лише на 

виробництво, а й на конкурентний ринок. Мислення, зорієнтоване на 

виробництво, має змінитися на мислення, зорієнтоване на задоволенні потреб 

споживача, не зменшуючи при цьому альтернативних вигід виробника. 

В основному на вітчизняних будівельних підприємствах використовують 

пооб'єктний кошторисний метод обліку виробничих витрат. Але будівельна 

галузь має свою специфіку, а саме: допоміжне (другорядне) виробництво – 

виготовлення деталей і конструкцій з метою подальшого їх застосування в 

процесі будівельного виробництва. Тому у цьому випадку в розрізі обліку 

виробничих витрат доцільно виділити окремі стадії виробництв та згідно з 

калькуляційними розрахунками здійснювати списання витрат. 

Перша стадія виробництва як відокремлений переділ полягає у виготовленні 

напівготового продукту – вузлів деталей або конструкції з точки зору об’єкта 

будівництва в цілому. Собівартість вузлів (конструкцій) визначається 

відповідно до калькуляцій і в подальшому включається до кошторису об'єкта 

будівництва як складовий елемент. 

В автоматизованій системі обліку продукція допоміжного виробництва 

включається до собівартості відповідних будівельно-монтажних робіт за 

собівартістю – як готовий виріб. Все це зумовлює змішаний облік витрат і 

зменшує практичну цінність пооб'єктного обліку. 

З метою створення ефективної системи управління витратами необхідно 

здійснити їх класифікацію, яка відповідатиме принципу: «Різна класифікація – 

для різних цілей». 

З метою вдосконалення управління формуванням собівартості продукції в 

будівництві з використанням елементів нормативного методу пропонуємо в 

автоматизованій системі обліку: 

1) контролювати облік відхилень витрат сировини і матеріалів від 

калькуляцій за об'єктами будівництва, групами конструкцій, місцями 

виникнення, причинами;  

2) складати узагальнені відомості витрат за групами конструкцій і на їх 

підставі – за місцями виникнення в цілому; 

З) контролювати розподіл відхилень від норм в цілому і між конкретними 

групами конструкцій, які входять до об'єктів; 
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4) обліковувати основну заробітну плату виходячи з окремого виробу (деталі, 

конструкції), який пройшов відокремлену стадію виробництва. 

 Ці заходи забезпечать ефективне управління витратами, забезпечать 

реальність собівартості кожного виробу, деталі, конструкції, виду робіт та його 

рентабельності.  

Отже, управління виробничими витратами в будівництві пропонуємо 

здійснювати шляхом застосування пооб'єктного нормативного методу 

калькулювання собівартості з елементами попередільного нормативного 

калькулювання. Цей синтезований метод включає алгоритм розрахунку 

достовірної повної собівартості, розрахунок фактичної собівартості на основі 

нормативного методу, що дасть змогу оптимізувати рівень витрат виробництва 

будівельних організацій. 

 

Література: 
1. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Книга, 

2012. – 544 с. 

2. Костякова А.Управлінський облік в інформаційній системі управління витратами / 

А. Костякова // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 107-110. 
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ДОКУМЕНТУВАННЯ РОБОТИ АУДИТОРА 

 

Згідно з МСА 230 «Аудиторська документація» аудитор повинен 

документально оформити хід перевірки. Це важливо з погляду формування 

доказів на підтримку аудиторської думки, а також є підтвердженням того, що 

перевірку виконано згідно з вимогами МСА. 

Термін «аудиторська документація» означає запис виконаних аудиторських 

процедур, отриманих доречних аудиторських доказів і висновків яких дійшов 

аудитор [1, с. 12]. Досить часто, цей термін вживають як «робочі документи» 

або «робоча документація». 

Аудиторську документацію використовують для таких цілей як: 

- допомога аудиторській групі в плануванні і виконанні аудиторської 

перевірки; 

- допомога членам групи, відповідальним за нагляд, в керуванні роботою 

аудиторів та нагляді за нею, а також виконанні обов’язків з перевірки якості 

відповідно до МСА; 

- надання можливості аудиторській групі звітувати про свою роботу; 

- збереження запису питань постійної важливості для майбутніх 

аудиторських перевірок; 
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- надання можливості досвідченому аудиторові виконувати перевірку та 

огляд контролю якості відповідно до міжнародного стандарту контролю і якості 

1 (МСКЯ 1); 

- надання можливості досвідченому аудитору проводити зовнішні перевірки 

відповідно до застосовних законодавчих, нормативних або інших вимог. 

Аудиторська документація тісно пов’язана з отриманням та відображенням 

аудиторських доказів, оскільки перші документально фіксують останні. Виходячи 

з цього робочі документи аудитора можна класифікувати наступним чином: 

 отримані від третіх незацікавлених осіб (відповіді на запити аудитора до 
банку, контролюючих органів, контрагентів); 

 отримані від суб’єкта господарювання (оригінали та завірені копії 
первинних документів, облікових регістрів, звітів); 

 складеними самим аудитором (зафіксовані документально особисті 

спостереження, результати тестів, аналітичного огляду). 

Аудиторська документація може існувати у формі даних на папері, 

електронних або інших носіях. До її складу входять, наприклад, програми 

аудиту, аналізи, меморандуми з окремих питань, стислі описи важливих 

аспектів, листи-підтвердження та листи-пояснення управлінського персоналу, 

контрольні листи та листування (включаючи електронне) стосовно важливих 

питань. Аудиторська документація з конкретного завдання з аудиту збирається 

в аудиторський файл. 

Форма, зміст та обсяг аудиторської документації залежить від таких 

чинників, як (рис. 1): 

 

 

Рис. 1. Чинники, від яких залежить форма, 

 зміст і обсяг аудиторської документації 

 

ФОРМА, ЗМІСТ І ОБСЯГ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДОКУМЕНТАЦЇ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД: 

 розміру та складності суб’єкта господарювання; 

 характеру аудиторських процедур, які слід виконати; 

 ідентифікованих ризиків суттєвого викривлення; 

 значущості отриманих аудиторських доказів; 

 характеру і обсягу ідентифікованих винятків; 

 методології аудиту й інструментальних програмних 

засобів,які були використані; 

 необхідності документувати висновок або основу для 

висновку, якщо її важко визначити з документації про 

виконану роботу або отриманих аудиторських доказів. 
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Документуючи характер, час та обсяг виконаних аудиторських процедур, 
аудитор повинен записувати розпізнавальні ознаки конкретних статей або 
питань, що перевіряються (рис. 1). 
Під час оформлення робочого документу необхідно дотримуватися 

наступних вимог: на першій сторінці документа повинні бути вказані 
найменування аудиторської фірми, яка проводить аудит, найменування суб’єкта 
господарювання, номер, дата укладання договору, згідно з яким проводиться 
аудит; повинен мати назву і свій номерний індекс; сторінки мають бути 
пронумеровані; в кінці документа необхідно вказати прізвище аудитора, який 
його заповнив, проставити підпис і дату його заповнення. 
Слід зазначити, що своєчасна підготовка достатньої та прийнятної 

аудиторської документації допомагає підвищити якість аудиту і сприяє більш 
ефективному огляду й оцінці отриманих аудиторських доказів і висновків, 
досягнутих до остаточного формулювання аудиторського звіту. Також досить 
важливим є те, що інформація в робочій документації є конфіденційною і не 
підлягає розголошенню, крім випадків визначених законодавством. 
Потреба в оформленні робочих документів визначається тим, що вони дають 

змогу підвищити ефективність проведення як процесу планування, так і самого 
аудиту; здійснювати контроль аудиторської роботи; мати документально 
оформлені аудиторські докази, які в свою чергу збирає аудитор з метою 
підтвердження його незалежної професійної думки про достовірність 
фінансової звітності. 

 

Література: 
1. МСКЯ 1 – Міжнародний стандарт контролю якості 1 – [Діючий з 2014-01-05]. – К. : 

Аудиторська палата України, 2013. – І, 1026 с. – (Національний стандарт України). 
2. Міронова О.І. Аудиторська діяльність: організація системи внутрішнього контролю 

якості / Міронова О.І. – Х.: Фактор, 2009. – 352 с. 
3. ПНПКЯ 1 – Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1, 

затверджене Рішенням АПУ від 27.09.2007 р. № 182/4: станом на 1 липня 2011 р. / 
[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Аудиторської палати України. – Режим доступу : 
http:// www.apu.com.ua /rishennya-apu. 

4. Ільїна С.Б. Основи аудиту: Навч.-практ. посіб. – К.: Кондор, 2006 p. – 378 с. 
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СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО, 

УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ 
 
Протягом тривалого часу облік розглядався як суто практична діяльність, яка 

не пов’язана з розвитком науки бухгалтерського обліку. Інституційний підхід 
до дослідження діючих підсистем обліку дозволяє кардинально змінити його 
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розуміння, усвідомити, що роль обліку значно розширилася, і він став 
невід’ємною частиною господарського життя будь-якого підприємства.  

На жаль, бухгалтерський облік, історично ніколи не був «єдиною» системою. 

Ще в період свого зародження він існував у формі камеральної бухгалтерії. 

Проф. В.Ф. Палій писав: «Радянська планова система господарювання тяжіла 

до створення єдиної системи господарського обліку» [2]. Це пов’язувалось з 

єдиною державною власністю, відсутністю конкурентного ринку, 

«холдинговою» структурою управління суб’єктами господарювання, де явно 

виражалась управлінська спрямованість єдиного бухгалтерського обліку. Але 

окремо розвивалась система економічного аналізу і зовнішнього контролю.  

США і Франція, Німеччина представляють дві абсолютно різні моделі 

співіснування бухгалтерського (фінансового) і податкового обліку в зарубіжних 

країнах, абсолютно різні за ступенем їх конвергенції. До країн, що мають 

високий взаємозв’язок податкових та бухгалтерських правил, відносяться такі 

країни як Німеччина (податкова звітність повинна бути аналогічна 

індивідуальної фінансової звітності), Франція, Бельгія та ін. До країн, які мають 

низький взаємозв’язок податкових та бухгалтерських правил, ставляться США, 

Нідерланди, Канада. У цих країнах для визначення оподатковуваної бази 

податкові органи роблять коригування фінансової звітності, однак, прямо не 

впливають (або впливають несуттєво) на її формування. 

Сьогодні немає потреби поділяти бухгалтерії на фінансову та управлінську, 

необхідно чітко розмежувати обов’язки серед працівників і визначити, які саме 

показники плануються, обліковуються і розраховуються відповідним 

підрозділом єдиної бухгалтерії та які звітні документи складаються для того, 

щоб не допустити дублювання інформації, яке може призвести до зниження 

ефективності облікової роботи.  

Як правило, дії з усіх видів обліку, планування, аналізу і контролю належать 

до трудових функцій аудиторів, бухгалтерів, економістів, завідувачів 

господарства тощо. Правда здебільшого трудові функції контролю й аналізу 

закріплені за працівниками керівного складу. Це головні бухгалтери та 

економісти, начальники економічних, планово-економічних відділів 

централізованої бухгалтерії, завідувачі господарства, деякі менеджери 

(управителі), юристи тощо. 

Основними передумовами виникнення інтегрованого обліку були: розвиток 

обчислювальної техніки; початок функціонування інформаційних систем та 

створення належної бази даних при використанні комп’ютерної техніки для 

глибокого економічного аналізу; все більш широке застосування облікових 

даних не лише для відображення господарської діяльності підприємства, але й 

галузей народного господарства. 

Так, В.Ф. Палій зазначав: «Чи означає інтеграція зникнення різних видів 

обліку, їхнє розчинення в системі єдиного господарюючого підприємства, або, 

може бути, у процесі інтеграції забезпечується органічна єдність різних видів 

обліку на основі їхнього оптимального взаємозв’язку для отримання максимуму 

необхідної інформації про керований об’єкт із мінімуму зареєстрованих 

первинних даних» [3, с. 27]. 
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У своїй монографії Євдокимов В.В. систематизував та визначив ряд проблем 

теоретичного і практичного характеру інтеграції обліку, які постали на 

сучасному етапі перед вітчизняною системою бухгалтерського обліку і виділив 

декілька точок зору стосовно інтеграції обліку, згрупувавши їх в п’ять груп: 

1) базовим є бухгалтерський облік, і саме він за допомогою обчислювальної 

техніки поглине оперативний облік; 

2) базовим є оперативний облік, який за допомогою обчислювальної техніки 

розчинить в собі всю економічну інформацію; 

3) зведення усієї методики обліку до статистики та трактування 

бухгалтерського обліку як окремої підсистеми економічної статистики; 

4) відсутність головної ролі якогось одного виду обліку; 

5) вчені припускали інтеграцію первинних джерел обліку, однак заперечували 

можливість, а тим більше необхідність злиття окремих видів обліку, і при цьому 

виступали проти застосування терміну «інтеграція обліку» [1].  

Виходячи з того, що інтеграція – об’єднання окремих частин, елементів в 

одне ціле, інтеграція обліку – це створення системи облікової інформації на 

основі органічного поєднання даних різних підсистем бухгалтерського обліку 

не порушуючи загальну методику фіксації, збору та обробки даних.  

Не можна вважати інтеграцією обліку той факт, коли дані одного обліку 

використовуються для складання періодичної та річної звітності без належного 

поєднання первинного спостереження за фактами господарської діяльності та 

подальшого групування даних тощо.  

В даний час на українських підприємствах існує велика кількість підсистем 

обліку. Це бухгалтерський, управлінський, фінансовий, податковий, 

оперативний, виробничий облік, облік за стандартами або GAAP. Виходячи з 

цього, можна собі уявити який штат і яка завантаженість персоналу по 

паралельному веденні різних підсистем обліку і складанні різної звітності 

повинно бути в компанії, якщо не прагнути до інтеграції всіх видів обліку в 

єдиній інтегрованій обліковій системі. Адже, по суті, всі ці обліки по різному 

відображають одну й ту ж саму первинну інформацію (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Інтегрована система обліку в сучасній концепції розвитку 
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Інтеграція підсистем обліку має такі переваги: 

− виключення багаторазового занесення даних про господарські операції для 

потреб різних систем обліку; 

− досягнення високого рівня управлінської інформації завдяки єдиному 
вводу даних та мінімальної ймовірності помилки при багаторазовій обробці 

однієї і тієї ж самої інформації в різних системах обліку; 

− забезпечення співставлення і відповідності даних різних систем обліку, 

основою яких є єдиний інформаційний простір; 

− непотрібно створювати додаткових служб для паралельного ведення 

різних видів обліку; 

−  досягається оптимізація документообороту на підприємстві. 

Метою бухгалтерського обліку є підготовка достовірних аналітичних даних 

для своєчасного прийняття обґрунтованих управлінських рішень.  

Як бачимо, того чого ми прагнемо сьогодні (об’єднати всі види обліку в 

єдину інформаційну систему бухгалтерського обліку) було метою 

удосконалення обліку понад 30 років тому. Незважаючи на те, що змінилася 

економічна ситуація, певною мірою менталітет українців – ми стали 

незалежною державою, перед бухгалтерським обліком постають одні і ті ж 

завдання (забезпечення збереження власності, надання інформації для 

управління, визначення результатів діяльності). 

Як і будь-яка економічна наука, інтегрований облік будується на принципах 

притаманних обліку і, які носять загальний універсальний характер та 

принципів, на основі яких будується теорія бухгалтерського обліку, що здатні 

забезпечувати методологічну єдність процесу створення інформаційного 

відображення процесу господарювання підприємства. 

При сучасній техніці ведення бухгалтерський облік стає настільки 

оперативним, що потреба в якомусь спеціальному обліку відпадає. Сприйняття 

бухгалтерського обліку як єдиної системи спрощує розуміння його сутності і 

полегшує його практичну організацію. Якщо не заходити в глибину проблеми, 

то все це правильно. Але виникає питання: навіщо планування, аналіз і 

контроль, які діють в самі по собі, які мають свої об’єкти, предмети, методи 

дослідження? Ця проблема сьогодні вимагає вирішення. 

Відмічаючи все зростаючу роль обліку для організації системи управління, 

вважаємо, що облік повинен бути єдиним, неподільним та виконувати свою 

основну функцію – своєчасно забезпечувати релевантною інформацією всі 

підрозділи підприємства. Одним із перспективних напрямків удосконалення 

бухгалтерського обліку є створення інтегрованих систем обліку. 

 

Література: 
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НАПРЯМИ ЕКОНОМІЇ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ  

ЯК РЕЗЕРВ ЗМЕНШЕННЯ СОБІВАРТОСТІ 

 

Стратегія будь-якого підприємства, спрямована на досягнення певного рівня 

економічної ефективності, полягає у прагненні отримати максимум доходів при 

мінімумі витрат. Відповідно з фінансового погляду діяльність підприємства – це 

поєднання вхідних та вихідних фінансових потоків. Тож природно, що 

підприємство має прагнути збільшити вхідні та зменшити вихідні фінансові 

потоки. В умовах фінансової кризи підприємства насамперед скорочують витрати.  

Витрати на оплату праці можуть включатися до собівартості виробленої 

(реалізованої) продукції, витрат періоду. 

Зниження собівартості одиниці продукції і витрат на 1 гривню продукції 

досягається двома способами:  

1) збільшенням обсягу виробленої продукції;  

2) ліквідацією непродуктивних витрат і невиправданих перевитрат за 

елементами і калькуляційними статтями витрат, економнішим витрачанням 

матеріальних, трудових і грошових запасів і запровадженням прогресивних 

організаційних та технічних заходів підвищення ефективності виробництва. 

Скорочення витрат на оплату праці – доволі складна процедура, адже 

трудове законодавство встановлює організаційно-правові гарантії для найманих 

працівників.  

Зменшення зазначених витрат підприємство може досягти одним із таких 

способів:  

1) реорганізація;  

Цей захід може бути ефективним лише при застосуванні його спільно з 

наступним – коли внаслідок реорганізації частина персоналу скорочується. 

Проте реорганізація на окремих підприємствах може допомогти зекономити й 

за іншими статтями.  

Йдеться про зміну організаційної структури підприємства. Так, значна 

кількість підприємств, їх формальних та неформальних об’єднань мають 

розгалужену структуру, коли частина адміністративно-управлінських функцій 

здійснюється на місцях (у філіях, відділеннях, дочірніх чи інших пов’язаних 

(прямо чи опосередковано) підприємствах. Слід розглянути питання про 

ределегування (тобто про централізацію) деяких управлінських функцій. Це 

створення і «централізованих бухгалтерій», і відділів кадрів, й інше спрощення 

організаційної структури [2].  

2) скорочення чисельності або штату працівників;  

Звільнення найманих працівників з ініціативи власника підприємства, 

установи, організації або уповноваженого ним органу у випадках змін в 

організації виробництва і праці, в т. ч. ліквідації, реорганізації, банкрутства або 
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перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату 

працівників, здійснюється на підставі п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП. Але 

чинне законодавство передбачає низку обмежень, що полягають у гарантіях та 

компенсаціях, що встановлюються ним з метою дотримання трудових прав 

громадян. Серед цих гарантій:  

 персональне попередження працівника не пізніше ніж за 2 місяці;  

 попередження за 2 місяці Державної служби зайнятості про наступне 
вивільнення працівників (щодо кожного працівника) із зазначенням його 

професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці;  

 дотримання при скороченні переважного права на залишення на роботі [1];  

 необхідність отримання згоди профкому (якщо працівник є членом 
профспілки), яка надається на його засіданні, у присутності працівника та/або 

його представника, у т. ч. адвоката [4];  

 можливість звільнення за скороченням чисельності або штату працівників 
лише у випадку, коли неможливо перевести працівника за його згодою на іншу 

роботу;  

 заборона звільнення працівника при скороченні чисельності або штату в 

період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування у 

відпустці;  

 право працівника на отримання при звільненні невикористаної відпустки;  

 право працівника протягом року з дня звільнення на укладення трудового 

договору у разі повторного прийняття на роботу, якщо адміністрація проводить 

прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (якщо таких 

працівників кілька, то приймати їх треба з дотриманням переважного права, 

передбаченого ст. 42 КЗпП);  

 виплата вихідної допомоги при звільненні за скороченням.  
3) зменшення посадових окладів, систем, форм та розмірів оплати праці;  

Якщо працівник залишається на роботі при реорганізації, але його посадові 

обов’язки змінюються чи змінюються найменування посади, системи, форми й 

розміри оплати праці, (а також при змінах інших істотних умов праці – пільг, 

режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, 

суміщення професій, зміну розрядів), підприємство також зобов’язане 

персонально повідомити працівника про такі зміни письмово не пізніше ніж за 

2 місяці.  

А в разі відмови його від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних 

умов праці трудовий договір припиняється з виплатою вихідної допомоги [2].  

4) зменшення кількості і тривалості змін (особливо ефективно з підвищенням 

інтенсивності праці);  

5) введення неповного робочого часу (неповного робочого дня, неповного 

робочого тижня чи їх комбінації);  

Поряд із нормальною тривалістю (нормою) робочого часу законодавство 

встановлює дві категорії випадків, коли працівникам може бути або має бути 

встановлено меншу тривалість робочого часу: скорочений робочий час і 

неповний робочий час.  
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Скорочений робочий час – це режим робочого часу, коли працівникам, 

відповідно до законодавства, колективного договору чи рішення роботодавця, 

має бути встановлена менша норма робочого часу. Неповний робочий час – 

особливий режим робочого часу, що встановлюється за угодою між 

працівником і власником або адміністрацією підприємства (організації, 

установи) у формі неповного робочого дня або неповного робочого тижня, за 

яким оплата праці проводиться пропорційно до відпрацьованого часу або 

залежно від виробітку.  

Можна виокремити такі види неповного робочого часу:  

1) неповний робочий день;  

2) неповний робочий тиждень;  

3) поєднання неповного робочого дня з неповним робочим тижнем.  

6) переведення підприємства (його частини – ділянки, відділу, цеху, філії 

тощо) на простій;  

7) надання частині персоналу (по змозі) відпусток без збереження заробітної 

плати;  

Останнім часом у спеціальній літературі цілком справедливо наголошується, 

що чинним законодавством дозволено надавати працівникам відпустки за 

власний рахунок лише в окремих випадках, передбачених ст. 25 Закону України 

«Про відпустки». Крім цього, за сімейними обставинами та з інших причин 

працівникові може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на 

термін, обумовлений угодою між працівником та власником або 

уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік [3].  

8) звільнення частини працівників з переходом на відносини за цивільно-

правовими договорами про надання послуг (виконання робіт), за умови 

реєстрації цих осіб як суб’єктів підприємницької діяльності – платників 

єдиного податку; 

9) інші способи оптимізації витрат, пов’язаних з оплатою праці. 

Вирішальною умовою використання резервів зниження собівартості 

продукції є підвищення продуктивності праці на основі досягнень науково-

технічного прогресу. Запровадження нової техніки, комплексної механізації та 

автоматизації виробничих процесів, удосконалення технології, запровадження 

прогресивних видів матеріалів, ліквідація втрат, удосконалення планування, 

обліку й аналізу витрат забезпечуватимуть використання наявних резервів і 

зниження собівартості продукції [5, c. 27].  

Для того щоб домогтися успіхів у майбутньому і не витрачати зайвого часу 

на виявлення резервів збільшення обсягу продукції і зниження собівартості за 

минулі періоди, необхідно систематично вести оперативний, 

внутрігосподарський, порівняльний і функціонально-вартісний аналізи. 
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ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО – ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 

 

Потреба в харчуванні – є невід’ємною потребою кожної людини, задоволення 

якої ставить перед собою за мету агропромисловий сектор економіки. Слід 

зазначити, що в Україні, як і в інших країнах світу, дедалі більше зростає попит 

на екологічно-чисті продукти харчування. 

Здорове харчування передбачає споживання екологічних продуктів. З огляду 

на це, для харчових продуктів важливими показниками є якість та безпечність. 

Якість досягається безпосередньо товаровиробниками в процесі технологічного 

вирощування продукції, що має відповідати технічними вимогам (технічним 

регламентам) продукції. Безпечність – це досягнення оптимального 

співвідношення різних елементів, які містить дана продукція відносно 

нормативного рівня, виключення зі складу елементів, що можуть негативно 

впливати на життєдіяльність споживача у разі їх застосування. 

Розвиток органічного виробництва є досить актуальним на сьогодні через 

низку явних екологічних, економічних та соціальних переваг, що притаманні 

цій сфері діяльності.  

Таким чином, можна виділити основні переваги органічних продуктів:  

1. Екологічні переваги – сприяє збереженню природного середовища в 

процесі виробництва,відновленню біорізноманіття в агроландшафтах та 

відтворення родючості ґрунту; оберігає від забруднення природні води. 

2. Переваги для здоров’я – не використовує жодних пестицидів, гербіцидів, 

фунгіцидів, залишків хімічно синтезованих добрив у кінцевому продукті. 

3. Соціальні переваги – покращення добробуту сільського населення 

внаслідок диверсифікації діяльності,підвищення зайнятості на розвитку 

сільських територій,сприяння збереженню здоров’я нації,шляхом забезпечення 

населення якісними та безпечними сертифікованими органічними продуктами 

харчування,іншими товарами. 
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4. Економічні переваги – підвищення конкурентоспроможності виробників 
на внутрішньому і зовнішньому ринках,зростання грошових заощаджень 
виробників,оскільки немає необхідності купувати дорогі синтетичні пестициди 
та добрива,ресурсозбереження та зменшення енергоємності 
сільськогосподарського виробництва [1, с. 118]. 
З метою покращення основних показників стану здоров’я населення, 

збереження навколишнього природного середовища, раціонального використання 
ґрунтів, забезпечення раціонального використання та відтворення природних 
ресурсів, а також гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, 
маркованих як органічні був прийнятий Закон України «Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської продукції та сировини» від 03 вересня 2013 р. 
№ 425-VІІ, який набув чинності з 09 січня 2014 р. [4]. Цей Закон визначає правові 
та економічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини, заходи контролю та нагляду за такою діяльністю і 
спрямований на забезпечення справедливої конкуренції та належного 
функціонування ринку органічної продукції та сировини. 
Органічне виробництво є перспективною галуззю в Україні. Особливо це 

актуально в контексті спільних з ЄС сільськогосподарських проектів.  
У перспективі стратегічним напрямком розвитку аграрного сектору на період 

до 2020 року Мінагрополітики пропонує вже у 2017 збільшити частку 
органічної продукції до 7%, а також збільшити кількість сертифікованих 
органічних товаровиробників не менше ніж у 10 разів. 
Офіційні статистичні огляди Міжнародної Федерації органічного 

сільськогосподарського руху підтверджують, що, якщо на початок 2003 р. в 
Україні було зареєстровано 31 господарство, яке отримало статус 
«органічного», то наприкінці 2013 р. в Україні їх нараховувалось вже 170. 
Площа сертифікованих сільськогосподарських господарств, задіяних під 
вирощування різноманітної органічної продукції, складає близько чверті 
мільйона гектарів. Причому частка сертифікованих органічних площ серед 
загального об’єму сільськогосподарських угідь України складає майже 0,6%. 
Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що сучасний 

внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні у 2013 р. вже 
досяг рівня 12,2 млн євро.  
На виконання середньострокового плану реалізації Стратегії економічного та 

соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року «Західна 
брама» в рамках пріоритетного напрямку «Модернізація виробничого 
потенціалу та стимулювання ділової активності» розроблено проекти та 
проектні пропозиції. Одним із проектів є Формування культури виробництва та 
споживання продукції органічного землеробства (табл. 1) [2]. 
Таким чином, виробництво органічної продукції є сучасним та 

перспективним напрямом сільськогосподарської діяльності. Виробництво 
екологічно чистої продукції є практичною реалізацією у сфері аграрного 
виробництва концепції сталого розвитку, що передбачає поєднання 
економічного зростання, соціального розвитку й захисту довкілля як 
взаємозалежних і взаємодоповнювальних елементів стратегічного розвитку 
держави, що гарантуватиме населенню високу якість продовольства як 
важливої складової продовольчої безпеки. 
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Таблиця 1 

Пріоритетний напрям «Модернізація виробничого потенціалу  

та стимулювання ділової активності» 

Назва проекту 
1.1. Формування культури виробництва та споживання 

продукції органічного землеробства 

Внесок проекту в 

досягнення 

пріоритету 

Знання, інформація, зміцнення спроможності 

сільськогосподарських виробників. 

Цілі проекту 

Збільшення спроможності дрібних агровиробників у 

виробництві та реалізації органічної продукції. 

Покращення продуктивності та конкурентоспроможності 

продукції аграрного сектору. 

Територія, на яку 

проект матиме 

вплив 

Рівненська область (сільські райони) 

Стислий опис 

проекту 

Дрібні агровиробники не можуть конкурувати з великими 

виробниками масової сільськогосподарської продукції, зокрема 

зерновому та м‘ясному секторах. У сфері виробництва 

органічної продукції саме дрібні виробники отримують перевагу 

перед великими. Проте, участь дрібних агровиробників у цій 

сфері є обмеженою з декількох причин: не сформованістю 

культури споживання органічної продукції у містах і браку 

технічних ресурсів для вирішення завдань у сфері маркетингу та 

просуванню на ринок органічної сільськогосподарської 

продукції. 

Органічна продукція – перспективний сільськогосподарський 

напрямок, що робить продукцію потенційно прибутковою. 

Багато земельних ділянок області є практично придатними для 

органічного землеробства. 

Однак, для того, щоб органічне сільське господарство було 

прибутковою економічною діяльністю, воно потребує знань, 

умінь та технічної підтримки. 

Цей проект передбачає виявлення місцевих товаровиробників, 

включно з тими, які зацікавлені у виробництві органічних 

продуктів, та розробку схеми надання необхідної технічної 

допомоги для ведення органічного сільського господарства та 

маркетингового пакету для просування продукції на 

регіональному та зовнішньому ринках. Маркетингове 

дослідження має виявити потенціал та інтерес ринку в 

органічній продукції, а заходи технічної допомоги будуть 

спрямовані на подолання спільних труднощів фермерів у 

веденні органічного сільського господарства. 

Важливою складовою проекту має бути формування у містах, 

потенційних споживачах органічної продукції, зацікавленості у 

споживання органічної продукції, довіри до виробників такої 

продукції. 
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Очікувані 

результати 

Визначено місцевості та потенційних виробників органічної 

сільськогосподарської продукції. 

Визначено можливі ринки споживання органічної продукції та 

їх обсяги. 

Підготовка маркетингового пакету для просування продукту, на 

підставі проведеного маркетингового дослідження. 

Проведено оцінку потреб у технічній допомозі при виробництві 

органічної продукції. 

Надано технічну допомогу дрібним агровиробникам 

(кооперативам, комунальним підприємствам) у організації 

виробництва органічної продукції. 

Ключові заходи 

проекту 

Визначення місцевостей та дрібних агровиробників 

(кооперативів, комунальних підприємств), зацікавлених у 

органічному сільському господарстві. 

Підготовка і проведення маркетингового дослідження 

(методологія, дослідження, підготовка звіту, рекомендації). 

Підготовка маркетингового пакету для просування продукту на 

обласному та зовнішніх ринках. 

Підготовка та проведення аналізу потреб у технічній допомозі 

для виробництва органічної сільськогосподарської продукції. 

Надання технічної допомоги обраним дрібним агровиробникам 

(кооперативам, комунальним підприємствам) у виробництві 

органічної продукції. 

Інформаційна кампанія із просування органічної продукції на 

ринки міст області. 

Період здійснення З (місяць/рік): червень 2013 р. По (місяць/рік): грудень 2015 р. 

Приблизна вартість 

проекту, тис. грн. 

2013 2014 2015 Разом 

300 800 300 1400 

Коментарі 

Даний проект може бути реалізованим спільно з іншими 

ініціативами підтримки фермерства, такими як фінансові схеми 

та створення орієнтованих на експорт сільськогосподарських 

асоціацій. 

 

Література: 
1. Артиш В.І. Організаційно-економічні передумови формування ринку екологічно чистої 

продукції в Україні / В.І. Артиш // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 117-121. 

2. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-

%D0%BF. 

3. Ковальчук С.Я. Виробництво екологічно чистої продукції як основа аграрної 

спеціалізації України / С.Я. Ковальчук, В. Співак – 2010. http://www.rusnauka.com. 

4. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини : за 

станом на 03.09.2013 р. / Верховна Рада. Закон України № 425-VII від 03.09.2013 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/425-18. – 

Назва з екрана (дата звернення : 11.04.2014).  
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СУТНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ РИЗИКІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Аудиторській діяльності як і будь-якій підприємницькій діяльності властиві 

певні види ризиків, які залежать від виду та умов конкретного бізнесу. Зважаючи 

на те, що аудиторська діяльність – це особливий вид діяльності, результатом якого 

є звіт про достовірність інформації, яка була об’єктом перевірки. Інформація, яку 

перевіряє аудитор і щодо якої висловлює свою думку, є наслідком 

функціонування відповідних систем підприємства. Ефективність функціонування 

цих систем може бути різною, і тому робота аудитора завжди буде 

супроводжуватись певним ризиком. Аудитор повинен чітко розуміти сутність та 

причини виникнення аудиторського ризику, його складові. 

Ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку, коли 

фінансова звітність суттєво викривлена, відомий як «аудиторський ризик». 

Аудиторові слід планувати та виконувати аудиторську перевірку для 

зменшення аудиторського ризику до прийнятного рівня, який узгоджується з 

метою перевірки. Аудитор зменшує аудиторський ризик шляхом розроблення 

та виконання аудиторських процедур для отримання достатніх та прийнятних 

аудиторських доказів, на яких ґрунтуватиметься аудиторська думка. Якщо 

аудитор зменшує аудиторський ризик до прийнятно низького рівня, отримують 

обґрунтовану впевненість. 

Аудиторський ризик – це функція ризику суттєвого викривлення фінансової 

звітності, тобто ризик того, що фінансова звітність суттєво викривлена до 

аудиторської перевірки, та ризику того, що аудитор не виявить таке 

викривлення, – ризик невиявлення. 

Аудитор виконує аудиторські процедури, щоб: 

- оцінити ризик суттєвого викривлення; 

- обмежити ризик невиявлення. 

Аудитор розглядає ризик суттєвого викривлення на таких рівнях: 

- на загальному рівні фінансової звітності; 

- за класами операцій,  

- залишками на рахунках,  

- розкриттям інформації та пов’язаними з нею твердженнями [1, c. 84]. 

Ризик суттєвого викривлення на загальному рівні фінансової звітності 

означає ризик суттєвого викривлення, що стосується всієї фінансової звітності, 

взятої в цілому, та потенційно може впливати на багато тверджень. Цей ризик 

часто пов’язаний з середовищем контролю суб’єкта господарювання, через 

недотримання внутрішнього контролю управлінським персоналом, коли суттєві 

викривлення можуть бути в будь-якій кількості різних тверджень. Такий ризик 
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може бути особливо значущим під час розгляду аудитором ризику суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства. 

При оцінці ризику суттєвого викривлення на загальному рівні фінансової 

звітності аудитор розглядає: 

- знання, навички та здатності персоналу, якому доручені значні обов’язки; 

- можливості існування подій або умов, що можуть викликати значний 

сумнів щодо здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність 

безперервно. 

При оцінці ризику суттєвого викривлення на рівні класу операцій, залишку 

на рахунку та розкриття інформації аудитор намагається отримати достатні та 

відповідні аудиторські докази на рівні класу операцій, залишку на рахунку та 

розкриття інформації таким чином, який надасть аудиторові можливість, на 

етапі завершення аудиторської перевірки, висловити думку про фінансову 

звітність в цілому при прийнятно низькому рівні аудиторського ризику [3]. 

Ризик суттєвого викривлення на рівні тверджень складається з двох 

компонентів: 

- «властивий ризик» – це чутливість твердження до викривлення, яке може 

бути суттєвим, окремо або в сукупності з іншими твердженнями, якщо 

припустити, що немає відповідних процедур контролю; 

- «ризик контролю» – це ризик того, що викривленню, яке може виникнути і 

яке може бути суттєвим окремо або разом з іншими викривленнями у 

твердженні, буде неможливо своєчасно запобігти або виявити та виправити за 

допомогою системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 

На властивий ризик можуть впливати зовнішні обставини, що спричиняють 

ризики бізнесу, а також такі чинники як відсутність робочого капіталу, 

достатнього для продовження діяльності, або спад у галузі, що 

характеризується великою кількістю банкрутств. 

Ризик контролю є функцією ефективності структури та функціонування 

системи внутрішнього контролю в досягненні мети суб’єкта господарювання 

стосовно підготовки фінансової звітності суб’єкта господарювання. Деякий 

ризик контролю існує завжди внаслідок властивих обмежень системи 

внутрішнього контролю [2, c. 154]. 

Властивий ризик та ризик контролю – це ризики суб’єкта господарювання: 

вони існують незалежно від аудиторської перевірки фінансової звітності. МСА, 

як правило, не посилаються окремо на оцінку властивого ризику та ризику 

контролю, а переважно на комбіновану оцінку ризику суттєвого викривлення. 

Від аудитора вимагається оцінити ризик суттєвого викривлення на рівні 

тверджень як основи для подальших аудиторських процедур, хоч така оцінка є 

більше судженням, ніж точною оцінкою ризику. Хоч МСА звичайно описують 

комбіновану оцінку ризику суттєвого викривлення, аудитор може здійснювати 

окрему чи комбіновану оцінку властивого ризику та ризику контролю, залежно 

від аудиторських методів, які аудитор вважає кращими, чи методології та 

міркувань практичності. 
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«Ризик невиявлення» – це ризик того, що аудитор не виявить викривлення, 

яке існує в твердженні і може бути суттєвим окремо або разом з іншими 

викривленнями. 

Ризик невиявлення – це функція ефективності аудиторської процедури та її 

застосування аудитором. Ризик не виявлення неможливо зменшити до нуля, 

оскільки аудитор: 

- не перевіряє, як правило, весь клас операцій, всі залишки на рахунках або 

розкриття всієї інформації; 

- може обрати невідповідну аудиторську процедуру; 

- неправильно застосувати відповідну аудиторську процедуру; 

- неправильно тлумачити результати аудиторської перевірки. 

Ризик невиявлення зв’язаний з характером, часом та обсягом процедур 

аудитора, які визначає аудитор для зменшення аудиторського ризику до 

прийнятно низького рівня. При даному рівні аудиторського ризику прийнятний 

рівень ризику невиявлення обернено пропорційний оцінці ризику суттєвого 

викривлення на рівні тверджень. Чим більший ризик суттєвого викривлення 

існує на думку аудитора, тим меншим можна прийняти ризик не виявлення, і 

навпаки [4, c. 241]. 

Отже проведення аудиту зажди супроводжується певним аудиторським 

ризиком, тому аудитор повинен чітко усвідомлювати суть аудиторського 

ризику, його складові, механізм його визначення та максимально допустимий 

рівень. Це дуже важлива проблема для аудитора, адже від її вирішення 

залежить: згода аудитора на проведення перевірки фінансової звітності або 

відмова від неї; складання плану перевірки фінансової звітності та визначення її 

строків; вибір напрямів, підходів, методів і прийомів аудиторської перевірки. 

На сьогодні питанням сутності аудиторських ризиків та їх складовим у 

вітчизняній практиці не приділено достатньої уваги. При їх розгляді та оцінці 

аудиторові слід враховувати не особливості українського законодавства, 

економічного розвитку країни, а й економічного розвитку підприємства, 

особливостей здійснення його діяльності та поставлених перед ним завдань. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ  

ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Організація обліку на малому підприємстві, як і на будь якому іншому, 

вимагає налагодження чіткої системи бухгалтерського обліку та контролю. 

Проте малі форми господарювання обумовлюють і ряд специфічних 

особливостей у застосуванні методів та прийомів бухгалтерського обліку. 

Суб'єкти малого підприємництва ведуть бухгалтерський (фінансовий) облік 

відповідно до вимог Закону № 996 в такому обсязі і аналітиці, які будуть 

достатні для складання фінансової звітності. 

Питанням організації обліку малих підприємств присвячено значну кількість 

публікацій, в яких піднімаються проблеми щодо критеріїв віднесення до 

суб’єктів підприємницької діяльності та форм організації бухгалтерського 

обліку. Досить детально розглянуті питання щодо складання податкової 

звітності по єдиному податку та застосуванні спрощеної форми фінансової 

звітності для малого бізнесу. Основними законодавчими документами є 

П(С)БО№ 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» та Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до 

компетенції його власника або уповноваженого органу відповідно до 

законодавства та установчих документів. 

Організація бухгалтерського обліку суб’єктів малого бізнесу планується та 

проводиться відповідно чинного законодавства. Для здійснення обліку на 

підприємстві функціонує централізована бухгалтерська служба, яку очолює 

головний бухгалтер. Варто визначити поняття «бухгалтерського обліку» 

відповідно до ст. 1 Закону № 996. Бухгалтерський облік – це процес виявлення, 

вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання і передачі 

інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам 

для ухвалення рішень [1]. 

Бухгалтерський облік на підприємствах, в установах та організаціях ведеться 

безперервно з моменту реєстрації підприємства, установи, організації до 

моменту ліквідації. 

Питання організації бухгалтерського обліку суб’єктів малого бізнесу 

перебувають у компетенції керівника (власника) підприємства у відповідності з 

чинним законодавством та установчими документами [2]. 

Раціональна організація бухгалтерського обліку ґрунтується на застосуванні, 

в першу чергу, загальноприйнятих передумов: 

- вивчення структури, технології та організації виробництва; 
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- організація облікового апарату та праці облікових працівників; 

- організація облікового процесу (визначення обсягу облікових робіт); 

- організація досконалого володіння працівниками бухгалтерії (бухгалтером, 

власником) діючої законодавчої та нормативної бази щодо питань ведення 

бухгалтерського обліку [3]. 

Весь обліковий процес складається з трьох етапів його здійснення: 

I. Етап первинного обліку – процес документування та оцінки господарських 

явищ і процесів. 

II. Етап поточного обліку – процес облікової реєстрації господарських 

операцій на бухгалтерських рахунках та в облікових регістрах. 

III. Етап підсумкового обліку – процес узагальнення даних поточного обліку 

в бухгалтерській звітності. 

На кожному етапі облікового процесу є необхідність самостійної організації 

підприємством в особі власника або виконавчого органу (посадової особи) 

наступних заходів щодо обліку: 

- визначення облікової номенклатури (перелік господарських явищ та 

процесів, які підлягають відображенню у системі бухгалтерського обліку); 

- визначення способів та техніки відображення облікових номенклатур (вибір 

форми обліку); 

- вибір матеріальних носіїв інформації, їх рух і збереження (відповідно до 

форми бухгалтерського обліку, облікової номенклатури та засобів 

обчислювальної техніки). 

Сукупність об'єктів бухгалтерського обліку малого підприємства 

визначається змістом фінансово-господарської діяльності підприємства та 

вимогами управління, контролю та оцінки діяльності. 

Узагальнено об'єкти організації бухгалтерського обліку малого підприємства 

можна розділити на: 

1) об'єкти облікового процесу: номенклатура, капітал, документообіг; 

2) праця виконавців: бухгалтерії, лінійного апарату; 

3) забезпечення: організаційне, інформаційне, правове, технічне, умов праці; 

4) тенденції розвитку. 

Важливими факторами, які впливають на організацію облікового процесу на 

підприємстві, є: 

1) розмір і обсяг господарської діяльності підприємства; 

2) форма власності (державна, приватна, колективна); 

3) вид діяльності (промислова, будівельна, сільськогосподарська та інші); 

4) характер діяльності (виробнича, посередницька, торгівельна та інші) 

[4, c. 10]. 

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство в особі 

власника (керівника, виконавчого органу) самостійно вибирає форми його 

організації. 

Бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності великих і середніх 

підприємств, організацій і установ здійснюють працівники бухгалтерії. 

Залежно від розподілу облікової праці між головною бухгалтерією, його 

оперативно відокремленими структурними підрозділами підприємства, 
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організації, установи розрізняють дві організаційні форми бухгалтерського 

обліку: 1) централізовану; 2) децентралізовану. 

При централізованій формі бухгалтерського обліку весь обліковий апарат 

зосереджений у центральній бухгалтерії й адміністративно та методологічно 

підпорядкований головному бухгалтеру. При децентралізованій формі 

бухгалтерського обліку частина облікового апарату бухгалтерії підприємства 

міститься у складі окремих виробничих підрозділів, адміністративно 

підпорядкована керівникам цих підрозділів, а методологічно – головному 

бухгалтеру [5, c. 3]. 

Особливою формою розподілу праці облікового апарату, який обслуговує у 

веденні бухгалтерського обліку групу однорідних підприємств, організацій та 

установ, є централізована бухгалтерія. Бухгалтерський облік на підприємствах 

повинен вестися з дотриманням наступних правил (принципів) бухгалтерського 

обліку: 

– обачність – застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які 

повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань і витрат і завищенню оцінки 

активів і доходів підприємства. Цей принцип заснований на практиці західних 

країн, де звітність надається насамперед не податковим або іншим 

контролюючим органам, а інвесторам, акціонерам, кредиторам, яким потрібна 

інформація про реальне фінансове становище підприємства; 

– повне висвітлення – фінансова звітність повинна містити всю інформацію 

про фактичні і потенційні наслідки господарських операцій і подій, здатних 

вплинути на рішення, які приймаються на її підставі; 

– автономність – кожне підприємство розглядається як юридична особа, 

відособлена від його власників, у зв'язку з чим особисте майно і зобов'язання 

власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства; 

– послідовність – постійне (з року в рік) застосування підприємством 

вибраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива тільки у 

випадках, передбачених національними П(С)БО, і має бути обґрунтована і 

розкрита у фінансовій звітності.  

– безперервність – оцінка активів і зобов'язань підприємства повинна 

здійснюватися виходячи з припущення, що його діяльність 

продовжуватиметься надалі. Це означає, що господарська одиниця є такою, що 

постійно діє і продовжуватиме свою звичайну діяльність і далі. І якщо 

передбачається ліквідовувати підприємство, то його активи слід оцінити з 

урахуванням цієї обставини; 

– нарахування і відповідність доходів і витрат – для визначення фінансового 

результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з 

витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і 

витрати відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності у 

момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових 

коштів; 

– превалювання суті над формою – операції враховуються відповідно до їх 

суті, а не тільки виходячи з юридичної форми. Так, відповідно до цього 
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принципу господарська операція повинна відображатися в бухгалтерському 

обліку відповідно до її змісту, а не тільки виходячи з юридичної форми; 

– історична (фактична) собівартість – це сума грошових коштів та їх 

еквівалентів і інших форм компенсації, наданих на момент отримання активу; 

– єдиний грошовий вимірник – вимірювання і узагальнення всіх 

господарських операцій підприємства в його фінансовій звітності здійснюються 

в єдиній грошовій одиниці. При цьому, відповідно до ст. 5 Закону № 996 

підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність в 

грошовій одиниці України – гривні; 

– періодичність – можливість розподілу діяльності підприємства на певні 

періоди часу з метою складання фінансової звітності. Іншими словами, 

підприємство надає звітність в певні періоди часу [6, c. 3]. 

У бухгалтерському обліку відображається господарська діяльність, яка, у 

свою чергу, складається з окремих господарських операцій, дії, що є, або подій, 

що викликають зміни в структурі активів і зобов'язань, власному капіталі 

підприємства. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є 

первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. 

Первинні документи мають бути складені у момент здійснення господарської 

операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення. Для 

контролю і впорядкування обробки даних на підставі первинних документів 

можуть складатися зведені облікові документи. 

Таким чином, саме від професіоналізму керівника бухгалтерської служби 

(бухгалтера) та менеджера підприємства залежить якість організації збору і 

обробки облікової інформації, складання і подання фінансової звітності. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ  

НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ  

 

Більшість сільськогосподарських підприємств здійснюють свою діяльність в 

умовах швидких і важко прогнозованих змін зовнішнього середовища, 

невизначеності на ринках усіх видів ресурсів. Це скорочує терміни ухвалення 

управлінських рішень, а тому й постає потреба у формуванні злагодженої системи 

управлінського обліку на кожному сільськогосподарському підприємстві.  

У напруженій конкурентній боротьбі здобувають перемогу ті підприємства, 

які швидше за інших реагують на зміни в економічній ситуації і ухвалюють 

адекватні рішення в управлінні підприємством. Науково обґрунтована й добре 

налагоджена на практиці система управлінського обліку витрат визначає 

можливості прийняття цілеспрямованих рішень керівників і в цьому значенні є 

однією з головних передумов життєдіяльності підприємств усіх форм власності 

[2, с. 144-146]. 

Організація управлінського обліку та контролю витрат обумовлена 

загальною структурою господарського обліку. В сучасних умовах 

господарювання існує необхідність удосконалення структури господарського 

обліку та підвищення його ролі в управлінні виробництвом. Цього можна 

досягти формуванням систем фінансового та управлінського обліку на основі 

об’єднання значної частини функцій планування, обліку, аналізу, контролю та 

регулювання [1, с. 61-63]. 

Особливістю сільськогосподарського підприємства є те, що в межах одного 

підприємства займаються виробництвом різноманітних видів 

сільськогосподарської продукції, облік яких має свої особливості. У цілому на 

організацію управлінського обліку, а, отже, і на формування собівартості 

сільськогосподарської продукції впливають фактори, які зумовлені 

особливостями технології вирощування біологічних активів та 

сільськогосподарської продукції (рис. 1.1) [3, с. 238-241].  

Сезонність виробництва – один з основних факторів, який впливає на 

організацію управлінського обліку сільськогосподарського підприємства. 

У зв’язку з цим відбувається нерівномірне використання виробничих та 

трудових ресурсів протягом календарного року. Внаслідок цього, витрати 

накопичуються на рахунках бухгалтерського обліку протягом року, а 

розподіляються на об’єкти обліку наприкінці звітного періоду [4, с. 107-109].  
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Рис. 1.1. Фактори, що впливають на організацію управлінського обліку  

в сільському господарстві 

 

Оскільки однією з функцій управлінського обліку є планування, то необхідно 

враховувати можливий вплив природно-кліматичних умов на майбутній врожай 

продукції рослинництва. Так як сільськогосподарські роботи ведуться, як 

правило на відкритому повітрі, тому саме погода може впливати на витрати та 

обсяги виробництва продукції. 

Головною відмінністю сільськогосподарської галузі від інших галузей 

промисловості є використання землі, як основного засобу виробництва. При 

правильному використанні вона не лише не виснажується, але навпаки 

підвищує свою родючість. Саме тому на землю не нараховується амортизація. 

Проте підвищення родючості ґрунту потребує додаткових витрат, які 

відповідно повинні відображатись в обліку. 

Процес виробництва сільськогосподарської продукції тісно пов’язаний з 

природнім процесом біологічних перетворень, тому що господарства 

займаються вирощуванням біологічних активів рослинництва. Саме тому при 

розрахунку їх собівартості основними є види і порядок їх вирощування. 

Ще однією особливістю управлінського обліку в сільському господарстві є 

нерівномірний вихід продукції протягом звітного періоду при рівномірних 

витратах. Це спричинено тим, що деякі біологічні активи отримуються лише 

один раз на рік, а витрати на їх вирощування несуться постійно [4, с. 107-112].  

Отже, всі особливості сільськогосподарського виробництва повинні бути 

враховані при побудові системи обліку. На нашу думку, лише бухгалтерський 

облік, ведення якого законодавчо закріплене, не може забезпечити всієї повноти 

необхідної для керівництва інформації. Керівникам сільськогосподарських 

підприємств необхідно залучати висококваліфікованих фахівців з управлінського 

обліку, для ефективної діяльності підприємства в цілому. 
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Рис. 1.2. Алгоритм управління витратами рослинництва  

на сільськогосподарському підприємстві 

 

Враховуючи особливості функціонування сільськогосподарських 

підприємств та проаналізувавши недоліки в їх діяльності в процесі дослідження 

для ефективного та раціонального використання витрат нами був розроблений 

та запропонований алгоритм управління витратами рослинництва на 

сільськогосподарському підприємстві, який може буде використаний на будь-

якому підприємстві, що займається вирощуванням рослинництва (рис. 1.2). 

Реалізація даного алгоритму повинна забезпечити: 

- раціональне використання виробничих ресурсів (зерна, засобів 

виробництва, фінансових і трудових ресурсів); 

- створення додаткових резервів для вирощування нових видів 

сільськогосподарської продукції; 

- безперебійне виробництво сільськогосподарської продукції; 
- зменшення витрат та збільшення прибутку при незмінних умовах 

виробництва. 

П 
Л 
А 
Н 
У 
В 
А 
Н 
Н 
Я 

Організація управлінсь-
кого документообігу 

О 
Р 
Г 
А 
Н 
І 
З 
А 
Ц 
І 
Я 

Прогноз витрат на виробничі 
ресурси, виробництво та збут 

продукції рослинництва 

Планування виробничої 
програми 

Облік відповідальності за 
виробничі витрати 

Наявність операційних 
ресурсів 

Вибір способу класифікації 
витрат 

Облік виробничих витрат 

Організація системи 
аналізу відхилень 

КОНТРОЛЬ 

Аналіз отриманих результатів 

Розробка системи прийняття управлінського рішення 

Порівнянні планових і фактичних виробничих витрат 

Планування виробничих 
витрат при вирощуванні 
продукції рослинництва 



35 

Література: 
1. Вольська В.В. Теорія і практика управлінського обліку в аграрних підприємствах / 

В.В. Вольська, М.Б. Камінська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, 
контролю і аналізу. – 2012. – № 22. – С. 61-66. 

2. Ганін В.І. Методологія і організація наукового економічного дослідження: навч. 
посібник (3-тє вид., перероблене) / В.І. Ганін, К.Д. Гурова. – Х. : С. А. М., 2015. – 284 с. 

3. Тарасова Т.Ф. Управление затратами на предприятии: учебник для вузов / Т.Ф. Тарасова, 
Э.А. Гомонко. – М. : Проспект, 2009. – 458 с. 

4. Яворов В.В. Удосконалення управлінського обліку в сільськогосподарських 
підприємствах / В.В. Яворов // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 107-112. 

 
 
 

Шмат А. В. 
магістр 

Науковий керівник: Ганін В. І. 
кандидат економічних наук, професор 

Харківський торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного університету 

м. Харків, Україна 

 
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ НЕГРОШОВОЇ ФОРМИ  

СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Мотивація персоналу відіграє велику роль в організації діяльності 

підприємства. Вона підштовхує працівника до ефективної і більш якісної праці. 
У сучасній економіці мотивація працівників не обмежується тільки заходами 
матеріальної винагороди, вона також спрямована на формування в працівнику 
зацікавленості в успіху організації та вдосконаленні його особистості. 
Дослідженням питань, пов’язаних з організацією оплати праці, матеріальною 

мотивацією, займалось чимало вітчизняних науковців: В. Данюк, А. Калина, 
А. Колот, Г. Куліков, Е. Лібанова, В. Новіков, Н. Павловська, О. Стахів тощо. 
Розроблено ряд пропозицій щодо вдосконалення діючого механізму організації 
заробітної плати. Разом з тим є низка проблем, які потребують подальшого 
дослідження. Серед них – підвишення ролі негрошової форми стимулюваня 
персоналу на підприємстві. 
Негрошові форми заохочення досить унікальні, оскільки виконують подвійне 

завдання: з одного боку вони мають цінність і забезпечують привабливість до 
стимулювання працівників підвищити ефективність їх праці, а з іншого боку 
гарантують визнання, що для сучасних працівників дуже важливо. 
Важливе значення в організації, де працює велика кількість людей, має 

сприятливий психологічний клімат. Порушити його може будь-яка дрібниця, тому 
його треба постійно підтримувати. Для організації нормального психологічного 
клімату необхідна дуже висока кваліфікація керівника, уміння виконувати функції 
управління, але це не означає, що при ідеальному психологічному кліматі в цій 
організації не буде конфліктів. Вони будуть обов'язково, оскільки конфлікт – це 
різні точки зору на одне і те ж явище, і якщо їх немає, то немає розвитку 
колективу. Якщо конфліктна ситуація дозволена, сторони дійшли згоди, знайдено 
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компроміс, то конфлікт іменується конструктивним, функціональним. І будь-який 
керівник повинен заохочувати функціональні конфлікти, оскільки саме з їх 
допомогою в процес управління (наради, збори, семінари тощо) можуть бути 
залучені всі члени колективу [1, с. 4] 
Розглядаючи особисту мотивацію, слід зазначити наступне. Що мотивує 

працівника, крім грошей? Чим ще може залучати його робота на даному 
підприємстві, в даному колективі тощо. Якщо задуматися, на роботі, де ми 
проводимо, мало не більшу частину свого життя, можна не тільки підвищити 
добробут, а й зустріти нових друзів, реалізувати свій творчий потенціал, 
завести роман і навіть створити сім'ю. 
На багатьох підприємствах єдина винагорода, яку отримують співробітники – 

це заробітна плата. Тому не варто забувати, чого ще потребують люди. Їм 
необхідно, щоб в них вірили, обмінювалися з ними досвідом, постачали новою 
інформацією, а результат їх роботи заохочували. 
Щоб зрозуміти, що рухає людиною на роботі, слід виділити список мотивів 

до трудової діяльності, що не включає просте бажання заробити. 
1. Самоствердження. Робота, орієнтована на результат, сприяє досягненню 

цієї мети. Показником досягнення буде не тільки розмір заробітної плати, а 
публічна похвала, портрет на дошці пошани або просте усвідомлення того, що 
працівник – кращий. 

2. Хороший колектив. Для багатьох людей соціальне середовище на роботі, 
на якій людина проводить від восьми до дванадцяти годин в день, є одним з 
головних критеріїв вибору. Хороший колектив і сприятливі робочі відносини на 
основі принципу взаємо підтримки дають можливість закрити очі на окремі 
недоліки підприємства. 

3. Можливість зробити кар'єру. 
4. Самостійність і відповідальність. Робота вимагає серйозного підходу до неї 

й уміння самостійно приймати рішення в різних ситуаціях. 
Звичайно, список мотивів не повний. Те, що добре для одного працівника, не 

обов'язково підійде іншому. Але не потрібно будувати здогади. У цьому зв'язку 
керівництву підприємства слід провести опитування персоналу і виявити 
основні найбільш важливі для них мотивуючі чинники. Знання мотивації 
працівників дасть керівництву підприємства можливість успішно здійснювати 
оперативне управління персоналом. 
Говорячи про мотивацію до праці, не варто забувати і про чинники 

демотивуючі. Чому життєрадісний співробітник, завжди чітко виконував свої 
обов'язки, виглядає нудним, втомленим і прагне зайвий раз взяти лікарняний? 
Практика показує, що серед причин, що заважають отримувати радість від 

роботи, найбільш сильними є: 

– погане керівництво; 
– несправедлива система стимулювання; 
– невиконання обіцяного; 
– поганий колектив; 
– ігнорування ініціативи; 
– психологічні проблеми, не пов'язані з роботою [3, с. 163]. 
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Знання основ мотивації і демотивації співробітників є обов'язковим для 
директора підприємства. Адже буває і так – зарплата хороша, підприємство саме 
по собі влаштовує, а співробітник все одно планує перехід на іншу роботу. Винні 
внутрішні причини, що спонукали його розлучитися з колишньою роботою. 
Уміння вчасно виявити ці причини дасть можливість керівництву краще зрозуміти 
свого співробітника і ефективніше вибудувати з ним ділові взаємини. 
В якості соціальних прийомів вдосконалення стимулювання праці нами 

запропоновані наступні заходи: подарунки до дня народження; поздоровлення 
співробітників з 23 лютого, 8 березня, Новим Роком; спільне проведення дозвілля, 
організовується керівництвом організації, ювілейні торжества; похвала, підтримка 
з боку керівника; занесення на Дошку пошани; лист подяки з боку керівництва; 
цінний подарунок; почесна грамота; престижність праці; можливість спілкування; 
причетність до справ трудового колективу; публікація статті з визнанням заслуг 
працівника в місцевій пресі; подарунки до свят, ювілеїв. 
У нематеріальному стимулюванні слід враховувати наступні фактори: 

підвищення статусу працівника в його власних очах і в колективі; виконання 
змістовних, творчих, складних, важливих завдань, що вимагають повної 
віддачі; також залучення підлеглих до процесу управління підприємством, 
делегування прав і повноважень; стимулювання кар'єрного зростання 
підлеглих. При цьому дуже важливо, щоб оцінка персоналу проводилася не 
просто так, а давала видимий результат працівникам. Переміщення 
співробітників на більш високі посади є одним з найсильніших мотивів 
ефективної роботи. Для цього необхідно регулярно, бажано не рідше одного 
разу на рік, проводити підвищення або переміщення співробітників в інший 
відділ або навіть відділення. Таким чином, всі інші працівники будуть прагнути 
досягти того ж результату, і робота підприємства буде дійсно ефективною. 
Для деяких працівників набагато важливіше визнання громадськості та 

усвідомлення того, що його праця дійсно цінується. Тому варто регулярно 
влаштовувати корпоративні вечори із врученням грамот або просто 
вираженням вдячності та подяки кращим з кращих. 
Позитивно на продуктивність на підприємстві буде впливати обмін досвідом 

з іноземними компаніями та стажування співробітників в зарубіжних 
підприємствах, тому що за кордоном більш розвинені і впроваджені у 
виробництво нові технології, що дозволяють економити силу і енергію як 
співробітників, так і технічного обладнання. 
Вважаємо, що впровадження запропонованих заходів дозволить підвищити 

зацікавленість співробітників в результатах своєї праці і ефективність всієї 
системи управління підприємством. 
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Спб.: ООО «Книжный дом», 2007. – 240 с. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА 

ИСЛАМСКИХ БАНКОВ ОТ КАПИТАЛА  

ТРАДИЦИОННЫХ СОВРЕМЕННЫХ БАНКОВ 

 

Исламские банки, также как и любой неисламский традиционный банк для 

своего успешного функционирования и получения прибыли нуждаются в 

банковском капитале.  

Формирование капитала исламских банков (banking capital) отличается от 

формирования банковского капитала традиционных банков, т.к. исламские 

банки, кроме собственного капитала (формирование которого практически не 

отличается от его формирования традиционными банками) формируют 

привлеченный, а не заемный капитал, формирование которого требует участия 

банковской формы кредита, не используемой исламскими банками.  

Уместно отметить, что К. Маркс рассматривал банковский капитал как 

единство двух составляющих, а именно, как «…капитал, вложенный самим 

банкиром, и депозиты, составляющие его banking capital, или заемный капитал» 

[1, с. 509]. Однако, если для исламских банков формирование собственного 

капитала ничем не отличается от формирования собственного капитала 

традиционных банков, то к привлеченным средствам исламских банков 

неприменим подход К. Маркса, считавшего, что привлеченные средства банков 

являются их заемным капиталом (banking capital), который формируется на 

кредитной основе, т.к. «…Все вклады, за исключением резервного фонда, 

представляют не что иное, как долговые обязательства банкира, и никогда не 

существуют в наличности» [1, с. 519, курсив А.Ф.]. Однако для исламских 

банков привлеченный капитал формируется на совершенно иной (некредитной) 

основе и потому не позволяет рассматривать его как заемный капитал банка 

(banking capital). Это обусловлено тем, что в исламских банках, в которых 

отсутствует кредитное привлечение средств и которые функционируют на 

принципах PLS (profit and loss sharing), устанавливаются партнерские 

отношения по типу мудараба
1
 и/или мушарака

2
 между владельцами денег и 

                                              
1 Мудараба (Mudharabah, буквально – разделение прибыли и убытков) представляет собой партнерство 

в распределении прибыли (убытков), полученной от участия партнеров в каком-либо из разрешенных шариатом 
видов предпринимательства, при котором одна сторона – владелец денег (рабб аль-маль), вносящий их в этот 
вид предпринимательства, а вторая сторона – банк как заемщик (мудариб), который вносит в это 
предпринимательство свой труд в виде его управленческой деятельности. Получаемая прибыль делится между 
сторонами в той пропорции, которую они заблаговременно установили формальным соглашением. (В то же 
время, если предпринимательство терпит неудачу и вместо прибыли возникают убытки, то они ложатся только 
на рабб уль-маля, т.к. согласно законам шариата потери, понесенные мударибом в виде безрезультатной 
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банками. Из этого следует, что в исламских банках banking capital как вторая 

составляющая их банковского капитала (помимо собственного капитала) 

представляет собой привлеченные средства, не имеющие кредитной основы и 

потому не являющиеся заемным или ссудным капиталом. Это обусловлено тем, 

что немаловажным отличием работы исламских банков от традиционных 

современных банков является формирование пассивов исламских банков без 

соответствующего формирования денежного капитала, приносящего проценты, 

т.е. без формирования ссудного капитала, представляющего собой денежный 

капитал, концентрируемый и размещаемый традиционными банками на основе 

кредита для получения прибыли. При этом исламские банки, привлекая 

капитал, могут предложить вкладчику право на участие в доходах предприятия, 

в которое вложены его деньги, но при одном обязательном условии – вкладчик 

должен разделить с банком и возможные убытки. При этом прибыль в 

исламском банке является вознаграждением за риск, сопутствующий любому 

деловому предприятию.  

Рассматривая специфический характер ссудного капитала, К. Маркс писал: 

«…Владелец денег, желающий применить свои деньги как капитал, 

приносящий проценты, отчуждает их третьему лицу, бросает их в обращение, 

делает их товаром как капитал, – как капитал не только для себя самого, но и 

для других. Это капитал не только для того, кто отчуждает деньги, но и 

третьему лицу они с самого же начала передаются как капитал, как стоимость, 

обладающая той потребительной стоимостью, что она создает прибавочную 

стоимость, прибыль; как стоимость, которая в движении сохраняется и после 

своего функционирования возвращается к первоначально израсходовавшему ее 

лицу, в данном случае, к владельцу денег; следовательно, лишь на время 

удаляется от него и из рук своего собственника лишь временно переходит во 

владение функционирующего капиталиста, т.е. не поступает в уплату и не 

продается, а лишь отдается в ссуду, лишь отчуждается под условием, что по 

истечении известного срока она, во-первых, возвратится к своему исходному 

пункту и, во-вторых, возвратится как реализованный капитал, реализовав свою 

потребительную стоимость, свою способность производить прибавочную 

стоимость» [1, с. 377]. Движение ссудного капитала (капитала приносящего 

проценты) в отличие от промышленного и торгового капиталов имеет только 

одну форму стоимости – денежную, означая тем самым, что ссудный капитал 

находится только в денежной форме стоимости (Д – Д').  

Резюмируя изложенное, следует отметить, что имеются принципиальные 

отличия в подходах традиционных и исламских банков к формированию и 

использованию ими привлеченных средств (как составной части банковского 

                                                                                                                                                      
затраты труда и времени, не менее весомы, чем потерянные деньги рабб аль-маля). Важно подчеркнуть, что 
рабб аль-маль передает мударибу денежные средства для участия его в совместном с ним предпринимательстве 
не в виде ссуды (вклада в традиционный банк), что не создает обязательства мудариба в отношении потерь, 
возникающих вследствие объективных, рыночных факторов. Вместе с тем, мудариб может быть привлечен к 
ответственности в случае, если доказана его прямая вина в возникновении потерь, например, в результате 
некомпетентных действий, халатности, злонамеренности и прочее [2]. 

2 Мушарака (Musharakah) совместное предприятие, которое в подавляющем большинстве случаев 
представляет собой партнерство в финансовых активах на основе распределения прибыли (и убытков), согласно 
определенной договоренности – пропорционально доле в капитале компании [2]. 
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капитала – banking capital), в чем проявляется главная особенность исламских 

банков – отказ от того, на чем основана деятельность традиционных банков 

(судного процента и ссудного капитала). 

 

Литература: 
1. Маркс К. Капитал, т. ІІІ. – М.: Издательство политической литературы, 1970. – 1084 с. 
2. Исламское банковское дело – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://constitutions.ru/archives/5886. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Іпотечний ринок займає одне з найважливіших місць серед фінансових 

механізмів економічного стимулювання і стабільного розвитку економіки. 

Іпотечне кредитування – це сфера довгострокового вкладення капіталу і як 

будь-який механізм інвестування, розрахований на тривалий період часу, 

стикається в Україні з головною проблемою – відсутністю достатньої кількості 

фінансових ресурсів у населення і, як наслідок, в економіці і банківській 

системі. Таким чином, банківські установи страждають від нестачі відносно 

вільних фінансових ресурсів, а тому мають обмежені можливості в наданні 

довгострокових іпотечних кредитів [4, с. 164]. 

За рахунок іпотеки здійснюється інвестування реального сектора економіки 

та збільшення його капіталу і внаслідок цього забезпечується стабільне 

зростання доходів у різних галузях економіки, що і є актуальним на 

сьогоднішній день. 

Теоретичні аспекти іпотечних відносин та іпотечного кредитування 

досліджувались багатьма зарубіжними і вітчизняними економістами. Основні 

напрями розвитку іпотечних відносин та іпотечного ринку досліджено в працях 

відомих зарубіжних вчених: С. Роуза, М. Левіна, Д. Ван-Хуза, Р. Страйка, 

І. Телгарського, М. Равіса, Дж. Фрідмана, Н. Ордуея, Ф. Фабоцці, російських 

економістів Н. Зелєнкової, Г. Циліної, А. Ужегова, В. Кудрявцева, 

О.Кудрявцевої, М. Логінова та ін. 

Іпoтечне кредитувaння мaє знaчний пoтенціaл щoдo стимулювaння рoзвитку 

екoнoміки крaїни, oскільки нaукoвці тa прaктики ввaжaють йoгo ефективнoю 

фoрмoю зaлучення дoвгoстрoкoвих ресурсів для інвестувaння у рoзвитoк 

реaльнoгo сектoру. 
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Іпотечне кредитування здійснюється як банківськими установами, так і 

Державною Іпотечною Установою. Зазвичай, банки надають іпотечні кредити 

на загальних умовах для усій клієнтів і можливості отримати пільгу за таких 

умов майже не можливо.  

Іпотека виконує такі функції:  

- є інструментом залучення фінансових коштів в економіку;  

- забезпечує повернення позичених коштів;  

- стимулює обіг нерухомості, коли інші способи (купівля, продаж тощо) є 

економічно недоцільними або юридично неможливими. 

Однією з головних рис іпотечного кредитування є його соціальна 

спрямованість – за допомогою іпотечних механізмів громадяни отримують 

можливість придбати житло, виплачуючи його вартість у розстрочку, у свою 

чергу держава, стимулюючи розвиток ринку іпотечного кредитування та 

пропонуючи підтримку у виплаті іпотечних кредитів малозабезпеченим 

верствам, отримує змогу забезпечувати своїх громадян житлом. 

Проаналізувавши літературні джерела, можна сказати, що проблемами 

іпотечного кредитування на сьогоднішній день є такі: 

 недосконалість правової бази;  

 відсутність в держави централізованої і доступної громадської системи 
реєстрації прав власності та обтяжень на нерухоме майно і на землю;  

 відсутність законодавчого положення щодо функціонування вторинного 
іпотечного ринку іпотечних цінних паперів; 

 низька ефективність ринку житлового будівництва;  

 відсутність дієвого механізму кредитування під заставу земель 

сільськогосподарського призначення [1]. 

Становлення і розвиток іпотечних відносин неможливі без 

створення економічних, правових та інституційних передумов. До економічних 

передумов слід, насамперед, віднести: стабільність цін та обмінного курсу 

національної валюти, оскільки це є необхідним елементом в довгостроковому 

інвестуванні; загальне економічне зростання, яке призведе і до розвитку 

іпотечного ринку. Для успішного розвитку іпотечного ринку, в першу чергу, 

практичну значущість матиме визначення принципових засад, які мають 

бути покладені в основу правового регулювання іпотеки [3, с. 136]. 

На сучасному етапі розвитку економіки України необхідною умовою 

ефективної інвестиційної діяльності є відродження іпотечних ринків та 

іпотечного кредитування. За допомогою іпотечного кредитування можна 

вирішити багато економічних і соціальних проблем. 

Проаналізувавши показники, можна зробити висновки, що у 2012-2014 р. 

загальний обсяг кредитів збільшився а обсяг іпотечних – зменшується, 

поясненням цього є зацікавлення банківських установ отримувати прибуток за 

короткостроковими коштами які несуть більший прибуток, за рахунок 

швидкого обертання, та несуть менший ризик. Станом на 01.01.2015 обсяг 

іпотечних кредитів, наданих фізичним особам в іноземній валюті становить 

44 638 млн. грн. Сума нарахованих відсотків складає 11 999 млн. грн. 
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Строк іпотечного кредиту розраховується з урахуванням віку позичальника 

та має бути погашений до досягнення позичальником пенсійного віку. За умови 

наявності поручителя за іпотечним кредитом, строк кредиту може бути 

визначений відповідно віку поручителя. Мінімальний строк – 5 років, 

максимальний – 30 років. Рекомендований розмір відсоткової ставки за 

іпотечним кредитом – від 15,3% річних до 18% річних. Середньозважена ставка 

кредитування за березень 2015 року становить 17,68% річних. 

Станом на 08.01.2015 р. кількість банків, які надають іпотечні кредити, 

порівняно з 08.01.2014 р., строком на 20 років скоротилася з 16 до 6 банків, при 

цьому, кількість банків, що надають іпотечні кредити строком на 1 рік 

зменшилася на 7 банків. 

За 2014 середні реальні ставки по іпотеці зросли на 2,4-3,7 процентного 

пункту і склали 21,3% річних по терміну на 5-10 років, 22,3% річних по терміну 

на 15 років і 21,9% річних по терміну на 20 років [5]. 

Представлена ситуація, свідчить про наявність іпотечних кредитів серед 

інших послуг, запропонованих банківським ринком, хоча цей показник не є 

вагомим. Це пояснюється багатьма факторами, одним з яких є постійна міграція 

населення до міст, що тягне за собою підвищення вартості на нерухоме майно. 

У зв’язку з хибкою економічною ситуацією в країні та постійним збільшенням 

рівня інфляції, питання доцільності вкладення грошових коштів у нерухоме 

майно, серед фізичних осіб, залишається актуальним.  

На думку експертів банківського ринку, покращення стану іпотечного 

кредитування прямо пропорційно призведе до покращення економічного стану 

України. Адже іпотечний ринок тісно пов'язаний з фінансовим, валютним та 

інвестиційним ринками країни. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ  

БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ 

 

Нині у суспільстві значно зросла частка негативних оцінок діяльності як 

окремих банківських інститутів, так і банківської спільноти загалом, їх ролі в 

розгортанні кризових явищ, спроб використання коштів платників податків для 

порятунку збанкрутілих фінансових установ. Внаслідок цього дедалі частіше 

лунають заклики як до часткових, так і до глобальних змін у механізмі 

банківського нагляду. Саме тому важливо, забезпечити функціонування всього 

механізму банківського нагляду, постійно контролювати та оцінювати 

ефективність його роботи. 

Механізм банківського нагляду – це впорядкована система інтересів, правил і 

норм, інструментів впливу, а також організаційно-економічного забезпечення 

контрольно-наглядової діяльності. Послідовність формування такого механізму 

враховуватиме індивідуальні та спільні параметри цілісної сукупності 

взаємозв'язків між усіма складовими банківської системи, а також між засобами 

та інструментарієм досягнення цілей державного регулювання банківської 

діяльності [1, с. 274].  

Банківський нагляд – це взаємозв'язок превентивних та регулюючих заходів, 

спрямованих на забезпечення стабільності і гнучкості банківської системи. 

Вона, у свою чергу, в рамках діючого законодавства розробляє, встановлює та 

застосовує критерії оцінки, ліцензування, нормативні показники діяльності 

банків [1, с. 274].  

Слід зазначити, що в науковій літературі існує кілька підходів до розуміння 

суті поняття «банківський нагляд»: 

1. Спостережний (моніторинговий) підхід, зміст якого полягає у віднесенні 

до сфери банківського нагляду сукупності моніторингово-аналітичних 

процедур, виконання яких спрямовано на перевірку відповідності банківської 

діяльності встановленим вимогам.  

2. Контрольний підхід, прихильники якого розглядають банківський нагляд 

як інструмент здійснення зворотних зв’язків у системі регулювання банківської 

діяльності. До складу завдань, які вирішує банківський нагляд у контексті 

забезпечення контролю, слід віднести оцінку стану банківської діяльності. 

3. Контрольно-спостережний підхід, у рамках якого процедури 

спостереження й моніторингу нерозривно поєднуються не тільки з перевіркою 

відповідності банківських операцій встановленим вимогам, але доповнюються 

визначенням заходів, необхідних для запобігання виникненню порушень.  

4. Інституціональний підхід, відповідно до якого банківський нагляд слід 

розглядати в контексті вирішення широкого кола завдань банківського 

регулювання на основі інституціонального регулювання, яке складається з 
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комплексу норм і правил діяльності банків, а також інструментарію, що 

забезпечує дотримання таких правил [2, с. 59]. 

Банківський нагляд як система контролю включає в себе вступний контроль, 

дистанційний (або документарний) контроль та інспектування на місцях. Деякі 

фахівці вважають вступний контроль найбільш важливою частиною 

правоздатності банківського нагляду, оскільки він обмежує можливість 

здійснення банківських операцій лише тими суб'єктами, які мають ліцензію на 

право займатися банківською діяльністю. З таким твердженням важко не 

погодитись. Новостворені банки найбільш вразливі щодо розорення, тому 

контроль при вступі до ринку банківських послуг має дуже важливе значення. На 

цій стадії банківський нагляд зобов'язаний не допускати до банківської діяльності 

людей з недостатньою професійною підготовкою, досвідом, фінансовим 

забезпеченням та етичними стандартами, виключати політичні мотиви, особисті 

та вузьковідомчі інтереси при допуску на ринок банківських послуг.  

Взагалі сучасні наукові підходи розмежовують банківський нагляд на три 

етапи (залежно від життєвого циклу банку): 

1. Етап «зародження». На цьому етапі проводиться нагляд за тим, щоб кредитна 

установа за розміром капіталу та іншими відповідними чинниками відповідала 

чинному законодавству щодо реєстрації та ліцензування банківських установ. 

Інструментарієм нагляду на першому етапі є: аналіз статуту банку; аналіз бізнес-

плану, що визначає види діяльності, які банк планує здійснювати на 

найближчий рік, та стратегію діяльності банку на найближчі три роки; перевірка 

відомостей про кількісний склад спостережної ради, правління (ради директорів), 

ревізійної комісії; перевірка відомостей про професійну придатність та ділову 

репутацію голови та членів правління (ради директорів) і головного бухгалтера 

банку; контроль за мінімальним розміром статутного капіталу тощо. 

2. Етап «становлення» (зростання активів банку, фінансових показників 

тощо). На другому етапі банківський нагляд має бути зосереджений на 

запобіганні виникненню кризових ситуацій у роботі кредитної установи, на 

виконанні обов’язкових економічних нормативів НБУ, норм відрахувань до 

резервів на покриття можливих збитків. Інструментарієм нагляду на цьому 

етапі є: контроль фінансової, управлінської та статистичної звітності; 

проведення інспекційних перевірок; аналіз висновків внутрішніх та зовнішніх 

аудиторів; застосування заходів впливу, до яких належать: зупинення виплати 

дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі; встановлення для 

банку підвищених економічних нормативів; підвищення резервів на покриття 

можливих збитків за кредитами та іншими активами; заборона надавати 

бланкові кредити; накладення штрафів на керівників банку тощо. 

3. Етап «згасання». На третьому етапі банківський нагляд має контролювати 

процес проведення санації кредитної установи, тобто виведення із стану 

фінансової кризи, або процес ліквідації банку. Інструментарій нагляду на цьому 

етапі такий: призначення тимчасової адміністрації банку, що здійснюється у 

разі: систематичних порушень законних вимог Національного банку України; 

наявності клопотання банку про призначення тимчасової адміністрації; 

призначення ліквідатора банку тощо. 



45 

Аналіз літературних джерел свідчить, що існують три моделі наглядових 

систем за фінансовою сферою: секторна модель, модель єдиного нагляду, 

модель нагляду за завданням. 

Секторна модель базується на чіткому розподілі завдань і функцій 

наглядових органів за діяльністю окремих секторів фінансового ринку – 

банківського, страхового та фондового. Секторна модель є найпоширенішою. 

Це пояснюється тим, що така модель дає змогу регулювати окремі сегменти 

фінансового ринку з урахуванням специфіки їх діяльності та впливу на неї 

агентів ринку. Нині цієї моделі нагляду дотримуються такі країни, як Греція, 

Іспанія, (Італія, Франція (в поєднанні з моделлю за завданнями) та Україна.  

Модель за завданнями передбачає розподіл обов’язків наглядових органів на 

основі завдань і функцій нагляду: на пруденційний нагляд за діяльністю 

фінансових посередників та на регулювання бізнесу у фінансовій сфері. Її 

використовують лише в чотирьох європейських країнах: Нідерландах і частково 

у Франції, Італії, Португалії.  

Вплив глобалізаційних процесів та фінансово-економічних криз зумовлюють 

впровадження моделі єдиного наглядового органу. За цією моделлю всі 

наглядові функції зосереджуються у мегарегулятора. Однією з перших такий 

орган створила Швеція у 1991 р. Сьогодні мегарегулятори сформовані в таких 

країнах, як Австрія, Данія, Німеччина та ін [3, с. 196]. 

Нагляд за фінансовим ринком в Україні здійснюють на основі секторної 

моделі, тобто декількома державними установами. Так, діяльність вітчизняних 

банків контролює Національний банк України (НБУ). 

Структурним підрозділом НБУ, який відповідає за банківський нагляд є 

Дирекція з банківського регулювання та нагляду, яка залежно від специфіки 

діяльності має у своєму складі певні департаменти, до них належать: 

Департамент реєстрації та ліцензування банків; Департамент інспектування 

банків; Департамен безвиїзного банківського нагляду; Департамент 

нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та 

нагляду та ін. 

Система банківського нагляду на рівні відповідних департаментів 

банківського нагляду Національного банку України та відділів банківського 

нагляду при територіальних управліннях Національного банку України виконує 

такі функції [1, с. 278]:  

– створення нормативно-правового забезпечення – функціонування 

банківської системи. 

– аналіз ризиків у банківській системі і тенденцій їх динаміки;  

– визначення відповідності роботи банківської установи нормативно-

правовим нормам.  

– висунення вимог до банків щодо ліквідації виявлених недоліків.  

Підсумовуючи вищезазначене бачимо, що функціонування та розвиток 

механізму банківського нагляду як упорядкованої системи заходів, правил і 

норм, інструментів забезпечення контрольно-наглядової діяльності створюють 

сприятливі умови для подолання негативних тенденцій, що склались у 

банківському секторі. Незалежно від моделі наглядової системи, банківський 
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нагляд важливий на кожному етапі існування банківської установи. За 

допомогою спеціальних інструментів НБУ може впливати на її 

функціонування, попереджаючи таким чином кризові явища не тільки в 

банківському секторі, а й в економіці усієї держави. 
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ЕТАПИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ  

ТА МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ 

 

В нинішній складній економічній та політичній ситуації перед вітчизняними 

підприємствами стоїть складна задача забезпечення їхнього функціонування 

взагалі та забезпечення подальшого розвитку. Необхідною умовою зростання 

ринкової вартості підприємства є його ефективна протидія зовнішнім та 

внутрішнім кризовим явищам. 

На думку Лігоненко Л.О. [1, с. 17] причини появи кризових явищ приховані в 

особливостях організації ринкового господарства, та викликані постійною 

зміною ринкових орієнтацій споживачів, невизначеністю економічної 

поведінки контрагентів підприємства, необхідністю постійного коригування 

основних елементів та функціональних підсистем самого підприємства. 

Виникнення кризи обумовлює певні загрози та ризики для процесу 

функціонування підприємства, а її проходження (подолання) має певні наслідки 

для подальшого функціонування підприємства – позитивні, якщо має місце 

розв’язання накопичених протиріч, або негативні, якщо наслідком кризи є 

призупинення діяльності підприємства, виникнення ситуації банкротства, 

добровільна або примусова його ліквідація як господарського суб’єкта. 

Процес потрапляння підприємства до кризового стану розглянемо з позиції 

врахування особливостей внутрішнього та зовнішнього середовища. 

До внутрішніх особливостей ми вважаємо доцільним віднести: 

- незадовільну структуру активів та зниження рівня їхньої ліквідності; 
- нераціональну структуру капіталу, 
- незадовільну динаміку грошових потоків, 
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- підвищений рівень фінансових ризиків. 
Така ситуація значно погіршується, якщо підприємство не здатне швидко 

адаптуватись до особливостей зовнішьного середовища. 

Антикризове управління підприємством доцільно поділити на кілька етапів 

(рис. 1).  

На першому етапі слід зосередити увагу на аналізі факторів зовнішнього 

середовища з позиції визначення їх позитивного чи негативного впливу на 

діяльність підприємства. 

 

1. Аналіз зовнішнього фінансового середовища функціонування підприємства 

↓ 

2. Дослідження внутрішніх факторів втрати або підтримання фінансової рівноваги 

Дослідження 

структури і 

ліквідності 

активів 

 

Дослідження 

структури 

капіталу 

 

Дослідження 

грошових 

потоків 

 

Дослідження 

фінансових 

ризиків 

 

Встановлення 

ймовірності 

банкрутства 

підприємства 

↓ 

3. Обґрунтування цільових показників виходу підприємства з кризи 

Структура 

активів 
 

Норма 

грошових 

коштів 

 
Структура 

капіталу 
 

Структура 

грошових 

потоків 

 

Рівень 

фінансових 

ризиків 

↓ 

4. Пошук резервів досягнення стану фінансової рівноваги 

↓ 

5. Контроль процесу виходу з кризи та підтримання фінансової рівноваги 

Рис. 1. Етапи антикризового управління підприємством 

 

Другий етап включає дослідження окремих складових фінансового стану 

підприємства. Аналіз обсягу і структури грошових потоків в контексті 

виявлення рівня коефіцієнтів рівномірності, синхронності та збалансованості. 

Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків здійснюється 

наступним чином: в розрізі кожного напряму діяльності визначають властиві їм 

види фінансових ризиків; визначається перелік внутрішніх або 

несистематичних (специфічних) фінансових ризиків, які властиві окремим 

видам діяльності або намічених фінансових операцій підприємства (ризик 

зниження фінансової стабільності, ризик неплатоспроможності, структурний 

ризик, кредитний ризик); формується запропонований загальний портфель 

фінансових ризиків, що пов’язані з майбутньою діяльністю підприємства.  

Третій етап – обґрунтування цільових показників – дає можливість більш 

детально обґрунтувати етапи антикризового управління фінансовою рівновагою 

підприємства.  

На четвертому етапі управління визначається необхідний обсяг фінансових 

ресурсів для підтримання і розвитку всіх фінансових процесів. 
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Останній етап – контроль процесу виходу з кризи, дотримання цільових 

показників – дозволяє встановити, наскільки вдало підприємство керує 

власними та запозиченими коштами, проводить емісійну, амортизаційну, 

дивідендну політику, контролює рівень фінансових ризиків, забезпечує 

синхронізацією грошових потоків. Забезпечення фінансової рівноваги 

підприємства потребує аналізу з урахуванням внутрішніх умов його розвитку, 

зміни кон'юнктури фінансового, товарного ринків і інших факторів 

зовнішнього середовища. 

Дана модель фінансової рівноваги дозволяє конкретизувати оптимізаційні 

проблеми і розробити систему діагностики і управління фінансовим станом 

підприємства з позиції забезпечення економічного зростання при 

контрольованій фінансові рівновазі. 

 

Література: 
1. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: Підручник для студентів вищих 

навч. закладів. – К.: КНТЕУ, 2005. – 823 с. 
2. Антикризисное управление предприятиями и банками: Учеб.-практ. пособие. – М.: Дело, 

2008. – 840 с. 

 

 

 

Кравець Л. Г. 
студентка 

Науковий керівник: Кошонько О. В. 

доцент кафедри фінансів та банківської справи 

Хмельницький національний університет 

м. Хмельницький, Україна 

 

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ БАНКУ 

 

Незважаючи на загальні тенденції в складі і структурі активів, кожний банк 

повинен прагнути до створення раціональної структури активів, яка залежить 

насамперед від якості активів. Якість активів визначається їх ліквідністю, 

обсягом ризикованих активів, питомою вагою критичних і неповноцінних 

активів, обсягом активів, що дають прибуток. 

Здійснення активних банківських операцій у цій справі має суттєве значення 

для фінансового забезпечення нормального економічного розвитку. Збалансоване 

зростання обсягу активів і поліпшення їхньої якості є необхідною умовою 

досягнення і підтримання стабільного функціонування й розвитку комерційних 

банків, їхнього позитивного впливу на розвиток економіки України. 

Серед українських вчених-економістів та практиків, що внесли вагомий 

внесок у розвиток даної теми дослідження варто назвати Васюренко О.В., 

Васильченко З.М., Васильченко І.П., Герасимович А.М., Денисенко М.П., 

Кириченко О.А., Косова Т.Д., Мороз А.М., Стойко О.Я., Циганов О.В. та інші.  

Активні операції – це операції з розміщення мобілізованих комерційним 

банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-
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матеріальні цінності з метою одержання доходу та забезпечення своєї 

ліквідності [33, с. 330]. 

Розміщуючи кошти в активи банки постійно слідкують за тим щоб частка 

коштів залишилась у вигляді обов’язкових та вільних резервів, щоб тривалість 

вкладень в активи відповідала тривалості залучення коштів в пасиви. Крім того 

кредитні операції банків (в активи) призводить до появи додаткових коштів в 

пасивах. Все це вимагає від банків управління активними і пасивними операціями 

в їх взаємозв’язку як єдиним комплексом банківської діяльності [3, c. 99]. 

Отже, до активних операцій банків належать: 

‒ операції з вкладення банківських ресурсів у грошові кошти в готівковій і 
безготівковій формах з метою підтримання ліквідності банку; 

‒ розрахункові операції, пов'язані з платежами клієнтів; 
‒ касові операції з приймання і видавання готівки; 
‒ кредитні операції, пов'язані з наданням кредитів різних форм і видів 

юридичним, фізичним особам, банкам; 

‒ інвестиційні операції з вкладення банківських ресурсів у цінні папери 
(акції, державні та корпоративні облігації) на тривалий строк; 

‒ фондові операції з купівлі-продажу цінних паперів; 
‒ валютні операції з купівлі-продажу іноземної валюти на внутрішньому та 

міжнародному валютних ринках; 

‒ депозитні операції з розміщення тимчасово вільних ресурсів банку в 
депозити в НБУ та в інших комерційних банках; 

‒ операції з купівлі-продажу банківських металів на внутрішньому 

міжнародному валютних ринках; 

‒ операції з придбання основних засобів, матеріальних та нематеріальних 
активів. 

Активні операції комерційні банки здійснюють у межах наявних ресурсів, 

тобто у межах залишку грошових коштів на кореспондентському рахунку в 

НБУ (при проведенні операцій у безготівковому порядку) та в касі (при 

проведенні операцій з готівкою). 

Кредитні операції здійснюються у формі надання позичок під зобов’язання 

позичальників повернути кошти та сплатити проценти у встановлені строки. Це 

ключовий вид активних операцій банків, вони забезпечують переважну частину 

доходів у багатьох банків [1, c. 32]. 

Під управлінням активами розуміють шляхи і порядок розміщення власних і 

залучених коштів. Стосовно комерційних банків – це розподіл на готівку, 

інвестиції, позики та інші активи. Очевидним вирішенням проблеми 

розміщення коштів є «придбання» таких активів (надання позик і інвестицій), 

які можуть принести найвищий дохід за того рівня ризику, на який готове піти 

керівництво банку та підтримання необхідного рівня ліквідності.  

При цьому комерційні банки можуть керуватися трьома основними методами 

розміщення коштів: методом конверсії фондів, методом розподілу активів і 

методом наукового управління, та інші.  

Суть методу конверсії фондів полягає в тому, що ресурси, мобілізовані з різних 

джерел, використовуються по–різному. Ресурси ув’язуються з джерелами і 
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напрямами використання. Таким чином, дилема «ризик – прибутковість» 

вирішується окремо для кожного джерела коштів (метод мінібанку). 

Модель розподілу активів установлює, що розмір необхідних банку ліквідних 

коштів залежить від джерел залучення фондів. Цим методом робиться спроба 

розмежувати джерела коштів відповідно до норм обов’язкових резервів і 

швидкості їхньої оборотності.  

Управління активами за допомогою наукових методів і дослідження операцій 

допускає використання складніших моделей і сучасного математичного апарату 

для аналізу складних взаємозв’язків між різними статтями банківського балансу 

і звіту про прибутки і збитки. Цей підхід може надати велику допомогу 

керівництву банку в ухваленні рішень.  

При управлінні активами і в інших сферах діяльності керівництво 

комерційного банку може ефективно використовувати також і інші методи 

управління активами. Модель лінійного програмування – метод математичного 

моделювання, що виражає взаємозв’язок різних елементів рішень у стандартній 

математичній формі. При використанні методу активного управління 

портфелем розміщення кредитних ресурсів здійснюється не тільки за 

допомогою укладання кредитного договору, а й шляхом використання векселів, 

облігацій [2, с. 19-20].  

З метою поліпшення методики управління активними операціями банку 

пропонуємо застосовувати три основних методи : 

1) метод загального фонду коштів (об’єднання джерел), в основі якого 

лежить ідея об’єднати всі ресурси банку з наступним їх розміщенням 

відповідно до визначених пріоритетів. Цей метод дасть змогу керівництву 

оперативних відділів розв’язати проблему поєднання надійності, ліквідності і 

прибутковості; 

2) метод розподілу активів або конверсія коштів, головною перевагою якого є 

зменшення частки ліквідних активів та вкладень додаткових коштів у позики та 

інвестиції. Тобто цей метод сприятиме збільшенню норми прибутку, і, 

відповідно веде до фінансової стійкості банку; 

3) метод управління активами комерційного банку відповідно до попиту 

клієнтів на ліквідні кошти, показує, що управління активами та їхній розподіл 

має здійснюватись на основі чіткого розмежування можливого запиту на 

вилучення коштів із поточних рахунків і попиту на кредити. Цей метод 

сприятиме тому, щоб підтримання ліквідності комерційного банку не завдало 

надмірної шкоди його рентабельності. 

З метою пiдвищення ефективностi управління активами банку варто здiснити 

такі заходи: управління готівкою повинно бути більш ефективним, тобто 

необхідно планувати притоки і відтоки готівки і розробляти графіки платежів; в 

управлінні кредитним портфелем необхідно контролювати розміщення 

кредитних вкладень по ступеню їхнього ризику, форм забезпечення повернення 

позичок, рівню прибутковості; аналізувати розміщення кредитів за термінами 

на основі бази даних; краще вивчати кредитоспроможність позичальників; 

видавати кредити можливо більшому числу клієнтів при зберіганні загального 

обсягу кредитування; підвищити повернення кредитів, у тому числі за рахунок 
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більш надійного забезпечення; змінити структуру активів, тобто збільшити 

частку ліквідних активів за рахунок достатнього погашення кредитів, 

розчищення балансу шляхом виділення на самостійний баланс окремих видів 

діяльності, збільшення власних коштів, одержання позик в інших банках тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ: 

МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД І УКРАЇНА 

 

Міжнародний кредит – важлива складова сучасних міжнародних 

економічних відносин. Він являє собою сукупність кредитних відносин, що 

функціонують на міжнародному рівні, коли позичковий капітал переміщується 

з однієї країни до іншої. Безпосередніми суб’єктами кредитних відносин на 

міжнародному рівні є банки, підприємства, держава, населення, міжнаціональні 

фінансово-кредитні інститути: Міжнародний валютний фонд, Міжнародний 

банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку 

та інші подібні організації [2, c. 43]. 

Роль МВФ як глобального макрорегулятора сприймається у світі досить 

неоднозначно. З одного боку, надання МВФ кредитів країнам, постраждалим від 

фінансових криз, без сумніву, сприяє стабілізації фінансового становища у 

короткостроковому плані. З іншого боку, за весь час існування МВФ так і не 

спромігся розробити ефективних механізмів запобігання глобальним системним 

кризам. Заходи, до яких вдається МВФ, щоб подолати кризу, більш нагадують 

механізм «ручного настроювання», ніж автоматичної стабілізації, і не включають 

подальшого нагромадження глобальних торговельних дисбалансів, що 

спричиняють виникнення та поширення кризових явищ [3, c. 24].  

Україна має певний досвід використання міжнародних кредитів, у тому числі 

і кредитів Міжнародного валютного фонду. Вплив кредитів на економіку 

країни завжди неоднозначний, особливо в контексті отримання Україною 
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чергового транша кредиту МВФ. Необхідність визначення можливих ризиків і 

вигід для економіки України внаслідок цих запозичень є вкрай актуальною. 

Над даною проблемою, актуальність якої особливо гостро постає в період 

кризи, працювали З. Васильченко, І. Васильченко, О. Кузнецов. З. Луцишин та 

інші. Проблеми співпраці МВФ з Україною знайшли відображення в працях 

таких учених, як М. Сайкевич, Л. Лебединець, Т. Вахненко, А. Гальчинський, 

В. Литвицький, В. Колосова, В. Новицький, В. Хорошковський та інші. 

Невпинне зростання зовнішнього боргу України на тлі значного спаду 

виробництва негативно впливає на економічну безпеку. З 2013 року державний і 

гарантований державою борг знаходиться близько свого критичного рівня. 

У 2015 році очікується його подальше зростання. Станом на 28 лютого 2015 року 

загальний борг України становив 58.1 млрд. дол. США. Зовнішній державний та 

гарантований державою борг України сягнув 38 мільярдів доларів [4].  

Слід відзначити, що міжнародний кредит означає рух позичкового капіталу у 

сфері міжнародних економічних відносин і передбачає надання валютних і 

товарних ресурсів на умовах повернення та сплати процентів. Кредиторами є 

міжнародні і регіональні валютно-кредитні фінансові організації, уряди, державні 

і приватні установи. Поряд з певними позитивними моментами міжнародний 

кредит має й істотні негативні сторони. Зокрема серед них можна виділити: 

- появу диспропорцій відтворення суспільного продукту, оскільки 

розвиваються прибуткові галузі і затримується розвиток тих галузей, до яких 

іноземний кредит не залучається;  

- посилення конкурентної боротьби країн за ринки збуту, джерела сировини, 

сфери вкладання капіталів;  

- підтримку в країнах-позичальниках вигідних країнам-кредиторам 

політичних та економічних режимів, маріонеткових урядів; 

- мобілізацію для виплати боргу значних фінансових ресурсів, що часто 

перевищують потенційні можливості країни-позичальника [2, c. 45]. 

Держави, що розвиваються, до складу яких належить Україна, дуже часто 

вдаються до запозичень, які спрямовуються на стимулювання економічного 

розвитку. Виступаючи позичальником на міжнародних фінансових ринках, 

Україна отримує доступ до різних видів кредитів. Починаючи з 1994 року 

отримує від МВФ кредити stand-by, що надаються країнам-членам МВФ – 

частинами щоквартально для підтримки їхніх економічних програм. При цьому 

країна-позичальник повинна дотримуватися закладених в угоді домовленостей, 

зокрема таких як: відміна або лібералізація валютного та імпортного контролю; 

зниження обмінного курсу місцевої валюти; жорстка внутрішня антиінфляційна 

програма; стимулювання іноземних інвестицій і відкриття економіки країни 

світовому господарству [1, c. 87].  

З 2015 році в Україні здійснюється кредитування за програмою EFF 

(Extended Fund Facility). А ці кредити видають на звернення позичальника, який 

має серйозні порушення платіжного балансу, спровоковані структурними 

негативними змінами в національній економіці. 

Згідно із заявою МВФ, починаючи з 2015 року, Україна може розраховувати 

на кредит у розмірі 17,5 млрд. доларів протягом чотирьох років. Решту коштів 
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із заявлених українським урядом 40 млрд. доларів, які планують отримати від 

зовнішніх кредиторів, надають Світовий банк, Європейський інвестиційний 

банк та інші кредитори. Можна очікувати, що 2015 року максимальний обсяг 

допомоги Україні від МВФ становитиме 6-8 млрд. доларів [5].  

Отже, міжнародні фінансові організації мають велике значення для 

покращення економічного становища України. Співпраця України з МФО 

сприяє поліпшенню макрофінансових показників стабілізації, формуванню 

конкурентного ринкового середовища, стабілізації національної грошової 

одиниці, активізації інвестиційного процесу, розвитку приватного 

підприємництва. Я вважаю, що Україні вкрай необхідно прислухатися до 

власного пульсу економіки, до ситуації, яка склалася в соціальній сфері. Адже і 

співпраця з МВФ, і розрив відносин з ним будуть негативно впливати на 

розвиток України.  
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ТА ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 

 

В сучасних умовах реформування виникає необхідність удосконалення 

державного контролю в Україні, у тому числі й державного фінансового 

моніторингу. Адже через стрімкий розвиток тіньової економіки відбувається 

недоцільне використання державного майна та державних коштів.  

Окремим питанням здійснення фінансового моніторингу в Україні 

присвячені наукові праці О.М. Бандурки, С.А. Буткевича, В.А. Журавля, 
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В.С. Зеленецького, В.Л. Кротюка, В.А. Некрасова, С.В. Сімов’яна, 

В.А. Тимошенка, Д.А. Файера тощо. Проте, проблематика організації та 

реалізації фінансового моніторингу потребує подальшого вивчення. 

Метою даного дослідження є визначення сутності державного фінансового 

моніторингу, ідентифікація проблем його здійснення та розробка шляхів їх 

усунення. 

Фінансовий моніторинг – це сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами 

фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму, що включають проведення державного фінансового моніторингу та 

первинного фінансового моніторингу. 

Суб’єктами фінансового моніторингу виступають: 

 Національний банк України, 

 Міністерство фінансів України, 

 Міністерство юстиції України, 

 Міністерство транспорту та зв’язку України, 

 Міністерство економіки України, 

 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 

 Державна комісія з регулювання фінансових послуг України, 

 Державна служба фінансового моніторингу України. 

Об’єктами фінансового моніторингу виступають дії з активами, пов’язані з 

відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови 

наявності ризиків використання цих активів з метою легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також 

будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників [1, с. 182-188]. 

На сьогоднішній день існує цілий ряд проблем організації та проведення 

фінансового моніторингу в Україні. 

Однією з найбільш актуальних проблем щодо ефективного проведення 

фінансового моніторингу по попередженню, виявленню легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинних шляхом є недосконала організація взаємодії між 

органами загального державного фінансового контролю та спеціальними 

органами фінансового моніторингу. Найчастіше причинами цього є:  

 різні оцінки діяльності взаємодіючих сторін; 

 корумпованість окремих чиновників; 

 відсутність зацікавленості у кінцевому результаті діяльності; 

 відомчі інтереси та не розкриття певної наявної інформації; 

 низький рівень нормативно-правової регламентації взаємодії відомств; 

 відсутність належного науково-методичного забезпечення організації та 

здійснення взаємодії; 

 неналежний рівень професійної підготовки співробітників, що 

безпосередньо здійснюють фінансовий моніторинг; 

 складність виявлення фактів легалізації (відмивання) злочинів, одержаних 
злочинним шляхом [3]. 

Одним із негативних суспільних явищ, що заважає ефективно здійснювати 

організацію фінансового моніторингу в державі є корупція. 



55 

А тому доцільно використовувати дієві заходи боротьби з корупцією та 

організованою злочинністю в органах управління; поєднати зусилля 

правоохоронних і контролюючих органів у протидії відмиванню грошей; 

укласти угоди із провідними країнами, в яких регламентовано процедуру 

повернення коштів, здобутих незаконним шляхом і переказаних за кордон. 

До проблем фінансового моніторингу також відносять недосконалість 

законодавчо-правової бази щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом. 

З метою поліпшення ефективності функціонування системи запобігання та 

боротьби з відмиванням грошей в Україні потрібно використовувати при 

розробці законодавчих основ протидії легалізації незаконних доходів в Україні 

визнаних на міжнародному рівні норм і процедур; запровадити практику 

міжвідомчої розробки пропозицій щодо удосконалення чи зміни законодавчих 

або нормативних актів, які забезпечують боротьбу з відмиванням брудних 

грошей; створити єдиний державний інформаційно-аналітичний центр зі 

збирання та обробки даних про фінансові операції; запобігати надходженню 

«брудних» грошей із-за кордону під виглядом великих інвестицій [2]. 

Також доцільним було б запровадити в практику навчання (стажування) 

співробітників українських правоохоронних органів у країнах, які мають 

досконале законодавство й досвід слідчої та судової практики у сфері боротьби 

з відмиванням грошей; поліпшити аудит коштів, що надходять до статутних 

фондів різних суб'єктів господарювання тощо. 

Виходячи із вищеназваного, для створення ефективної системи взаємодії між 

відповідальними органами виконавчої влади, насамперед, необхідне 

удосконалення механізму взаємодії між правоохоронними та іншими органами 

виконавчої влади у боротьбі з торгівлею людьми, наркобізнесом, 

фінансуванням тероризму, незаконною міграцією, а також забезпечення 

проведення всебічного, повного і об’єктивного досудового розслідування 

кримінальних справ; забезпечення вдосконалення функціонування Єдиної 

державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню 

тероризму, що дасть можливість:  

– об’єднати інформаційні ресурси відповідальних органів виконавчої влади;  

– створити цілісну систему інформаційної взаємодії відповідальних органів 

виконавчої влади, інших суб’єктів системи запобігання та протидії легалізації 

незаконних доходів і фінансуванню тероризму;  

– створити єдиний інформаційний простір для забезпечення проведення 

комплексного аналізу інформації про доходи, одержані злочинним шляхом, 

виявлення механізмів їх легалізації, запобігання відмиванню таких доходів і 

фінансуванню тероризму;  

– забезпечити розвиток системи запобігання та протидії легалізації 

незаконних доходів і фінансуванню тероризму, виконання вимог Сорока 

рекомендацій групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням 

грошей (FATF).  
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Таким чином, на даному етапі розвитку країни фінансовий моніторинг є 

пріоритетним напрямком протидії організованій злочинності. Проте, в Україні 

недосконала нормативно-правова база та організація для здійснення даного 

виду контролю. Провідну роль у вирішенні даної проблеми повинні відігравати 

ефективні, дієві та своєчасні заходи попередження злочинів, що мають 

відбуватися цілісною системою дій. Належна організація фінансового 

моніторингу дозволить розширити можливості національної економіки та 

забезпечити економічну безпеку держави. 
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ  

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

Одним із актуальних завдань на сучасному етапі розвитку банківської 

системи України у посткризовий період є формування комерційними банками 

якісного за своєю структурою банківського капіталу. Враховуючи цю важливу 

роль банків у розвитку економіки як провідних фінансових посередників, 

регулятивні органи встановлюють мінімальні нормативи до розмірів та 

достатності капіталу банків.  

З урахуванням цих вимог, для розширення можливостей здійснення активних 

операцій більшість банків прагне до нарощування власного капіталу. Крім того, 

збільшення банківських капіталів підвищує надійність банків, сприяє підтримці 

довіри до них з боку суспільства, що стимулює розвиток банківських ресурсів. 

Отже, вивчення джерел формування та збільшення капіталу банку є 

актуальною науковою проблемою, яка потребує дослідження. 

Теоретичні та практичні аспекти формування капіталу комерційних банків 

вивчалися вітчизняними та зарубіжними науковцями. Значний внесок у 

дослідження цієї проблеми зробили такі вчені: М.Д. Алексеєнко [1, с. 41–48], 

А.М. Мороз [4, с. 41–48], А.П. Вожжов, М.І. Савлук, А.В. Шаповалов, 

І.А Бланк, Дж. Сінкі та інші. 
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Проте, дана тема ще має ряд недостатньо вирішених завдань, а саме щодо 

джерел збільшення власного капіталу банківських установ. 

Метою статті є всебічний розгляд джерел формування власного капіталу 

банку, аналіз їх переваг та недоліків. 

В сучасній практиці банківської діяльності існують два види джерел 

формування та нарощування власного капіталу: зовнішні та внутрішні, різниця 

між якими полягає у тому, що в першому випадку для збільшення власного 

капіталу залучаються додаткові ресурси з грошового ринку, а в другому – 

збільшення власного капіталу відбувається за рахунок підвищення 

ефективності роботи банку (рис. 1). 

 

Рис. 1.1. Зовнішні та внутрішні джерела збільшення власних коштів банку 

 

Аналіз закордонної та вітчизняної практики показав що, для залучення 

капіталу із зовнішніх джерел банки мають декілька альтернативних способів: 

 продаж звичайних акцій; 

 продаж привілейованих акцій; 

 емісія субординованих боргових зобов'язань; 

 обмін акцій на боргові цінні папери [1; 2; 4]. 

Розглянемо переваги та недоліки деяких способів залучення зобов’язань. 

Додаткова емісія звичайних акцій є найбільш дорогим способом залучення 

зовнішнього капіталу через високі витрати з розміщення емітованих акцій та 

великий ризик, пов'язаний з доходами акціонерів у порівнянні з доходами 

власників боргових зобов'язань. Коли акціонери банку не зможуть викупити всі 

нові акції, то це зменшить їх контроль над банком та прибуток на одну акцію, 

якщо тільки залучені кошти не принесуть дохід, що перевищує витрати на 

емісію нових цінних паперів. 

Продаж привілейованих акцій, як і продаж звичайних акцій, є одним з 

найдорожчих джерел поповнення банківського капіталу. Однак, привілейовані 
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акції мають перевагу перед борговими зобов'язаннями, що полягає в більшій 

гнучкості перших, а також у тім, що вони збільшують можливості банку щодо 

залучення позикових коштів у майбутньому. 

Випуск субординованих зобов'язань та цінних паперів. Цим зобов’язанням 

притаманні окремі ознаки власного капіталу: виплата процентів інвесторам 

може призупинитись у разі погіршення фінансового стану банку–боржника; ці 

боргові зобов’язання не можуть бути забрані з банку раніше, ніж через 

п’ять років, а у разі банкрутства або ліквідації повертаються інвестору після 

погашення претензій усіх інших кредиторів; субординований капітал 

забезпечується в цілому всім майном банку. Перевага даного методу полягає в 

підвищенні показників прибутковості на одну акцію за умови, що такі кошти 

приносять дохід, який перевищує процентні виплати за ними. Але такий спосіб 

формування капіталу зменшує стійкість банку і підвищує ризик, що може 

негативно вплинути на ціну акцій банку.  

Обмін акцій на боргові цінні папери. В останні роки багато банківських 

організацій використовували у своїй практиці обмінні операції типу «акції – 

боргові зобов'язання», у результаті яких банк збільшує свій капітал та уникає 

майбутніх витрат на виплату відсотків по зобов'язаннях, що погашаються. 

Вибір того чи іншого зовнішнього джерела збільшення власного капіталу та 

їх співвідношення визначаються чинниками, серед яких найбільше значення 

мають: 

 відносні витрати, пов'язані з використанням конкретного джерела власного 
капіталу; 

 ризик, пов'язаний з конкретним джерелом власного капіталу; 

 вплив на прибутковість власних коштів банку або акціонерного капіталу, 
що характеризується зміною прибутку на одну акцію; 

 вплив на власність та контроль за діяльністю банку з боку існуючих та 
потенційних акціонерів; 

 вплив на загальну схильність банку до ризику, що характеризується, 
наприклад, таким показником, як співвідношення сукупного обсягу виданих 

кредитів та власних капіталу банку; 

 політика регулювання НБУ. 
Залучення капіталу за рахунок внутрішніх джерел не несе в собі небезпеки 

втрати існуючими акціонерами контролю над банком, звуження їх частки у 

власності та скорочення доходу на одну акцію. Такий спосіб нарощування 

власного капіталу спостерігається в умовах зниження активності інвесторів та 

нестачі коштів від реалізації акцій, що емітуються. У той же час суттєве 

скорочення прибутків комерційних банків робить збільшення капіталу за 

рахунок внутрішніх джерел проблематичним, що потребує особливої уваги. 

Прибуток банку є фінансовим показником результативності його діяльності, 

формується внаслідок кругообігу ресурсів банку та створюється за рахунок 

додаткової вартості, що виникає як результат продажу банківських послуг. 

Зростання прибутку залежить як від внутрішніх чинників, так і від зовнішніх 

умов. А вплив прибутку на формування власного капіталу залежить не тільки 
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від загального обсягу прибутку, але й від структури його розподілу, тобто від 

капіталізації прибутку.  

Особливо важливе значення для зростання капіталу має та його частина, яка 

спрямовується на розширення та вдосконалення банківських технологій, 

сучасне комп'ютерне, інформаційно–програмне забезпечення, розширення 

інфраструктури та мережі філій банку і т.п..  

Крім того, позитивно впливає на формування капіталу банків спрямування 

прибутку до різних страхових фондів, у т.ч. залишення частини прибутку в 

якості нерозподіленого. 

Одним з перспективних напрямків збільшення обсягів власних коштів банків 

у вітчизняних умовах є концентрація банківського капіталу на основі 

банківських злиттів та поглинань, створення банківських холдингів та альянсів.  

Таким чином, банки мають широке коло джерел ресурсів для збільшення 

власних капіталів. Кожен з ресурсів має свої переваги і недоліки, 

використовується банком з врахуванням цілей стратегії і тактики банківського 

менеджменту, та находиться під впливом регулюючих органів, які ставлять за 

мету підвищення рівня надійності банківської системи. 
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СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

Будь-яка діяльність підприємства в ринкових умовах пов’язана з великою 

кількістю ризиків. Під фінансовим ризиком при здійснені підприємницької 

діяльності розуміється будь-який ризик пов’язаний із виробництвом і 

реалізацією продукції, товарів та послуг, фінансовими операціями. Тому такий 

ризик потребує страхового захисту. Страхування фінансових 

ризиків забезпечує захист підприємців від збитків внаслідок можливих 
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непередбачуваних негативних обставин та факторів, які заважають досягненню 

поставлених цілей і отриманню прибутку. 

Окремі теоретичні та практичні аспекти страхування фінансових ризиків 

висвітлено у працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них І. Бланк, 

І. Балабанов, Ю. Заруба, І. Іванова, М.Клапків, Н. Внукова, Л. Хорін, Т. Вейган, 

К. Воблий, С. Осадець, А. Гвозденко, В. Глущенко, Р. Швеблер, Я. Шумелда та 

ряд інших. 

Метою роботи є дослідження поняття фінансового ризику, аналіз 

теоретичних основ і практичних аспектів страхування фінансових ризиків. 

У фінансовій літературі, як правило, описується три концепції управління 

ризиками. Вони можуть бути використані або безпосередньо, або ж на їх основі 

розробляють часткові моделі. До таких концепцій належать: 

- оцінка максимально можливого рівня негативного відхилення 

(збитків/втрат); 

- оцінка найбільш імовірного рівня негативного відхилення (збитків/втрат); 

- оцінка відхилення, приведеного на ризик (рентабельність капіталу 

підприємства, приведена на ризик (RAROC); рентабельність 

активівпідприємства, приведена на ризик (RAROA); капітал, приведений на 

ризик) [1, с. 18]. 

Ефективність будь-якої з вищезазначених концепцій оцінки ризиків та 

обґрунтування управлінських фінансових рішень залежить від інформаційного 

забезпечення та обізнаності фінансових менеджерів, що здійснюють управління 

сукупністю ризиків суб'єкта господарювання. 

Фінансові ризики можна охарактеризувати як сукупність імовірних 

небажаних подій при здійсненні фінансово-кредитних операцій, сутність яких 

полягає в тому, що партнер підприємства чи банку не може виконати взятих на 

себе грошових зобов’язань, а підприємство чи банк не може добитись їхнього 

виконання засобами, передбаченими угодою (контрактом). Особливістю 

фінансового ризику є ймовірність збитку внаслідок проведення операцій у 

фінансово-кредитній і біржовій сферах, здійснення операцій із цінними 

паперами [2, с. 29]. 

Одним з найвагоміших шляхів реалізації усунення фінансових ризиків є їх 

страхування. Задача цієї стратегії полягає у формулюванні доцільності 

збереження будь-якого фінансового ризику. Загалом, страхування вигідно 

відрізняється поміж інших методів утримання рівня ризику (диверсифікації або 

хеджування), адже передбачає змогу отримати дохід і, одночасно з тим, 

зменшує ризик зазнати збитків, тоді як, хеджування фінансових ризиків не 

залишає змогу отримати дохід, проте усуває ризик зазнати збитків. 

До страхування фінансових ризиків підприємства відносять такі ризики: 

- недоотримання (втрат) прибутку (доходу); 

- на випадок зниження обумовленого рівня рентабельності; 

- ризик знищення або пошкодження засобів виробництва; 

- біржові ризики; 

- валютні ризики [3, с. 139]. 
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На відміну від страхування фінансових ризиків із залученням страхових 

компаній самострахування фінансових ризиків передбачає утворення суб’єктом 

господарювання деяких резервних фондів за рахунок систематичних 

відрахувань, відкладання грошових коштів з метою фінансового покриття 

потенційних збитків, а також негативних фінансових результатів, додаткових 

фінансових витрат. 

Перевага самострахування полягає в тому, що воно дає можливість швидко 

вирішувати питання відшкодування невеликих збитків. Також, не потрібно 

платити на сторону страхові премії. 

Отже, страхування фінансових ризиків захищає підприємство від можливих 

фінансових збитків, яких воно може зазнати через проведення операцій у 

фінансово-кредитній та біржовій сферах, через операції з цінними паперами 

тощо.Ринок страхування фінансових ризиків розширюватиметься, що пов’язано 

з розвитком спеціалізації цього виду страхування, зростанням рівня фінансової 

культури підприємств і банків у сфері управління ризиками. У цьому секторі 

можна також передбачити розширення незабаром ряду послуг, наприклад – 

страхування валютних ризиків, страхування збитків, пов’язаних із 

припиненням виробництва, страхування доходу та інші інноваційні страхові 

послуги, які раніше не підлягали страхуванню. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

 

В умовах сучасних ринкових відносин серед підприємств має місце 

зростаюча конкуренція. Ефективним інструментом виживання і пристосування 

до таких умов в даний час стає внутрішній контроль. Причому при правильній 
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організації системи внутрішнього контролю у підприємства є цілком реальна 

можливість не тільки «залишитися на плаву» в умовах жорсткої конкуренції, а 

й навіть зайняти лідируючі позиції. У цьому виражається необхідність ведення 

внутрішнього контролю на підприємстві, яку диктує ринок. 

Дослідженню різноманітних аспектів внутрішнього контролю присвячено 

праці таких вчених, як М. Кужельницький, Л. Пантелейчук, В. Рудницький, О. 

Редько, С. Бардаш, В. Андрєєв, К. Назарова та інші, які здійснили вагомий 

внесок у розвиток теоретичних та практичних аспектів внутрішнього контролю. 

У той же час, слід відзначити, що окремі питання з організації внутрішнього 

контролю є не вирішеними та потребують подальшого дослідження. 

Метою даного дослідження є висвітлення актуальних питань організації 

внутрішнього контролю та розроблення напрямів вдосконалення організації 

внутрішнього контролю. 

Внутрішній контроль – це система контрольних та експертних дій суб’єктів, 

залежних від власника капіталу і незалежних від виконавчої влади, з метою 

сприяння раціональному використанню засобів, предметів праці у 

підприємницькій діяльності виявлення та профілактики конфліктних ситуацій, 

а також вироблення механізмів щодо мінімізації ризиків, які супроводжують 

ведення бізнесу. 

Внутрішній контроль переслідує наступні цілі: 

 надійність і повнота інформації; 

 відповідність політиці суб’єкта господарювання, планам, процедурам та 
діючому законодавству; 

 забезпеченість збереження активів; 

 економічне та ефективне використання ресурсів суб’єкта господарювання; 

 досягнення підрозділами суб’єкта господарювання поставлених цілей і 

завдань 5, с. 61. 

Концепція внутрішнього контролю включає в себе кілька компонентів: 

внутрішнє середовище суб’єкта господарювання, тобто етичні цінності, стиль 

управління, процес прийняття рішень, делегування повноважень і прийняття 

відповідальності, політика щодо персоналу, компетентність співробітників, 

ставлення управлінського апарату компанії до внутрішнього контролю; 

визначення, аналіз і управління ризиками, що стоять перед суб’єктом 

господарювання на шляху досягнення своїх цілей; повсякденне здійснення 

контролю: облік і звітність, розподіл повноважень, права доступу до активів, 

моніторинг; система санкціонованого доступу до інформації; моніторинг самої 

системи внутрішнього контролю, необхідний для визначення його ефективності 

5, с. 62. 

Внутрішній контроль має певні особливості, проте його виконання базується 

на використанні всіх існуючих форм та методів господарського контролю за 

дотримання принципів універсальності, системності, безперервності (рис. 1). 

Організація внутрішнього контролю – це сукупність заходів, що здіснюються 

уповноваженим суб’єктом внутрішнього контролю з метою виконання 

поставлених завдань та досягнення визначеної керівництвом мети. 
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Рис. 1. Схема послідовності реалізації внутрішнього контролю 1, с. 7 

 

Основою організації внутрішнього контролю є визначення його функцій та 

ролі в загальній системі управління. Раціональна організація контролю 

можлива лише тоді, коли він розглядається як самостійна функція управління, 

тобто як система спостереження та перевірки процесу функціонування й 

фактичного стану об'єкта, що управляється 4, с. 23. 

На сьогоднішній день існує низка проблем при організації внутрішнього 

контролю, основною причиною виникнення яких є нерозуміння його сутності, 

мети і завдань. Найчастіше мають місце такі порушення: зловживання службовим 

становищем (не оприбуткування і привласнення грошей; надлишкове списання 

грошей по касі; привласнення основних засобів, що обліковуються на балансі 

підприємства та ін.); невиконання або неякісне виконання службових обов’язків 

(формально підписують документи, не вникаючи в їх зміст, інвентаризація 

проводиться лише на папері, закупівлі проводяться не там, де вигідно 

підприємству, а там, де відповідальна за це посадова особа отримає особисту 

вигоду та ін.); неправильна оцінка операцій із заготівлі, виробництва чи реалізації 

з точки зору доцільності і економічності [3, с. 48]. 

Для ефективної організації внутрішнього контролю на підприємстві 

доцільно: 

 здійснити його автоматизацію та створити посаду внутрішнього аудитора, 
який буде здійснювати контроль за окремими підрозділами, дасть змогу 

виявити резерви та перспективні напрямки розвитку виробництва, посилить 

контроль за формуванням та розподілом прибутків; 

Розробка, затвердження та поширення нормативно-контрольних 

документів 

Передача нормативних документів виконавцям та надання їм 

певних розпорядчих функцій 

Збір інформації про функціонування об’єкта в руслі поданих 

нормативів 

Зіставлення фактичних та нормативних показників 

Визначення відхилень, аналіз та оцінка наслідків контролю 

Розробка та реалізація корегуючи заходів (за необхідності) 
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 перш ніж організовувати внутрішній контроль проаналізувати різні 

фактори  вид діяльності, масштаб діяльності, наявність достатніх фінансових 

ресурсів, складність організаційної структури, доцільність охоплення 

контролем різних аспектів діяльності, відношення керівництва підприємства до 

контролю. Тільки після цього можна прийняти рішення щодо етапів та форми 

організації внутрішнього контролю 

 організовувати внутрішній контроль у формі незалежного відділу, 

особливу увагу при цьому приділяючи інформаційним зв’язкам з обліковим 

персоналом; 

 розробити внутрішні інструкції та положення, які будуть забезпечувати 
належне функціонування внутрішнього контролю.  

Таким чином, можна зробити висновок, що внутрішній контроль виступає 

інструментом, який використовується підприємством для забезпечення 

цілковитої впевненості в тому, що його діяльність є законною, чесною, а 

ресурси належно захищені від втрат і використовуються ефективно та 

економно, а інформація про результати діяльності достовірна. Внутрішній 

контроль виступає засобом поліпшення показників діяльності підприємств, їх 

подальшого розвитку та удосконалення.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ  

ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Нестача фінансових ресурсів на підприємствах, у яких проявляється криза 

неплатежів, залежить не тільки від їх господарської діяльності, але і від 

раціонального та ефективного управління грошовими потоками, які 
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створюються в операційному циклі. При цьому грошовий потік забезпечує 

відтворення капіталу підприємства, надає можливість забезпечувати повний 

розвиток операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Грошові потоки 

при ефективному управлінні здатні знизити ризики несплати заборгованості 

постачальникам і працівникам, підвищити платоспроможність, фінансовий стан 

та інвестиційну привабливість суб’єктів господарювання. 

У зарубіжній літературі теоретичні та практичні питання організації 

грошових потоків підприємств стали об’єктом дослідження в працях таких 

відомих економістів, як Е. Нікбахта, А. Гроппеллі, Ю. Брігхема, Р. Брейлі, 

Дж. Ван Хорна та ін. Цим проблемам присвятили свої праці українські вчені – 

І. О. Бланк, М. Д. Білик, Ф. Ф.Бутинець, В. М. Гриньова, та ін. Ними зроблено 

значний внесок у розробку теоретико-методологічних основ визначення 

сутності грошових потоків і управління ними, але як свідчать фінансова теорія і 

практика сьогодення, неповною мірою досліджено якість управління 

грошовими потоками, методика їх оцінки, саме цьому присвячена дана робота. 

Однією із головних передумов ефективного управління підприємством на 

сучасному етапі розвитку української економіки є об’єктивна оцінка якості 

управління грошовими потоками. Але перш, ніж визначати оцінку якості 

управління грошовими потоками будь-якого промислового підприємства, треба 

усвідомити, який зміст надається терміну «грошовий потік» в сучасній 

економічній науці та практиці. 

Поняття «грошовий потік підприємства» є агрегованим, тобто таким, що 

містить у собі різноманітні види цих потоків, які обслуговують господарську 

діяльність, а саме грошовий потік від операційної, фінансової та інвестиційної 

діяльності. Незбалансованість і нерівномірність надходжень та виплат у розрізі 

часових інтервалів грошових потоків може призвести як до тимчасового 

дефіциту, так і до виникнення тимчасово вільних їх обсягів. 

Грошові потоки, які формуються на підприємстві у процесі його 

господарської діяльності, є важливим самостійним об’єктом управління 

[1, с. 150]. 

Управління грошовими потоками – один із найважливіших сегментів 

фінансової роботи на підприємстві, від ефективності організації якого залежать 

як поточні результати діяльності, так і майбутні темпи розвитку 

господарюючого суб’єкта [2, с. 16]. 

Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової 

рівноваги підприємства у процесі його розвитку шляхом збалансування обсягів 

надходжень і витрат грошових коштів та синхронізація їх в часі. Значення та 

роль грошових потоків для діяльності підприємства зумовлює необхідність 

підвищення ефективності процесу управління ними.  

На підприємстві здійснюється організація процесу управління грошовими 

потоками, який послідовно охоплює наступні основні етапи: 

• забезпечення повного та достовірного обліку грошових потоків 

підприємства та формування необхідної звітності; 

• аналіз грошових потоків підприємства у попередньому періоді; 

• оптимізація грошових потоків підприємства; 
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• планування грошових потоків підприємства у розрізі різних видів; 

• забезпечення ефективного контролю за грошовими потоками 

підприємства. 

Перший етап управління полягає у забезпеченні повного та достовірного 

обліку грошових потоків підприємства та формуванні необхідної звітності. 

У процесі цього етапу управління грошовими потоками забезпечується 

координація функцій і завдань служб бухгалтерського обліку та фінансового 

менеджменту підприємства. Основною метою організації обліку та формування 

відповідної звітності, яка характеризує грошові потоки підприємства, є 

забезпечення фінансових менеджерів необхідною інформацією для проведення 

їх всебічного аналізу, планування та контролю. 

Одним із основних етапів процесу управління грошовими потоками є аналіз 

грошових потоків підприємства у попередньому періоді. Під аналізом 

грошових потоків підприємства розуміють процес дослідження системи 

показників, їх формування на підприємстві, виявлення основних тенденцій та 

закономірностей з метою з’ясування резервів подальшого підвищення 

ефективності управління ними [3, с. 95]. 

Основними показниками, які використовуються при аналізі грошових потоків, 

є: показники ліквідності та платоспроможності (чистий оборотний капітал, 

коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт 

абсолютної ліквідності, коефіцієнт операційної ліквідності, маневреність 

функціонуючого капіталу), показники динаміки і структури грошових потоків 

підприємства (грошовий потік від операційної, інвестиційної, фінансової 

діяльності та загальний грошовий потік, валовий і чистий грошовий потік тощо.) 

Показники аналізу грошових потоків забезпечують підтримку фінансової 

рівноваги підприємства та надають інформацію для оцінки ефективності 

фінансових рішень [4, с. 109]. 

Основною метою цього етапу є виявлення рівня достатності формування 

грошових коштів, ефективності їх використання, а також збалансованості 

додатного та від’ємного грошових потоків підприємства за обсягом і в часі. 

Результати, які отримують на другому етапі управління, використовуються 

на наступних двох етапах, тобто для виявлення резервів їх оптимізації та 

планування на наступний період. Оптимізація грошових потоків надає змогу 

підтримувати фінансову рівновагу, яка досягається за умови, якщо попит 

підприємства на грошові кошти дорівнює його пропозиції (наявним грошовим 

коштам) у кожний період [5, с. 64]. 

Важливою умовою оптимізації грошових потоків є вивчення факторів, які 

впливають на їх обсяг і характер формування у часі. До зовнішніх факторів можна 

віднести загальну проблему неплатежів, низький рівень виробництва та 

купівельної спроможності, несприятливі умови кредитування, недосконалість 

податкової політики. Внутрішніми факторами, які впливають на грошовий оборот 

підприємства, є: висока собівартість продукції, низька конкурентоспроможність, 

відсутність ринків збуту, брак джерел довготермінового фінансування 

капіталовкладень тощо. 
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Результати оптимізації грошових потоків знаходять своє відображення у 

системі планів формування та використання грошових коштів у наступному 

періоді. Етап планування грошових потоків підприємства займає важливе місце в 

системі управління ними. Планування грошових потоків здійснюється у формі 

багатоваріантних планових розрахунків при різноманітних сценаріях розвитку. 

Наступним етапом управління грошовими потоками підприємства є 

забезпечення ефективного контролю. Основною метою контролю за рухом 

грошових коштів є своєчасне виявлення відхилень від запланованих заходів і їх 

усунення для забезпечення виконання розроблених планів, досягнення 

поставлених цілей і задач. 

Поетапне здійснення управління грошовими потоками підприємства 

забезпечить постійний моніторинг рівномірності і синхронності формування 

грошових потоків. 

Отже, управління грошовими потоками є важливою ланкою фінансової 

політики, складовою фінансового менеджменту, що охоплює всю систему 

управління підприємством. Від якості управління грошовими потоками 

залежить подальший розвиток підприємства та кінцевий результат його 

фінансово-господарської діяльності. 

Ураховуючи вищезазначене, з метою підвищення ефективності управління 

грошовими потоками вітчизняних підприємств необхідно: 

- залучати в практику розрахунок системи показників грошових потоків як 

вимірників фінансової стійкості та платоспроможності; 

- удосконалити методику аналізу грошових потоків; 

- ураховувати фактори руху коштів вітчизняних суб’єктів господарювання в 

умовах невизначеності та ризику.  

Подальші дослідження варто спрямувати на розробку концептуальних 

положень системи управління грошовими потоками підприємства та 

обґрунтування теоретико-методологічних засад побудови її організаційно-

економічного механізму в умовах мінливого ринкового середовища. 
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РОЛЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Трансформація економічних відносин в Україні передбачає створення 

ефективного та прозорого механізму акумуляції та перерозподілу фінансових 

ресурсів між суб'єктами економічної діяльності відповідно до законів ринку. 

Ефективне функціонування ринкової економіки неможливе без роботи 

фінансової системи, що забезпечує його нормальне існування та розвиток. 

Фінансовий ринок, як складова фінансової системи держави, виступає 

важливим каналом фінансування національної економіки, а його розвиток 

значною мірою впливає на її ефективність, стійкість та еластичність.  

Важливу роль в розбудові фінансового ринку відіграють банківські 

інститути, які є одним з основних елементів його інфраструктури. Система 

комерційних банків охоплює усі сфери ринкової економіки – виробництво, 

розподіл, обмін і споживання, адже немає практично жодної організації чи 

підприємства, яке б не було клієнтом цієї кредитної установи. Проникнення 

банківської системи в усі клітини єдиного господарського організму 

здійснюється через грошово-кредитні відносини, які опосередковуються 

банками. Сучасні комерційні банки є багатофункціональними установами, що 

займаються практично усіма видами кредитних і фінансових операцій, 

пов'язаних із обслуговуванням господарської діяльності своїх клієнтів. Таким 

чином, роль комерційних банків на фінансовому ринку визначається їхніми 

можливостями залучати тимчасово вільні кошти та спроможністю ефективно 

використовувати акумульовані ресурси для задоволення фінансових потреб 

реального сектору економіки з метою забезпечення безперервності обігу 

капіталів підприємств. 

Аспекти визначення ролі та функцій банківської системи в умовах 

становлення та розвитку фінансового ринку знайшли своє відображення в 

наукових працях А. Бурдюгова, О. Васюренко, І. Гітченко, Р. Коцовської, 

А. Мороза, В. Шапрана та ін. Розробкою теоретико-методологічних питань 

розвитку банків – операторів фінансового ринку України, останнім часом 

займається все більше вчених-економістів, серед яких: І. Гітленко, В. Кісільов, 

С. Науменкова, Ю. Потійко, Ю. Прозоров, В. Стельмах, О. Сугоняко, Ф. Шпиг 

та ін. Однак подальшої розробки та доопрацювання потребують питання не 

тільки розвитку банківського сектора, а й стабілізації функціонування 

банківських установ на існуючих ринках фінансових послуг [2]. 

Комерційні банки є багатофункціональними установами, що займаються 

практично всіма видами кредитних і фінансових операцій, пов'язаних з 
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обслуговуванням господарської діяльності своїх клієнтів. Істотна зміна державних 

пріоритетів у реформуванні економіки України потребує швидкої та адекватної 

реакції на зміни умов економічної та господарської діяльності з боку комерційних 

банків. Серед ключових питань, з якими українські банки стикаються на 

сучасному етапі в своїй поточній діяльності, слід виділити такі [1]: 

• реорганізація фінансового сектору національної економіки у відповідності 

з вимогами та за сприянням міжнародних фінансових організацій; 

• перехід до системи постійного контролю ліквідності та введення нового 

порядку регулювання діяльності комерційних банків з боку НБУ; 

• впровадження системи регулярної оцінки ефективності діяльності 

комерційних банків та визначення рейтингових показників; 

• створення автоматизованих систем, баз даних, що забезпечуватимуть 

відслідковування кредитної історії клієнтів комерційних банків; 

• реформування механізму оподаткування банківської діяльності; 

• завершення формування системи страхових, резервних та статутних 

фондів; 

• вдосконалення системи фінансового оздоровлення комерційних банків. 

В цілому, дослідження сучасного стану та перспектив розвитку банківських 

систем розвинутих держав та України потребує виділення найважливіших 

проблем, що мають бути вирішені в ході реформування національної 

фінансово-економічної системи: 

 високий ступінь невідповідності між формами власності та рівнями 

ефективності діяльності в банківській та виробничо-промисловій сферах; 

 нераціональна територіальна структура − висока концентрація банків, а 

отже, і наявність відчутної конкуренції у великих торговельно-промислових 

центрах та практично повний монополізм двох-трьох банків у менш розвинених 

регіонах; 

 недостатність правової бази в області фінансової діяльності в цілому 

(захист інтересів клієнтів, механізм банкрутства, злиття банківського та 

промислового капіталу, трастові операції, венчурний бізнес, небанківські 

фінансово-кредитні інститути), також практична відсутність податкових та 

інших регулюючих важелів в плані стимулювання інвестиційної діяльності та 

диверсифікації банківських операцій; 

 незначна участь іноземного капіталу, іноземних банків та їх філіалів, що 

істотно обмежує надходження іноземних інвестицій [4]. 

На сьогодні, банківський сектор посідає чільне місце на фінансовому ринку 

країни. Можна сказати, що банки є найрозвинутішими учасниками цього ринку 

порівняно з іншими фінансовими посередниками, оскільки різноманіття послуг 

та інформація щодо їх діяльності дозволяють залучати найбільшу кількість 

споживачів послуг та інвесторів. 

Проблеми, які стоять перед українськими банками, не є неподоланними. 

Вони потребують лише формалізації і цілеспрямованої роботи як органів 

державної влади, так і самих комерційних банків. Професіоналізм і 

накопичений практичний досвід більшої частини теперішніх працівників 

банківської сфери дозволяють сподіватися, що з часом в Україні сформується 
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повноцінна банківська система, яка буде здійснювати сприяння активному 

ринковому розвитку економіки країни. 

Банки України залишаються одним із найбільш потужних і активних 

учасників ринку фінансових послуг. Незважаючи на існуючі структурні 

диспропорції в якісному складі їхнього продуктового ряду тенденції вказують 

на очевидність і неминучість процесу поглиблення рольової значущості банків 

у становленні повноцінного, багатосекторного фінансового ринку країни. 

Відтак вирішення питання сприяння цьому процесу лежить не тільки в площині 

самоорганізації форм та обсягів діяльності банків, а і в активній підтримці 

(правовій, фінансовій, організаційній) відповідними державними інститутами. 

Створення правового поля, погодження регулятивної політики, уніфікація 

правил та стандартизація послуг дозволить як банкам, так і небанківським 

фінансовим установам бути рівноправними учасниками фінансового ринку, 

працювати в прозорому і стабільному середовищі, функціонувати на ринкових 

засадах конкуренції і співпраці між собою та державою. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ УКРАЇНИ 

 

В умовах ринкових відносин в Україні необхідною передумовою структурної 

перебудови економіки країни є вдосконалення валютного ринку та 

врегулювання політичних проблем. 

Проблеми, пов'язані з врегулюванням національної валюти, широко 

висвітлено в науковій літературі. Серед вітчизняних дослідників, в роботах 
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яких розглянуто питання управління валютним курсом, варто виокремити 

В. Ющенка, А. Гальчинського, В. Юрчишина, І. Платонова. Постійний аналіз та 

керування курсоутворюючим процесом здійснює Національний банк України. 

Валютний курс є індикатором економічних відносин, який впливає на 

соціально-економічний розвиток країни. Зміни валютного курсу не завжди є 

явищем позитивним і можуть призвести до непередбачуваних наслідків у 

різних сферах економіки. На сьогодні актуальність цього дослідження є як 

ніколи очевидною, адже різке падіння курсу гривні потребує дослідження цієї 

проблеми та визначення реальних передумов знецінення національної валюти. 

Більшість українських вчених економістів дотримуються спільної думки 

щодо визначення груп чинників і виділяють дві групи, які впливають на 

формування курсу національної валюти: 

1. Структурні (довгострокові). 
2. Кон'юнктурні (короткострокові). 
Для забезпечення динаміки обмінного курсу державі необхідно здійснювати 

низку заходів щодо зменшення виливу кон'юнктурних факторів на курс валюти, 

шляхом законодавчого регулювання.  

Серед найважливіших чинників, які вплинули на курс валют: емісія гривні, 

спричинена незбалансованою бюджетною політикою, напружена ситуація на 

Сході, вимоги МВФ і спекуляції на валютному ринку, надавати ефективну 

протидію яким Нацбанк або не вміє, або не хоче. Сьогоднішні дії НБУ не зможуть 

утримати гривню від падіння. Таким чином, формування валютного курсу є 

багатофакторним процесом, а сам валютний курс є динамічним показником, який 

впливає на стан економіки загалом. Оскільки валютний курс має важливе 

економічне значення, тому захист і забезпечення стабільності грошової одиниці 

покладено Конституцією на Національний банк України. Він здійснює надані 

йому повноваження для захисту грошової одиниці, як і всієї грошової системи в 

Україні, узгоджуючи свої дії з іншими суб'єктами державної влади, виходячи із 

завдань грошово-кредитної політики держави, макроекономічного аналізу та 

платіжного балансу, вживає необхідних заходів, щоб ефективно впливати на 

загальну кредитно-грошову ситуацію в економіці [1, с. 98]. 

Основними причинами падіння курсу гривні стали: 

1. Ріст внутрішнього та зовнішнього державного боргу. 
2. Скорочення майже половини золотовалютного запасу країни,  
3. Збільшення грошової маси для обслуговування державних кредитів,  
4. Негативне сальдо зовнішнього торгівельного балансу  
5. Зменшення обсягів розміщення прямих іноземних інвестицій та 
згортання інвестиційної діяльності значного числа іноземних компаній, які 

працювали в українській економіці; 

6. Сповільнення темпів приросту ВВП [2, с. 235]. 

У населення країни немає довіри до національної валюти, за будь-яких 

коливань валюти люди намагаються обміняти її на більш тверду. 

Основними наслідками падіння курсу гривні стали подорожчання імпортних 

товарів та послуг, за які постачальники розраховуються валютою, а згодом 

продукції, що за галузевою структурою тісно пов'язана з імпортом. Також помітні 
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обмеження інвестиційної діяльності та довгострокового кредитування, а значні 

коливання курсу вносять непевність для суб'єктів господарювання у прийнятті 

управлінських рішень, звідси витікає сповільнення економічної активності. 

Для зміцнення національної грошової одиниці потрібні структурні 

економічні зміни, які передбачають бездефіцитний бюджет, тобто зменшення 

витрат на другорядні статті, зростання виробництва, позитивне торгівельне 

сальдо експортно-імпортних операцій, зниження ресурсної залежності та 

орієнтація на розвиток інноваційних конкурентоспроможного виробництва, 

зрештою грамотна прогнозована монетарна політика Нацбанку. Тільки 

фундаментальні фактори визначають курс, а вони не запрацюють без 

завершення політичної кризи та формування або коаліційного, або технічного 

уряду – команди, яка зможе провести базові соціально-економічні реформи. 

Політична нестабільність у країні насамперед позначається на валютному 

ринку. Оскільки громадяни побоюються падіння курсу гривні, намагаються 

конвертувати свої гроші в більш тверду валюту, наприклад, американські долари. 

Очевидно, що підвищення попиту призводить до підвищення курсу валют. 

Негативна політична ситуація, конфлікт на сході України впливає на 

економіку та на суспільство, проте вплив куди сильніше виражено в напрямку 

економіки загалом. З цієї причини інвестори воліють залишити межі України, 

виводять свої гроші, а ті компанії, які ще зберігають кошти на українському 

ринку, включають у вартість своїх товарів та послуг націнку, покликану 

компенсувати ризик знецінення національної валюти. 

Спад курсу долара пояснюється насамперед проблемною економікою. 

Постійне нарощування боргів, падіння резервів Національного Банку України – 

головна причина теперішньої ситуації у країні. Обсяги торгів на 

міжбанківському валютному ринку зростають в міру того, як загострюється 

політична криза в країні [3, с. 236]. Цілком зрозуміло, коли в країні 

закінчуються міжнародні золотовалютні резерви, вона вимушена вдатися до 

девальвації.  

Девальвація повинна сприяти зовнішній торгівлі, але річ у тому, що експорт 

України надзвичайно сильно залежить від імпортних постачань, комплектуючих 

для багатьох галузей виробництва. Тому за рахунок експорту немає змоги активно 

наповнювати золотовалютні резерви України, що, водночас, означає, що 

можливості підтримки гривні за рахунок резервів украй обмежені.  

Для стабілізації та зміцнення гривні недостатньо робочих нарад та 

адміністративних заходів. Спершу для цього потрібні припинення війни на 

Донбасі, налагодження нормальної роботи промисловості, залучення інвесторів 

та фінансової допомоги від міжнародних донорів. Важливим фактором, що 

спричинив знецінення гривні, є припинення надходжень інвестицій. 

Політична криза в Україні виснажує резерви країни та заважає її 

економічному розвитку. Для економіки країни вкрай необхідна стабілізація 

політики, відсутність локальних конфліктів, професійні, молоді, енергійні та 

висококваліфіковані економісти на відповідальних посадах. Україні необхідна 

правильна та суспільна відповідальна економічна політика. 
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Отже, для того, щоб привести гривню до стабільного функціонування не тільки 

в короткостроковому, а й довготривалому періоді, щоб максимально підвищити 

довіру до неї, Національному банку України необхідно зміцнити довіру до його 

діяльності, удосконалити та посилити систему комунікацій з громадськістю за 

допомогою більш детального роз'яснення цілей грошово-кредитної політики та 

заходів щодо їх досягнення. Таким чином він зможе отримати суспільну 

підтримку своїх дій, а отже, формувати на ринку позитивні очікування. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

Значним негативним наслідком широкомасштабної світової економічної 

кризи стало суттєве погіршення банківських балансів в результаті зростання 

частки проблемних кредитів та величини сформованих резервів за ними. Це, в 

свою чергу, безпосередньо погіршило якість активних ресурсів банків та, 

водночас, обмежило кількість необхідних економічних ресурсів суб’єктам 

господарювання, що, в результаті, стримало розвиток виробництва в усіх 

галузях економіки. Слід відмітити, що значна проблемна заборгованість в 

кредитному портфелі банків може призвести не тільки до фінансових втрат, а й 

до погіршення іміджу тих банків, для яких проблема повернення прострочених 

кредитів є найгострішою. Адже для таких банків підвищується ризик 

ліквідності через реальну загрозу масового вилучення коштів вкладниками з 

банківських рахунків.  

Усе це дає підстави стверджувати, що зниження проблемної позикової 

заборгованості банків і попередження появи нових проблемних кредитів є 

актуальним завданням, від розв’язання якого значною мірою залежить сталий 

соціально-економічний розвиток країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенням питання по роботі з 

проблемними кредитами банку, а саме визначення причин виникнення та 

методів управління займається безліч вітчизняних та зарубіжних вчених, у тому 

числі А.Ю. Александров, О. Купчинова, О.І. Лаврушин, О.А. Нурзат, 
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Є.М. Поздняков, В. Снєжко, Є.П. Шустова. Однак, незважаючи на суттєві 

наукові результати, отримані вищезазначеними та іншими вченими, теоретичні 

та практичні аспекти, пов’язані з вивченням організації роботи банків з 

проблемними кредитами, досі залишаються недостатньо розробленими.  

Метою тез є визначення зовнішніх та внутрішніх проблем, котрі 

спровокували тенденції росту обсягів проблемних кредитів та пошук 

оптимальних зовнішніх методів управління ними. 

Характерною рисою сучасного стану банківської діяльності є істотна вага 

проблемної заборгованості у структурі кредитного портфеля. Така ситуація 

призводить до втрат банку через неповернення тіла кредиту та відсотків; 

виникнення проблем с платоспроможністю та ліквідністю; погіршення 

репутації банку, його рейтингів, що спричинює зниження рівня довіри до банку 

з боку вкладників та інвесторів. 

Крім того, збиток, завданий банку, може бути пов'язаний зі збільшенням 

адміністративних витрат, оскільки проблемні позики вимагають особливої 

уваги кредитного персоналу, непродуктивної витрати часу на підтримку 

структури балансу. Підвищується загроза відтоку кваліфікованих кадрів через 

зниження можливостей їхнього стимулювання в умовах падіння прибутковості 

операцій [1, с. 28]. 

Додатковим навантаженням на комерційний банк щодо підвищення його 

ліквідності є необхідність у формуванні резерву під проблемні кредити, що 

істотно впливає на діяльність установи. Обсяг резервів потрібно підтримувати 

на достатньо високому рівні, що в свою чергу негативно впливає на 

рентабельність активів і можливість кредитування в масштабах, необхідних 

суб’єктам господарювання. 

Ефективність управлінських рішень щодо величини проблемних кредитів на 

балансі банків насамперед залежить від єдиного алгоритму розрахунку 

проблемної заборгованості. Для вітчизняних банків такий механізм чітко не 

прописаний. Кожен банк здійснює це відповідно до обраної облікової політики, 

адже згідно Постанови НБУ банки мають право самостійно встановлювати 

критерії категорій заборгованості. Водночас, у нормативних документах НБУ не 

використовується поняття «проблемний кредит», натомість в Інструкції НБУ [2] 

знаходимо тлумачення терміну «прострочена заборгованість» – заборгованість, 

яка не погашена в строк, установлений договором. Тому виникають розбіжності, 

коли одні банківські установи відносять до проблемної заборгованості лише ту 

частину кредиту та доходу за ним, за якими виникла заборгованість за звітний 

період, а інші – всю суму кредиту, та нарахованих відсотків за ним. 

Причини виникнення проблемної заборгованості можна поділити на зовнішні 

та внутрішні. На зовнішні чинники комерційні банки безпосереднього впливу 

не мають, в основному вони можуть тільки до них адаптуватись. До зовнішніх 

(макроекономічних) факторів можна віднести: 

- загальний фінансово-економічний стан країни і регіону, в якому банк 

здійснює свою діяльність; 

- рівень захисту економічних інтересів банківської системи і кожного окремо 

узятого банку, передбачений законодавством країни; 
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- діюча податкова система і рівень оподаткування; 

- середній рівень кредитоспроможності позичальників; 

- інші зовнішні фактори, включаючи події, що носять форс-мажорний 

характер (зокрема, дефолти платежів по зобов'язаннях держави) [4, с. 233].  

Внутрішні ж чинники виникнення проблемної заборгованості пов'язані з 

діяльністю самого банку: 

- недостатня кваліфікація персоналу та система перепідготовки кадрів; 

- неповна та недостовірна інформація про позичальника; 

- недостатньо продумана та розроблена кредитна політика банку; 

- неякісна оцінка кредитоспроможності позичальника; 

- помилки при структуруванні кредиту (щодо терміну, суми, процентів); 

- недоврахування у кредитному договорі інтересів банку; 

- помилки при оцінюванні забезпечення кредиту; 

- недостатній рівень контролю за позичальником після видачі кредиту; 

- перевищення службових повноважень працівниками банку [4, с. 234]. 

Усі ці фактори визначають макроекономічну складову ризику неповернення 

кредитів і відповідно регіональну складову величини показника питомої ваги 

простроченої заборгованості. 

Робота з проблемними кредитами потребує від банків України використання 

нових напрямів та забезпечення високої кваліфікації і спеціальної підготовки 

працівників, які відповідають за формування політики управління проблемною 

заборгованістю, аналіз та оцінку ризиків позичальників, моніторинг та роботу з 

проблемними кредитами, оцінку фінансового стану позичальників, аналіз та 

супровід інвестиційних проектів для реалізації яких надавали кредити [3, с. 48].  

У процесі роботи з проблемними кредитами банк може застосувати два 

основні методи управління: реабілітацію чи ліквідацію. Метод реабілітації 

полягає в розробці спільного з позичальником плану заходів щодо повернення 

кредиту. Метод ліквідації означає повернення кредиту шляхом проведення 

процедури банкрутства та продажу активів позичальника. 

Вибір методу в процесі управління приймається керівництвом банку залежно 

від конкретних обставин та результатів попереднього аналізу проблемного 

кредиту. Найприйнятнішим варіантом завжди вважається такий перегляд умов 

кредитної угоди, який надає і банку, і позичальнику шанс на поновлення 

нормальної діяльності. 

На даний момент багато аналітиків пророкують швидке погіршення 

банківської кризи, викликане різким зростанням частки проблемної 

заборгованості в активах банків. Однак реально ймовірність посилення кризи 

можливе мінімізувати, якщо провідні банки ринку роздрібного кредитування 

будуть впроваджувати системи управління проблемною заборгованістю, 

активно співпрацювати з агентствами по збору боргів, працювати на 

вторинному ринку кредитних портфелів, страхувати ризики дефолту у 

страховиків і вибудовувати грамотні системи андеррайтингу для запобігання 

кредитування ненадійних клієнтів. 
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РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ:  

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 

 

Регулювання ринку цінних паперів – це об'єднання в одну систему методів і 

засобів, що дають змогу регламентувати здійснення операцій та угод, 

дотримання ними певних вимог і правил, а також впорядкувати діяльність 

учасників ринку з боку організацій, уповноважених суспільством на такі дії. 

Мета регулювання – створити механізм підтримки рівноваги взаємних інтересів 

учасників ринку за правилами чесної гри. 

Останнім часом проблемі становлення та функціонування ринку цінних 

паперів приділяють увагу в своїх працях О. Барановський, М. Бурмака, 

С. Глущенко, М. Гольцберг, В. Євтушевський, В. Корнєєв, В. Кудряшов, 

В. Кузьмінський, Д. Леонов, В. Лінніков, О. Мендрул, А. Мертенс, 

О. Мозговий, О. Оскольський, В. Шелудько та інші вчені. 

На регулювання цінних паперів діють національні інтереси держави, тобто 

сукупність економічних і політичних пріоритетів у сучасних умовах: 

 підтримання процесу розширеного відтворення суспільного виробництва; 

 зміцнення політичного та економічного суверенітету держави; 

 підвищення міжнародного авторитету держави; 

 забезпечення активної та збалансованої інвестиційної політики країни; 

 встановлення соціальної стабільності в суспільстві; 

 відновлення довіри населення до держави. 
Регулювання ринку цінних паперів має наступні завдання: 
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 підтримки порядку на ринку, створення нормальних умов для діяльності 
всіх учасників ринку; 

 захисту учасників ринку від шахрайств і зловживань; 

 забезпечення вільного і відкритого процесу ціноутворення цінних паперів 
на основі попиту та пропозиції, запобігання монополізації на РЦП; 

 створення ефективного ринку, що матиме стимули для підприємницької 
діяльності й на якому кожний ризик адекватно винагороджуватиметься. 

В Україні на даний час використовується змішана модель регулювання ринку 

цінних паперів відповідними державними органами і саморегульованими 

організаціями. Державне регулювання здійснюється через прийняття 

законодавчих та інших нормативних актів, ліцензування і контроль за 

діяльністю даного ринку. За допомогою саморегульованих організацій держава 

контролює поведінку емітентів і посередників, маючи на меті підвищення 

ефективності, стандартності, якості цінних паперів та інформаційної 

забезпеченості [1, c. 122]. 

Фондовий ринок України перебуває в стадії розвитку, тому на ньому 

обертається обмежена кількість цінних паперів, які до того ж мають доволі 

низькі інвестиційні якості. Тому для успішного проведення структурних 

перетворень економіки України нагальною проблемою є вдосконалення 

нормативно-правової бази ринку цінних паперів, створення довершеної його 

інфраструктури та досягнення повної прозорості. 

За результатами реалізації Програми розвитку фондового ринку України на 

2012–2014 роки було досягнуто таких результатів: залучено 142,03 млрд. грн в 

цінні папери, у тому числі як інвестиції – 141,77 млрд. грн; збільшення 

капіталізації лістингових компаній до 311,73 млрд. грн; збільшення відсотків 

частки біржового ринку до 27,69; збільшення до 30 млрд. грн. вартості активів 

інвестиційних та пенсійних фондів. 

Метою Програми розвитку фондового ринку України на 2015–2017 роки 

«Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання» є 

стимулювання притоку інвестицій в економіку України через інтеграцію 

фондового ринку у світові ринки капіталу та запровадження кращих світових 

стандартів і практик [3]. 

Реалізація цієї Програми має бути спрямована на: забезпечення 

функціонування справедливого, ефективного та прозорого ринку; захист 

інвесторів; зниження системних ризиків; інтеграцію України в міжнародні 

фондові ринки; стимулювання економіки країни; збільшення надходження 

інвестицій. 

Міжнародний досвід доводить, що ефективними можуть бути як системи 

регулювання ринку цінних паперів, що передбачають переважне регулювання 

державними органами, так і ті моделі, що спираються на передачу максимально 

можливого обсягу повноважень саморегулюючим організаціям. Однак, не 

зважаючи на ступінь розвиненості фондового ринку, держава залишає за собою 

певні функції регулювання даного ринку. Так, в країнах з високим ступенем 

розвитку ринку цінних паперів, державне регулювання даного ринку може бути 
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або рестрикційним, або стимулюючим. Тому світова практика демонструє різні 

за організацією та характером моделі регулювання ринку цінних паперів [2]. 

Головним аргументом на користь державного регулювання фондового ринку 

у розвинених країнах є необхідність оперативного вирішення проблем, 

передусім у випадках, коли діяльність учасників цього ринку не забезпечує 

надходження у необхідних обсягах фінансових ресурсів до господарюючих 

суб’єктів. Виважене поєднання ринкових і державних регуляторів дасть 

можливість реалізувати цілі розвитку фондового ринку України, недостатній 

розвиток якого гальмує інвестиційні процеси, стримує структурну перебудову 

вітчизняної економіки, та зменшує її конкурентоспроможність. 

Дивлячись на те, що Україна одним з пріоритетних напрямів економічної 

інтеграції розглядає вектор ЄС, то для розвитку ринку цінних паперів потрібно 

вивчити досвід країн ЄС, де міжнародна інтеграція державного регулювання 

економічних процесів виявилася найбільш чіткою і послідовною [4]. 

Отже, на підставі викладеного можна зробити висновок, що стратегія 

подальшого розвитку ринку цінних паперів повинна бути серйозно скоригована 

у напрямку органічної прив'язки цілей відтворення та структурної перебудови 

економіки з продуманим розвитком фондового обігу.  

З цією метою необхідно визначити ряд пріоритетних галузей, виробничих 

підприємств, які й стануть точками зростання. Такими точками, на наш погляд, 

можуть бути будівництво, вітчизняне автомобілебудування, сучасні оборонні 

технології як воєнного, так і мирного призначення, звільнення (часткове або 

повне) доходів від інвестицій, зокрема у цінні папери виробничих підприємств, 

від оподаткування. Крім того, режим пільгового оподаткування і сприяння 

притоку іноземних інвестицій доцільно встановити і для самих підприємств, що 

стали точками зростання. Ще один важливий момент – дотримання стабільності 

і незмінності встановлених пільг протягом певного терміну. У результаті 

зазначених заходів на ринку цінних паперів з'являться гарантовані державою 

фінансові інструменти досить високої якості. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ,  

ЯК РЕГУЛЯТОР ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

На сьогоднішній день велика увага приділяється валютній політиці, а саме 

проблемі організації та функціонування центрального банку у цій сфері. Це 

обумовлюється тим, що правильно прийняте рішення щодо валютної політки 

країни суттєво впливає на економіку цієї країни та визначає напрямок її 

розвитку. 

У зв’язку з переходом економіки України до ринкових умов та поширенням 

економічних інтеграційних процесів роль валютного регулювання в процесі 

управління валютними операціями є значною. Проведення валютних операцій є 

складним і ризиковим видом діяльності, який супроводжується нестабільністю 

та неможливістю протидіяти цілеспрямованим валютним спекуляціям. Тому 

вивчення регулювання валютних процесів є доцільним та актуальним. 

Важливість реалізації валютної політики як одного з ключових напрямів 

державного регулятивного впливу на економіку визнають у своїх працях як 

провідні вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Серед яких можна виділити 

Боринець С.Я., Бутук О.І., Вільйямсон Д., Грінспен А., Едварс С., Кідуелл Д.С., 

Кравченко Л.М., Михайлів З.В., Мойсеєв С.Р., Савельєв Є.В. та багато інших. 

Проте в наявних дослідженнях приділено недостатньо уваги аналізу 

характерних рис та проблем валютного регулювання в нестабільних умовах 

перехідного періоду із притаманними йому особливостями впливу тих 

інституційних зрушень, які позначаються як на всій економічній системі, так і 

на організації валютних відносин суб’єктів ринку. 

Валютне регулювання посідає важливе місце в системі економічних 

відносин, впливає на загальний стан економіки і залежить від ролі держави у 

міжнародних відносинах. 

Валютне регулювання – це діяльність держави в особі уповноважених нею 

органів, що передбачає проведення законодавчих, економічних та 

організаційних заходів, які визначають порядок здійснення операцій з 

валютними цінностями на території країни [4]. 

В Україні валютне регулювання базується на Конституції України та Законі 

України «Про Національний банк України», Декреті Кабінету Міністрів 

України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 

19 лютого 1993 р., а також нормативних актах НБУ, що визначають правові 

засади організації валютного регулювання й контролю. 

Відповідно до Закону України «Про Національний банк України» ст. 44 

Національний банк діє як уповноважена державна установа при застосуванні 

законодавства України про валютне регулювання і валютний контроль. До його 

компетенцій у сфері валютного регулювання та контролю належать [2]: 
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1) видання нормативно-правових актів щодо ведення валютних операцій; 

2) видача та відкликання ліцензій, здійснення контролю, у тому числі 

шляхом здійснення планових і позапланових перевірок, за діяльністю банків, 

юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), які отримали 

ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, в частині 

дотримання ними валютного законодавства; 

3) встановлення лімітів відкритої валютної позиції для банків та інших 

установ, що купують та продають іноземну валюту; 

4) встановлення порядку проведення обов'язкового продажу та розміру 

надходжень в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу; 

5) зміна строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів; 

6) застосовування мір відповідальності до банків, юридичних та фізичних 

осіб (резидентів та нерезидентів) за порушення правил валютного регулювання 

і валютного контролю. 

Національний банк України за допомогою методів валютного регулювання 

реалізує валютну політику України. До таких методів належать валютні 

інтервенції, девізна валютна політика, дисконтна політика, управління 

валютними резервами, валютні обмеження тощо. 

Найбільшого поширення в Україні набули такі методи, як валютні 

інтервенції, що дають змогу НБУ зменшувати амплітуду коротко- і 

середньострокових коливань курсу національних грошей, а також валютні 

обмеження, що проявляються у застосуванні різних форм валютного контролю 

практично за всіма операціями з валютними цінностями в Україні. 

Отже, для успішного функціонування валютного ринку в Україні теоретичне 

обґрунтування та розробка організаційно-методологічних засад валютного 

регулювання в системі державного регулювання економіки має стати базою для 

створення наукової, системної теоретичної концепції державного регулювання 

валютного ринку.  
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ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

МІЖНАРОДНИХ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

Фінансовий лізинг є гарною альтернативою класичному банківському 

кредитуванню й може стати особливо привабливим для малого та середнього 

бізнесу.  

Міжнародний лізинг стає дуже популярним у сучасних умовах. Зростаюча 

потреба вітчизняних підприємств в оновленні основних фондів дедалі більше 

привертає увагу до розвитку усіх видів і форм лізингу, необхідність якого 

доведена вітчизняною і закордонною фінансово-виробничою практикою. 

Впровадження лізингу дає змогу здійснити оновлення основних фондів та їх 

ефективне використання, а також повне фінансування капіталовкладень, 

зберігаючи фінансову незалежність підприємств.  

Світова практика довела, що саме фінансовий лізинг є ефективним та 

надійним інвестиційним механізмом, здатним забезпечити сталий розвиток 

національної економіки, шляхом значного збільшення додаткових обсягів 

інвестицій у формі обладнання, устаткування, машин, механізмів, виробничих 

технологій; оновлення техніки та технологій на підприємствах на умовах 

поступової сплати коштів за рахунок грошових потоків, генерованих 

використанням цієї техніки і технологій; розвитку малого та середнього 

бізнесу; створення нових робочих місць тощо.  

Загальні теоретичні питання економічної природи лізингу розглядалися у 

працях багатьох науковців, а саме: В. Горемикіна, А. Ляхова, В. Шабашева, 

А. Кіркорова, С. Бруса, Н. Рязанової, Я. Онищука, Н. Внукової, Б. Колласа та ін. 

Правовим аспектам надання лізингових послуг у вітчизняних реаліях 

присвячено публікації Н. Кочетової, Т. Деркач, Н. Погорєлова, Л. Зуйкова, 

Н. Калініної та ін. Вплив лізингу на інвестиційні процеси проаналізовано у 

працях В. Хобти, Н. Васильєва, Л. Данилової, Т. Бірмана, С. Катаріна. Питання 

розвитку ринку міжнародного лізингу дослідили такі науковці, як В. Ляшенко, 

А. Мазаракі, В. Газман та ін.  

Варто відзначити, що тематика саме митного регулювання міжнародного 

лізингу майже не відображена в сучасній літературі. Є окремі праці, які 

висвітлюють окермі положення, зокрема праці Гусaр Р. «Oпoдaткувaння тa 
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бухгaлтерський oблiк лiзингoвих (oрендних) вiднoсин», «Прoблеми рoзвитку 

ринку лiзингoвих пoслуг в Укрaїнi» Кулиняк І.Я., «Oпoдaткувaння oперaцiй 

фiнaнсoвoгo лiзингу» Славянська Н., Барабан Л. 

Аналіз сучасного стану розвитку вітчизняного ринку фінансового лізингу 

свідчить про значний його потенціал на відміну від європейського. Поступово на 

українському ринку основними гравцями стають саме європейські лізингові 

компанії. Перегляд податкової політики у розрізі надання податкових преференцій 

суб’єктам господарювання, які звертаються до послуг фінансового лізингу, 

здатний стати потужним поштовхом до швидкого розвитку цього ринку, а відтак і 

опосередковано вплинути на зростання реального сектору економіки.  

Митне oфoрмлення oперaцiй лiзингу є вaжливим етaпoм здiйснення 

лiзингoвoї oперaцiї тa її дoкументувaння, при цьoму oсoбливiстю лiзингoвих 

oперaцiй є їх двoїстa прирoдa, щo вимaгaє двoх етaпiв прoведення oперaцiї – 

юридичнoгo тa бухгaлтерськoгo, щo тaкoж визнaчaє i oсoбливoстi митнoгo 

oфoрмлення лiзингoвих oперaцiй. 

Вивчення особливостей митного оформлення об’єктів міжнародного лізингу 

пов’язане з тим, що лізинг займає важливе місце в бізнес-процесах у 

вітчизняних умовах господарювання підприємств та підприємців. 

Найголовнішим при цьому виступає розуміння необхідності чіткого 

розмежування прав і зобов'язань кожної зі сторін лізингового процесу 

Пiдсумoвуючи виклaдений мaтерiaл, слiд підкреслити, що митне 

регулювaння вiднoситься дo вaжливoї склaдoвoї держaвнoгo регулювaння 

зoвнiшньoтoргoвельнoї дiяльнoстi суб'єктiв пiдприємництвa. Ефективнiсть 

митнoгo регулювaння зaлежить вiд кoмплекснoгo, звaженoгo тa грaмoтнoгo 

викoристaння йoгo iнструментiв у зaгaльнoму нaбoрi зaхoдiв впливу, який 

пoвинен фoрмувaтися вiдпoвiднo дo нaцioнaльних iнтересiв крaїни, з oднoгo 

бoку, i не суперечити її мiжнaрoдним дoмoвленoстям, з iншoгo. Свiтoвий дoсвiд 

показав, щo незвaжaючи нa деякi недoлiки, лiзинг є oдним iз ефективних 

метoдiв iнвестувaння, який дaє змoгу без рiзкoї фiнaнсoвoї нaпруги 

пiдприємствa зaбезпечити фoрмувaння мaтерiaльнo-технiчнoї бaзи, тa 

нaйпрoгресивнiших метoдiв мaтерiaльнo-технiчнoгo зaбезпечення. Митне 

oфoрмлення oперaцiй лiзингу є вaжливим етaпoм здiйснення лiзингoвoї 

oперaцiї тa її дoкументувaння, при цьoму oсoбливiстю лiзингoвих oперaцiй є їх 

двoїстa прирoдa, щo вимaгaє двoх етaпiв прoведення oперaцiї – юридичнoгo тa 

бухгaлтерськoгo, щo тaкoж визнaчaє i oсoбливoстi митнoгo oфoрмлення 

лiзингoвих oперaцiй. 

 

Література: 
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11. – 2008. – С.75-79. 
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екрану. 
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

МИТНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 

 

Стабільний економічний розвиток країни неможливий без формування 

соціально забезпеченого суспільства. Поєднання проблем розвитку ринкових 

відносин з посиленням уваги до соціальних питань митної служби створює 

необхідні передумови для економічного оздоровлення, стабільного становища 

впродовж усієї трудової діяльності й після її завершення. Зрештою, економічне 

зростання і підвищення соціального добробуту – взаємопов’язані процеси. 

Соціальна сфера і економіка поєднані як причина і наслідок, що безперервно 

міняються місцями у процесі розвитку. Соціальна політика держави щодо 

митної служби передбачає визначення глибинних тенденцій розвитку у всіх 

сферах соціального життя, що обумовлюють процеси розвитку соціального 

буття і соціальної безпеки людини та цілеспрямований вплив на них суб’єктів 

регуляторної діяльності [3, с. 34]. 

Серед вітчизняних науковців, які займаються дослідженням системи 

соціального забезпечення митної служби слід назвати: Андріїв В.О. [3], 

Бойко М.Д. [4], Пашко П.В. [5], Мельник А.А. [5], та інші. 

Соціальне забезпечення митної служби включає право на забезпечення 

громадян у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також по старості та 

в інших випадках, передбачених законом [2].  

Серед основних проблем у сфері соціального забезпечення митної служби 

України, які вимагають негайного вирішення, можна виділити наступні: 

- надзвичайно високий рівень участі держави у сфері соціального захисту, 

надзвичайно слабка участь в її функціонуванні митної служби;  

- надзвичайно стрімке зростання вартості послуг, які надають заклади 

охорони здоров'я, освіти, культури, що не відповідає їх якості;  

- неефективність бюджетного управління наявними фінансовими ресурсами 

як головними розпорядниками, так і окремими соціальними установами;  
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- недостатність коштів для фінансування заходів у сфері соціального захисту 

забезпечення митної служби.  

З метою вирішення розглянутих проблем, потрібно розробити 

загальнодержавна програму подолання та запобігання проблем соціального 

забезпечення митної служби на 2015-2020 роки, яка передбачатиме:  

- запровадження системи раннього виявлення осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах;  

- модернізацію системи соціального обслуговування;  

- надання пільги в обсязі, достатньому для забезпечення нормальної 

життєдіяльності особи (сім’ї);  

- сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері для митних 

органів, перепідготовки та підвищення кваліфікації молодих державних 

службовців, її профорієнтації, запобігання негативним проявам у молодіжному 

середовищі;  

- створення правових, економічних та соціальних умов для збалансованої 

роботи митних органів із іншими державними секторами. 

Основними пріоритетними напрямками реформування й удосконалення 

механізму системи управління соціальним забезпеченням митної служби в 

Україні є:  

- впровадження комплексу заходів щодо радикальної модернізації діючої 

пенсійної системи, забезпечення переходу від бюджетного до страхового 

принципу фінансування значної частини видатків на соціальний захист;  

- перегляд системи критеріїв та підстав, за якими громадян надають пільги та 

призначають соціальні виплати;  

- підвищення ефективності виконання міжнародно-правових зобов’язань у 

сфері вдосконалення державної системи соціального забезпечення працівників 

митних органів;  

- забезпечення прозорості і координації під час фінансування усіх державних 

програм соціального спрямування.  

Соціальне забезпечення є важливою складовою соціального захисту митних 

органів в Україні. Світовий досвід свідчить, що ефективна система соціального 

забезпечення державних органів базується на певних умовах. Для ефективного 

вирішення соціальних питань у період економічної кризи необхідно 

застосовувати комплексний підхід, який дасть змогу використовувати широкий 

спектр методів: економічних, соціальних, правових, організаційних та ін. Це 

дозволить визначити пріоритети в соціальній політиці, створити відповідну 

нормативно-правову базу соціальних процесів, розробити механізм здійснення 

соціальних заходів та удосконалити їх фінансове забезпечення і, що дуже 

важливо, створити на цій основі умови для забезпечення соціального захисту 

митних органів. Вирішення цих питань буде найбільш ефективним при 

використанні досвіду країн з розвиненою ринковою економікою. 

Отже, в умовах соціально-ринкової трансформації держава має виступити 

соціальним амортизатором перетворень і одночасно проводити активну 

соціальну політику на нових, адекватних ринковим вимогам засадах, 
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враховуючи позитивні і негативні моменти впровадження тих чи інших 

елементів соціальної політики в розвинутих країнах загального добробуту. 
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ПОХІДНІ НАСЛІДКИ НЕДОЛІКІВ ТА МОДЕРНІЗОВАНІ ПІДХОДИ  

ДО ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ  

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 

Сутність державного контролю полягає у спостереженні та перевірці 

розвитку суспільної системи й усіх її елементів відповідно до визначених 

напрямів, а також у попередженні та виправленні можливих помилок і 

неправомірних дій, що перешкоджають такому розвитку.  

Проблеми фінансового контролю розглядалися у наукових працях таких 

вчених: А. Берлач, Я. Буздуган, С. Буткевич, О. Барановський, Л. Воронова, 

О. Пащенко, П. Петренко, Л. Савченко, І. Стефанюк та ін. 

Система фінансового контролю, яка побудована в Україні, не забезпечує на 

належному рівні фінансово-бюджетну дисципліну як в цілому в державі, так і 

на регіональному рівні зокрема. Це є наслідком низки проблем, які створюють 

тенденції щодо зростання кількості та обсягів основних фінансових порушень. 

Однією з основних причин несформованості цілісної системи, можна 

виділити недосконале законодавство. Система державного фінансового 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
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контролю України функціонує без існування базового закону, який би 

встановлював основні поняття у цій сфері, чітко розподіляв би завдання, 

функції та повноваження між органами державної та місцевої влади, 

регламентував відносини між суб’єктами та об’єктами контролю, визначав 

відповідальність та незалежність відповідних уповноважених посадових осіб. 

Бюджетний кодекс України не врегульовує цих питань. Норми діючих законів 

та нормативно-правових актів у сфері державного фінансового контролю не 

завжди узгоджуються між собою. Методичні рекомендації та інструкції 

охоплюють лише окремі аспекти. У вищих навчальних закладах фактично 

відсутній системний навчальний курс з підготовки та перепідготовки 

відповідних кадрів у цій сфері [4, с. 26–29]. 

Розвиток системи управління державними фінансами потребує не тільки 

удосконалення роботи центральних органів виконавчої влади, а і посилення 

діалогу та співробітництва Кабінету Міністрів України з Верховною Радою 

України, громадськістю та суб’єктами господарювання. 

Комплексний підхід до питань розвитку системи управління державними 

фінансами потребує також посилення відповідальності держави перед бізнесом 

в рамках реалізації державної податкової політики у частині забезпечення 

своєчасного відшкодування податку на додану вартість. 

Важливим кроком на шляху подальшого посилення прозорості бюджетних 

відносин є запровадження системи зовнішнього незалежного аудиту 

бюджетних доходів згідно з міжнародними стандартами [3, с. 247]. 

Основними напрямами розвитку системи управління державними фінансами є: 

1) розширення повноважень Рахункової палати як незалежного державного 
органу фінансового контролю у частині здійснення контролю за дохідною 

частиною державного бюджету, а також надходженням і використанням коштів 

місцевих бюджетів; 

2) запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом, у 

тому числі щодо державного боргу як складової частини системи управління 

державними фінансами, визначення стратегічних цілей розвитку держави з 

урахуванням можливостей бюджету в середньостроковій перспективі; 

3) проведення моніторингу імплементації нормативно-правових актів у сфері 

державного внутрішнього фінансового контролю; 

4) створення системи контролю та моніторингу за наданням державної 

допомоги суб’єктам господарювання; 

5) забезпечення своєчасного відшкодування податку на додану вартість; 

6) спрощення доступу громадськості до інформації з питань бюджету; 

7) запобігання проявам корупції у сферах використання державного майна та 

бюджетних коштів [3, с. 246–250]. 

Підводячи підсумки, слід відзначити те, що належне функціонування 

системи державного фінансового контролю має важливе значення для 

фінансової безпеки України. Зумовлено це тим, що чільне місце серед 

чинників, які її визначають, посідають бюджетна безпека і боротьба з 

фінансовими злочинами.  

 



87 

Література: 
1. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон 

України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VI зі змінами та доповненнями [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 

2. Державна фінансова інспекція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.dkrs.gov.ua. 

3. Буткевич С. А. Окремі аспекти юридичної відповідальності за порушення законодавства 
щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом / С. А. Буткевич // Актуальні проблеми правового регулювання господарської 
діяльності в сучасній Україні : матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Сімферополь, 
19 груд. 2008 р.). – Сімферополь: КРП Вид-во «Кримнавчпеддержвидав», 2008. –  
С. 246–250. 

4. Буздуган Я. Фінансовий контроль і правові шляхи його реалізації / Я. Буздуган // 
Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 6. – С. 26–29. 

 

 

 

Оліянчук О. М. 
студентка 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

м. Київ, Україна 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА 

 

Місцеві бюджети як фінансові плани діяльності місцевого самоврядування за 

основну своєї діяльності мають ставити мету як найкраще задоволення потреб 

громадян, які обрали ці органи самоврядування. Безперечно фінансування 

поточних видатків направлених на підтримку життєдіяльності установ, 

організацій та незабезпечених громадян, що покладені на органи місцевого 

самоврядування мають вагоме значення, особливо за умов вже достатнього 

життєвого рівня населення та соціально – економічного розвитку території. 

Питання місцевих бюджетів є об'єктом досліджень багатьох провідних 

вітчизняних науковців, зокрема С. Буковинського, О. Кириленко, В. Кравченка, 

Д. Гризоглазов С. Слухая, І. Лютого, І. Луніної, В. Тропіної, К. Павлюк, 

А. Єпіфанова, І. Лукінова, Ц. Огонь, Д. Полозенка, С. Юрія, М. Артус, 

В. Булавинець, О. Бойко-Слобожан, О. Василик, Л. Воронова, М. Гапонюк. 

Метою написання статті є з’ясування сутності видатків місцевих бюджетів, 

їхньої ролі та місця у видатках зведеного бюджету, а такожвизначити основні 

напрями оптимізації видатків місцевих бюджетів.  

Видаткова частина місцевих бюджетів відображає наслідки економічних і 

соціальних процесів в країні, адже видатки місцевих бюджетів безпосередньо 

пов'язані з інтересами широких верств населення й суттєво впливають на 

загальний соціальний стан у державі й насамперед на рівень добробуту 

населення, освіченості, забезпеченості медичними послугами, а також 

послугами в галузі культури, спорту, соціальної захищеності на випадок не 

передбачуваних обставин.  
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Видатки місцевих бюджетів – це економічні відносини, яківиникають у 

зв’язку з розподілом централізованих коштів, щоперебувають у розпорядженні 

відповідних органів влади, тадецентралізованих коштів, які є власністю 

місцевих органів влади [2, с. 67]. 

Досить багато підходів існує для класифікації видатків місцевих бюджетів. 

Відповідно до Бюджетного кодексу виділяють таку класифікацію: програмна, 

відомча, функціональна, економічна [2, с. 10]. Найширше використовується 

функціональна, оскільки, відображає основні напрями використання коштів.  

Аналіз видаткової частини місцевих бюджетів проводиться на прикладі 

бюджету міста Києва. 

 

Рис. 1. Частка видатків бюджету міста Києва  

у видатках місцевих бюджетів  
Складено автором самостійно на основі джерела [3] 

 

З наведеної діаграми видно, яку частку видатків займають видатки бюджету 

міста Києва у загальній структурі видатків місцевих видатків. Протягом періоду 

частка видатків бюджету міста Києва змінювалась таким чином: найбільша 

частка видатків була у 2010 році – 11,3%, найменша – 8%, у 2013 році. 

В загальному можна простежити, що частка видатків бюджету міста Києва була 

стабільною протягом періоду коливання видаткової частини міста у загальній 

структурі була приблизно 1-2%.  

Таким чином, видатки бюджету міста Києва займають досить значну частку у 

видатках місцевих бюджетів.  

У наведеній діаграмі на рис. 2 відображені обсяги видатків бюджету міста 

Києва протягом 2010-2014 років. Із навченого рисунка зрозуміло, що обсяги 

видатків протягом періоду постійно змінювались та коливались, значне 

зростання видатків було у 2012 році, що пов’язано із проведенням Євро-2012. 

Як видно у 2014 році обсяг видатків теж зріс порівняно із 2013 роком.  

Але загальні обсяги видатків не дають повної картини про їх виконання. 

Саме тому у наведеній нижче таблиці відображені показники виконання 

бюджету протягом аналізованого періоду. 
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Рис. 2. Обсяг видатків бюджету міста Києва протягом 2010-2014 років 
Складено автором самостійно на основі джерела [3] 

 

Таблиця 1 

Показники виконання видатків бюджету міста Києва 

Рік 

Планові 

показники 

млн. грн. 

Фактичні 

показники 

млн. грн. 

Абсолютне 

відхилення 

млн. грн. 

Відносне 

відхилення 

2010 16101,56590 18 115,4 2 013,8 1,125 

2011 16369,8437 16 101,3 -268,54 0,983 

2012 15933,4406 23 695,5 7762,06 1,48 

2013 18243,32558 17 589,9 -653,42 0,964 

2014 20099,2794 23 228,5 3129,23 1,155 

 

Таблиця 2 

Видатки бюджету міста Києва у розрізі загального та спеціального фондів 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Видатки 

(млн. грн.) 
18 115,4 16 101,3 23 695,5 17 589,9 25442,2955 

Загальний 

фонд 

(млн. грн.) 

14492,32666 13042,04448 18008,61762 13 991, 8676 16644,0483 

Спеціальний 

фонд 

(млн. грн.) 

3 623,1 3 059,2 7182,85 3 595 675,8 8798247,2 

Частка 

загального 

фонду 

0,89 0,73 0,7 0,8 0,66 

Частка 

спеціального 

фонду 

0,11 0,27 0,3 0,2 0,34 

 

У таблиці 1 наведені показники виконання видаткової частини бюджету 

міста Києва, абсолютне та відносне відхилення виконання видаткової частини 

бюджету міста Києва. Майже у кожному році планові показники виконання 

видаткової частини бюджету були нижчими від фактичних, у 2011 році та в 

2013 році обсяг планових показників був нижчий від фактичного обсягу 
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видатків. В цих періодах обсяг планових показників був вищий від фактичних 

на 1,7% у 2011 році та 3,6% у 2013 році. Значне перевищення фактичних 

видатків над плановими спостерігалось у 2012 році, перевищення становило 

48%, в інших періодах перевищення було незначним в межах 12-15%.  

У наведеній таблиці 2 відображені фактичні показники виконання видаткової 

частини бюджету міста Києва, у розрізі загального та спеціального фонду.  

Як бачимо, що найбільша частка видатків загального фонду бюджету була у 

2010 році, що становило собою 0,89 та відповідно 0,11 спеціального фонду, 

найменша частка видатків загального фонду була у 2014 році 0,66, відповідно 

спеціального фонду 0,34. Проте можна відстежити, що протягом періоду 

прослідковується більш-менша однакова тенденція за часткою загального та 

спеціального фонду, в середньому 0,79-0,8, виключенням став 2014 рік, де 

частка видатків загального фонду становило 0,65.  

Таким чином після проведеного аналізу можна стверджувати про такі 

проблеми у системі формування та використання видатків бюджету міста 

Києва: 

1. Неефективність методів планування та прогнозування, що призводить до 

значного відхилення фактичної норми видатків від планової. Значні відхилення 

пов’язані із нестабільною економічною ситуацією, значними обсягами видатків 

на обслуговування боргу, що призводить до значного навантаження. 

2. Низька частка видатків, що фінансується із спеціального фонду. Така 

ситуація призводить до скорочення фінансування регіональних цільових 

програм та стримує економічний розвиток регіону. Видатки загального фонду 

місцевих бюджетів збільшуються, що свідчить про соціальний вектор 

бюджетної політики держави. 

3. Суттєве зростання видатків бюджету міста на обслуговування боргу. 

Значне зростання видатків пов’язане із нестабільним валютним курсом та 

постійними зверненнями до зовнішніх запозичень.  

4. Значна частка видатків на соціально-культурну сферу, значна частка таких 

видатків є загальнопоширеною тенденцією для всіх місцевих бюджетів, але 

ігнорувати той факт, що це є основна частина видатків не можна, саме тому цю 

проблему варто на мій погляд розглядати в ракурсі тенденції, аніж проблеми. 

Отже, система видатків місцевих бюджетів є досить проблематичною з точки 

зору ефективності роз приділення коштів та ефективного розприділення коштів 

загального та спеціального фонду та виконання планових показників. 
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БОРОТЬБА З УХИЛЕННЯМ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

 

В умовах кризової економічної ситуації, незадовільного стану розвитку 

підприємництва, зростання дефіциту бюджету країни на перший план виступає 

проблема пошуку необхідних фінансових ресурсів для подолання визначених 

проблем. І саме, ключовим інструментом у вирішенні цих проблем є побудова 

ефективної, прозорої, зрозумілої податкової системи, яка б відобразила 

оптимальне поєднання податкового навантаження на суб’єктів господарювання 

з максимальним надходженням фінансових ресурсів до дохідної частини 

бюджету. Діюча в Україні система оподаткування має суттєві недоліки, серед 

яких, передусім, слід відмітити нестабільність податкового законодавства, часті 

зміни об’єктів оподаткування і правил розрахунку податків, велику кількість 

податкових пільг, що в сукупності порушує принципи рівності і справедливості 

цього процесу [5]. Одним із основних факторів, які негативно впливають на 

наповнення бюджету, впродовж багатьох років залишається ухилення суб’єктів 

господарювання від сплати податків, що для України є однією із найгостріших 

проблем.  

Серед вітчизняних науковців, які присвятили свої праці дослідженню 

проблеми боротьби з ухиленням від оподаткування слід назвати: 

В. Л. Андрущенко, З. С. Варналія, В. М. Гейця, Т. В. Калінеску, 

А. І. Крисоватого, Т. В. Паєнтко, З. М. Крупку, І. Г. Мініна, Т. В. Опаріна, 

А. В. Ткаченка, Т. В. Тучака, Л. О. Федосову, А. Ю..Ширяєву, та багатьох 

інших. Незважаючи на те, що проблема боротьби з ухиленням від 

оподаткування в України активно обговорюється вітчизняною науковою 

спільнотою, практично впродовж усіх років незалежності, окремі її аспекти до 

кінця не з’ясовані. 

Мета – розкрити основні проблеми боротьби з ухиленням від оподаткування 

та запропонувати шляхи їх вирішення. 

Оцінити масштаби ухиляння від сплати податків в Україні допоможе 

відсоток тонізації економіки. Так, обсяги тіньової економіки України за 

різними джерелами фіксується на рівні 20-50% ВВП. Державна служба 

статистики України останніми роками визначає обсяги тіньової економіки у 

середньому від 15% до 18% ВВП [2]. Варто зазначити, що ці дані значно 

відрізняються від даних інших служб та науковців. Відповідно до розрахунків 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі України обсяг тіньової 

економіки в Україні за останні 5 років становить від 28% до 39% ВВП [3].  
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Основними проявами тінізації економіки є приховування доходів, мінімізація 

податкових зобов’язань, ухилення від оподаткування, виведення коштів за межі 

України тощо. За оцінками фіскальних органів [4], у 2013 році загальний обсяг 

тіньового сектора української економіки становив як мінімум 350 млрд. грн. 

на рік. При цьому 170 млрд. грн. становила зарплата в «конвертах», 100 млрд. – 

виведення безготівкових коштів у готівкову форму або на інвалютні рахунки в 

іноземних банках, 35 млрд. – неофіційні платежі, 45 млрд. грн. – основні кошти, 

матеріальні ресурси і послуги тіньового сектора. У 2014 році у тіні опинилося 

приблизно 250 млрд. грн. коштів українських платників податків. 41% 

закупівель державні та комунальні підприємства проводили без застосування 

тендерних процедур. За даними СБУ від 50 до 75% бюджетних асигнувань під 

час процедури держзакупівель освоюється з численними порушеннями. Через 

корупційні оборудки у сфері держзакупівель збитки становлять 10-15%  

(35-53 млрд. грн.) видаткової частини держбюджету щорічно.  

Так А. В. Ткаченко виділяє такі основні причини ухилення підприємців від 

оподаткування як необґрунтовані податкові пільги, неефективний 

інституціональний базис регулювання підприємництва, незадовільні умови 

здійснення підприємницької діяльності. Кількість податкових пільг зумовила 

необґрунтований перерозподіл валового внутрішнього продукту (ВВП), 

створила нерівні економічні умови для господарювання, що призвело до 

формування тіньового сектора економіки та масового ухилення від сплати 

податків. В Україні загальне податкове навантаження на підприємство складає 

55,5%. Це досить високий показник [5]. 

Державі необхідно боротися з недопрацюваннями у сфері оподаткування, 

оскільки для будь-якої економіки незаконна мінімізація податкових платежів є 

надзвичайно негативним явищем. Аби зменшити прояви незаконної мінімізації 

оподаткування необхідно зацікавити платників податків. Найбільш дієвим 

способом зменшення рівня порушень податкового законодавства завжди було і 

буде зменшення податкових ставок та застосування відповідних податкових 

пільг. Також необхідно проводити роз’яснювальну роботу із платниками 

податків для підвищення податкової культури в суспільстві, запровадити та 

розробити загальнонаціональну програму формування належної податкової 

культури на державному рівні [1]. 

Для ефективної боротьби з ухиленням від оподаткування необхідно 

враховувати позитивний досвід розвинутих країн та підходити до цього 

процесу системно й комплексно. 

Отже, варто відзначити, що для багатьох суб’єктів господарської діяльності 

ухилення від сплати податків навіть стало звичною нормою діяльності. Сума 

прихованих податків стає джерелом розширення діяльності бізнесу, вирішення 

виробничих і соціальних проблем підприємства чи власного збагачення 

власників. Явище ухиляння від сплати податків негативно впливає і на 

соціально-економічну сферу країни. Це виражається у порушенні правил чесної 

конкуренції в ринкових умовах, рості корупції, недостатньому фінансування 

соціального сектору економіки, відтоці інвестицій за кордон тощо. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНДЕКСА СЧАСТЬЯ 

 
Уровень развития современных экономических систем принято измерять 

индексами (индикаторами) – определёнными наборами показателей, которые 
создают однозначные оценки развития тех или иных стран. С помощью 
полученных данных таких индикаторов Международные рейтинговые агентства, 
организации (ООН, Всемирный Банк, New Economic Foundation) определяют 
рейтинг наиболее развитых, а так же отсталых в социально-экономическом 
развитии стран. Место страны в рейтинге определяет её привлекательность для 
иностранных инвесторов, для получения кредитов, заключения сделок о 
сотрудничестве: чем выше рейтинг страны, тем более развитым и 
цивилизованным считается её общество.  
Индикатор ориентирован на определение и измерение социально-

экономических показателей жизни общества [1, с. 176]. Однако существует 
множество таких индексов, составные части которых, могут не соответствовать 
для определения уровня жизни общества. Так, в Индексе счастья входящими 
компонентами являются: продолжительность жизни, лет; счастливая жизнь в 
обществе, баллы; экологический след, га\человека. 
С помощью программного пакета Statistica определить значимость влияния 

каждого из входящих компонентов на показатель Индекса счастья, выявить 
наиболее важные и отсеять лишние факторы. 
Факторы – гипотетические непосредственно не измеряемые, скрытые 

(латентные) переменные в той или иной мере связанные с измеряемыми 
характеристиками – проявлениями этих факторов. Идея факторного анализа 
основана на предположении, что имеется ряд величин, не известных 
исследователю, которые заставляют проявляться различные соотношения 
между переменными. То есть структура связей между p анализируемыми 
признаками (х)

1
,…(x)

р
 может быть объяснена тем, что все эти переменные 

зависят (линейно или как-то еще) от меньшего числа других, непосредственно 
не измеряемых факторов (f)

1
,…(f)

m
 (m < p), которые принято называть общими. 

Такая взаимозависимость может быть расценена как своего рода базис 
взаимосвязи между рассматриваемыми переменными. Таким образом, 
факторный анализ (в широком смысле) – совокупность моделей и методов, 
ориентированных на выявление, конструирование и анализ внутренних 
факторов по информации об их «внешних» проявлениях. В узком смысле под 
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факторным анализом понимают методы выявления гипотетических 
(ненаблюдаемых) факторов, призванных объяснить корреляционную матрицу 
количественных наблюдаемых переменных.  
Конечная цель статистического исследования, проводимого с привлечением 

факторного анализа, как правило, состоит в выявлении и интерпретации 
латентных общих факторов с одновременным стремлением минимизировать их 
число и степень зависимости (j) x от своих характерных факторов (j) e . Как и в 
любой модельной схеме, эта цель может быть достигнута лишь приближенно. 
Принято считать статистический анализ такого рода успешным, если большое 
число переменных удалось объяснить малым числом факторов. 

 Методы и модели факторного анализа нацелены на сжатие информации или 
на снижение размерности исходного признакового пространства. Факторный 
анализ позволяет выявить зависимость между явлениями, обнаружить скрытую 
основу нескольких явлений, ответить на вопрос, почему связаны явления.  
Как метод статистического исследования факторный анализ включает 

следующие основные этапы: 1) формирование цели; 2) выбор совокупности 
признаков и объектов; 3)получение исходной факторной структуры; 
4) корректировка факторной структуры исходя из целей исследования.  
Как и любая задача, задача факторного анализа имеет условия, выполнения 

которых обязательно для эффективного применения аппарата: необходимо 
установить границы области, провести анализ объема данных; при выборе 
переменных важно сохранить возможность их классификации; число 
переменных р должно соответствовать числу наблюдений n: n>p [2]. 
Пример решения практической задачи факторным анализом в системе 

STATISTICA. Исходными показателями послужили статистические данные 
международной организации New Economic Foundation за 2012 г. о 151 стране 
мира: X1 – ожидаемая продолжительность жизни, лет; X2 – удовлетвор'нность 
жизнью, балл; X3 – экологическое влияние на природу, га\человека; X4 – 
Индекс счастья, балл, представленные на рис. 1 [3]. 
Задачей факторного анализа является объединение большого количества 

показателей, которыми характеризуется экономический процесс, в меньшее 
количество искусственно построенных на их основе факторов, чтобы 
полученная в итоге система факторов (столь же хорошо описывающая 
выборочные данные, что и исходная) была наиболее удобна с точки зрения 
содержательной интерпретации. 
Во время исследования была определенна корреляционная матрица 

переменных, представленная на рис.2, в которой Индекс счастья на 51% 
зависит от продолжительности жизни, на 45% удовлетворённостью жизнью в 
обществе и на 24% от экологического влияния общества на природу. Первые 
два фактора находятся в прямой корреляции с Индексом: с увеличением 
продолжительности жизни и удовлетворённости ею возрастает показатель 
Индекса счастья. От второго фактора Индекс зависит обратно 
пропорционально: с увеличением экологической нагрузки на природу 
уменьшается показатель Индекса счастья. Т.е. все входящие факторы не 
являются столь значимыми, потому что их значения становят 51% – средняя 
связь, 45% – умеренная связь и 24% – слабая связь . 
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Рис. 1. Данные Индекса счастья в программе Statistica 

 

Рис. 2. Корреляция между компонентами Индекса счастья 

 

Так же были выявлены факторные нагрузки, представленные на рис. 3. 

В этой таблице факторам соответствуют столбцы, а переменным – строки и для 

каждого фактора указывается нагрузка каждой исходной переменной, 

показывающая относительную величину проекции переменной на факторную 

координатную ось. Факторные нагрузки могут интерпретироваться как 

корреляции между соответствующими переменными и факторами – чем выше 

нагрузка по модулю, тем больше близость фактора к исходной переменной; т.е., 

они представляют наиболее важную информацию для интерпретации 

полученных факторов. Первый фактор – продолжительность жизни, наиболее 

влияет на удовлетворённость жизнью и ущерб природной среде, а 

удовлетворённость жизнью коррелирует с самим показателем Индекса. 
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Рис. 3. Факторные нагрузки 

 

Во время проведения факторного анализа Индекса счастья в программе 

Statistica были выявлено следующее: 1) входящие компоненты Индекса не 

являются максимально значимыми, поскольку их значения меньше 70%; 

2) фактор продолжительность жизни коррелирует с удовлетворённостью жизни 

и экологическим следом; 3) фактор удовлетворённость жизнью коррелирует с 

самим Индексом счастья.  
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ІПОТЕЧНОГО КРИДИТУВАННЯ 

 

Іпотечний ринок є одним з найважливіших механізмів ринкової економіки, а 

іпотека є суттєвим фактором економічного і соціального розвитку суспільства 

та одним з найбільш динамічних сегментів кредитного ринку України. 

У вітчизняній та зарубіжній літературі стан і розвиток іпотечного ринку дістали 

відображення у працях багатьох науковців, зокрема О. Скрипника, О. Євтуха, 

С. Волкова, Л. Чубук, О. Бассової, С. Тігіпко, В. Кравченка, М. Савлука, 

В. Федосова, М. Ковалишина, Д. Фрідмана та ін. [1, с. 186]. 
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Згідно Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з 

консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» іпотечне 

кредитування – це правовідносини, що виникають з приводу набуття права 

вимоги іпотечного боргу за правочинами та іншими документами [2]. 

На рис. 1 зображена динаміка частки іпотечних кредитів у кредитному 

портфелі українських банків. 

 

Рис. 1. Динаміка частки іпотечних кредитів у кредитному портфелі  

банків України за період 01.012007 – 01.01.2012 рр. 

 

Після збільшення обсягів іпотечних кредитів у 2010 р. внаслідок переоцінки 

їхньої валютної складової, у 2011 р. та 2012 р. мало місце зменшення частки 

іпотечних кредитів у кредитних портфелях банків. Так, наприклад, із 

1.01.2010 р. по 1.01.2012 р. частка іпотеки в загальному кредитному портфелі 

банків скоротилася з 18,4 до 12,1%. В Україні зараз на іпотечному ринку 

працюють близько 90 банків. Основними лідерами є: ВАТ ”Райффайзен Банк 

Аваль”, АКБ ”Укрсоцбанк”, АКІБ ”УкрСиббанк”, ЗАТ” Комерційний Банк 

ПриватБанк” та ВАТ ”ВіЕйБі Банк”. Склад лідерів іпотечного ринку 

залишається незмінним: 1 місце – Укрсиббанк 16,43%, 2 місце – Укрсоцбанк 

12,22%, 3 місце – ОТП банк 11,43%, 4 місце – Райффайзен Банк Аваль 11,01%, 

5 місце – Приватбанк 5,82% [3]. 

Проаналізуємо моделі кредитування житла, за якими банк працює з 

населенням. Сьогодні існує досить багато таких моделей, проте вони, в 

основному, відрізняються методами погашення заборгованості.  

Введемо позначення: 

r – річна відсоткова ставка, по якій надається іпотека; 

m – кількість конверсійних періодів; 
r

i
m


– відсоткова ставка за конверсійний період; 

t – термін кредитування (як правило, надається в роках); 
n m t  – загальна кількість конверсійних періодів; 

B – загальна площа квартири чи будинку, в кв.м.; 
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V – вартість 1 кв.м. житла; 

 0 1a a 
– коефіцієнт, який характеризує частку кредиту від ринкової 

вартості житла; 

K0 – розмір кредиту; 

Kj – сума непогашеного кредиту; 

S – загальний внесок (за весь період кредитування); 

Rj – загальний річний платіж в j – тому періоді (такий платіж містить у собі 

платіж з погашенням заборгованості Rj і відсотковий платіж Rj). 

Опишемо розрахунки базових моделей житлового кредитування: 

1. Погашення основної суми кредиту здійснюється однаковими частинами 

на основі схеми простих відсотків. Якщо основна сума кредиту погашається 

однаковими платежами на основі схеми простих відсотків, то основні 

розрахункові співвідношення будуть такими: 0K aB V  ,  

0

1
1

2

n
S K i

 
  

  , 
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1j j jK K R 
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2. Погашення основної суми кредиту здійснюється однаковими частинами 

на основі схеми складних відсотків: 

 

 
0

1

1 1

n

j n

i i
R K

i




 
, 

``

1j jR i K  
, 

` ``

j j jR R R 
,

 1 1j j jK K i R  
. Справді, якщо кожного року ми будемо вносити платіж jR

, то 

через n періодів матимемо прибутки від кожного внеску у розмірі  1
n

jR i
, 
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jR i



,  1jR i

. Тоді через n періодів матимемо загальний прибуток 

 1 1
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. 

3. Погашення кредиту здійснюється однаковими сумами. Якщо кредит у 

розмірі 0K  погашається протягом n періодів, то періодичний платіж на 

погашення заборгованості складатиме 

` 0
j

K
R

n


. Окрім цієї суми, боржник також 

сплачує відсотки по кредиту 
``

1j jR K i 
. 

4. Погашення кредиту здійснюється зростаючими платежами. 

Нехай у даному випадку перший внесок мінімальний і складає 1R  гр. од., далі 

платежі зростають з деяким сталим темпом і, нарешті, протягом певного 

проміжку часу вони сталі. Розділимо весь термін погашення кредиту, що 

складає n періодів, на два проміжки часу 1n  і 2n . Припустимо, що в періоді 

величиною 1n  платежі зростають з темпом  , тобто  1

1 1, 2,...,nj

jR R j  
. 

Нехай у періоді величиною 2n  платежі сталі і дорівнюють величині 

 1 1

1 1, 1,...,
nR R j n n   

. Платежі першого періоду є зростаючою геометричною 

прогресією, і їх теперішня вартість відносно початку дії контракту дорівнює 
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Іпотечне кредитування – це сфера довгострокового вкладення капіталу або 

його інвестування, проте такий кредит не завжди має інвестиційну природу, що 

ускладнює функціонування іпотечного ринку за складовими його сегментів. До 

того ж, на практиці в процесі іпотечного кредитування часто виникають 

проблеми з реалізацією нерухомості, оскільки вона не відноситься до розряду 

високоліквідних активів. Однак нерухомість як об'єкт іпотечного кредиту має 

ряд суттєвих переваг: вона майже ніколи не втрачає повністю своєї вартості, а з 

часом, як свідчить господарська практика, ціна її навіть зростає [4]. 

Нажаль існує ряд проблем, які перешкоджають іпотечному кредитуванню 

стати одним із найважливіших засобів забезпечення зобов'язань, пов'язаних із 

довгостроковими інвестиціями, а саме: обмежений платоспроможний попит 

населення; досить жорсткі умови надання іпотечних кредитів; відсутність 

гарантійних фондів іпотечного страхування; нерозвиненість інфраструктури 

ринку житла і житлового будівництва; наявність на ринку іпотечного 

кредитування в Україні універсальних банків, в той час коли в багатьох 

розвинених країнах, працюють спеціалізовані іпотечні банки.  

Нормативно-правова база іпотечного кредитування залишається 

незавершеною. Зараз в Україні врегульовано механізм первинного іпотечного 

ринку, але не узаконено механізми функціонування вторинного іпотечного 

ринку. Але незважаючи на нестабільну ситуацію, що склалася на фінансовому 

ринку, іпотечний ринок у майбутньому є одним із найперспективніших 

сегментів кредитного ринку України.  

Іпотечне кредитування може стати одним із найголовніших факторів 

покращення якості життя населення та дозволить вирішити цілий ряд 

соціально-економічних проблем.  
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ  

ДЖЕРЕЛ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Будь-яка компанія не залежно від виду діяльності, галузі та розмірів витрачає 

певну частину коштів на автоматизацію бізнес-процесів. Використання 
автоматизованих інформаційних систем (далі АІС) дає певний ефект не тільки 
для суб’єкта управління, але й для об’єкта, за умови, якщо система задовольняє 
поставленим задачам. Тому важливо на етапі вибору, або впровадження, або 
передпроектній стадії розробки системи мати інформацію щодо майбутнього 
рівня ефекту. Отже виникає необхідність у визначенні джерел ефективності, 
тобто напрямів економії коштів в результаті автоматизації діяльності. Питанню 
визначення джерел ефективності приділяється певна увага в колі науковців та 
практиків, але конкретних рекомендацій щодо їх визначення не має. Тому 
пропонуємо узагальнену схему формування інформації для оцінки джерел 
ефективності використання АІС підприємства (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Узагальнена схема формування інформації  
для оцінки джерел ефективності 

 
В якості об’єктів господарської діяльності виступають матеріальні, фінансові, 

трудові та інформаційні ресурси. Їх рух є основою життєдіяльності будь-якого 
суб’єкта господарювання. Однією із важливих задач є оптимізація руху ресурсів, в 
результаті чого компанія намагається отримати прибуток. Тому всі інновації 
стосуються підвищення ефективності руху та використання саме цих ресурсів. 
По відношенню до певного ресурсу можуть виникати різні проблеми, що 

впливають на ефективність його руху. Наприклад, розглянемо запаси 
матеріальних цінностей, що відносяться до матеріального об’єкту. Проблеми, 
які можуть виникати: надмірність залишків запасів на складі, несвоєчасна 
доставка матеріальних цінностей на склад, псування залишків і т.д.  
Одним з інструментів для вирішення подібних проблем може стати 

автоматизація, тобто впровадження нової автоматизованої інформаційної 
системи, модернізація існуючої, заміна старої технології на нову. Будь-яка 
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102 

виявлена проблема може бути вирішена за рахунок автоматизації. Оскільки 
системи мають модульну структуру, то кожен з модулів націлений на 
вирішення конкретного ряду проблем, пов’язаних з конкретним ресурсом. 
Тому, якщо проблема тільки пов’язана із запасами, то не обов’язково купувати 
цілу систему, достатньо впровадити тільки ті модулі, що вирішують функції 
управління матеріально-технічного забезпечення. Хоча, якраз, доцільно 
впроваджувати комплексну інформаційну систему, яка сприяє автоматизації 
всіх бізнес-процесів компанії.  
Між функціональними підсистемами АІС та ресурсами існує зв'язок, який 

проявляється у вирішенні конкретною підсистемою конкретного набору задач, 
які відносяться до конкретного ресурсу. 
Як наслідок автоматизації, компанія отримує певний результат – ефект, який 

відображатиметься в тій підсистемі АІС, з якою пов'язаний ресурс. Наприклад, 
ефектом або результатом від впровадження підсистеми матеріально-технічного 
забезпечення, побудованої за ERP-стандартом, є: збільшення оборотності 
запасів, зменшення складських приміщень та витрат на їх оренду, зменшення 
витрат на зберігання та обслуговування запасів, скорочення складського 
персоналу, зменшення збитків від псування цінностей і т.д. Проблема якраз і 
полягає у визначенні розміру даного ефекту. Питання спрощується, коли ефект 
визначаємо за наслідками, а якщо необхідно оцінити ефект до впровадження 
АІС, то його розмір важко оцінити.  
Результат може проявитися в п’яти вимірах: простір, час, матерія, енергія та 

інформація. Наприклад, зменшення складських приміщень – це ефект за рахунок 
економії простору; збільшення оборотності запасів – за рахунок часу; зменшення 
витрат на зберігання – за рахунок матерії-фінансів; збільшення або зменшення 
обсягу інформації щодо руху матеріальних цінностей – за рахунок інформації. 
Будь-яка операція з матеріальним або трудовим ресурсом обов’язково 

починається або завершується фінансовим. Результати руху фінансового 
потоку відображаються в обліковій підсистемі АІС. Тому всю інформацію щодо 
обсягу фінансових ресурсів, отриманих в результаті автоматизації, можна 
виділити з облікової системи, порівнюючи стан системи до впровадження та 
після. Ця різниця і є обсягом джерел ефективності. 
Використовуючи дану методологію, можна виділити всі можливі джерела 

ефективності в залежності від підсистем АІС. На етапі впровадження системи, 
коли компанія не має ще її результатів, можна використати дану інформацію 
для наближеного розрахунку обсягу джерел ефективності. Тобто маючи вхідні 
параметри компанії, інформацію щодо сутності джерел ефективності, бажаного 
обсягу ефекту, результатів впровадження на інших підприємствах, схожих за 
видом діяльності, галуззю, розмірами, рівнем життєвого циклу, необхідно 
вирішити оптимізаційну задачу, яка якраз дозволить визначити обсяги економії 
за кожним джерелом. 
Таким чином, для визначення ефекту від автоматизації бізнес-процесів достатньо 

мати інформацію, що міститься в самих підсистемах АІС. Для визначення 
потенційного ефекту від впровадження підсистем АІС необхідно розглянути 
джерела ефективності, за мобілізацію яких відповідає облікова підсистема у 
поєднанні з проблемами підприємства та даними бухгалтерського обліку.  
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АНАЛІЗ НЕРІВНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ  

ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

Вплив інвестицій на економіку будь-якої країни важко переоцінити. Нажаль, 

обсяг внутрішніх інвестицій в Україні незначний, тому іноземні інвестиції у 

достатніх обсягах могли б нарешті дати поштовх для стрімкого розвитку 

країни. Для України іноземні інвестиції – це ефективна реструктуризація 

економіки, зростання рівня конкурентоспроможності, розвиток 

підприємництва, запровадження прогресивної техніки і технологій тощо. 

У зв’язку з цим, проблема залучення інвестицій була і залишається однією з 

найактуальніших для України.  

Станом на 31 грудня 2013 р. Україна акумулювала всього 58,1 млрд. доларів 

прямих іноземних інвестицій (ПІІ), що значно менше реальних потреб 

економіки. Відповідно першочергове завдання – створення в Україні більш 

сприятливого інвестиційного клімату для іноземних інвесторів. Цю проблему 

повноцінно не зміг поки вирішити жоден з урядів. 

Важливим аспектом дослідження ПІІ є вивчення їх структури та структурних 

змін у часі за країнами-інвесторами, регіонами-реципієнтами та видами 

економічної діяльності. Такий напрям аналізу дозволяє виявити тенденції у 

розподілі іноземних інвестицій, їх динамічні зміни та виявити пріоритетні 

напрями вкладення коштів іноземними інвесторами. 

Так на п’ятірку країн-лідерів (Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська 

Федерація, Австрія) у 2013 р. припадає приблизно 66% всіх інвестованих ПІІ. 

Взагалі існує тенденція до зниження частки західних країн в обсязі ПІІ в 

економіку України, а частки офшорних зон до збільшення. Так, наприклад, 

частка інвестицій з Кіпру збільшилася з 12,4% у 2004 р. до 32,7% у 2013 р., 

а натомість частка з США скоротилася з 13,8% до 1,7% . 

Глибокі диспропорції існують і у розподілі інвестицій за видами економічної 

діяльності. Передусім інвесторів цікавлять сфери, які за короткий час можуть 

забезпечити отримання найбільшого прибутку. Тому п’ятірка лідерів у 2013 р. 

виглядає так: фінансова діяльність – 26,4%, оптова торгівля та посередництво в 

торгівлі – 13%, металургійне виробництво – 10,8%, операції з нерухомим 

майном – 7,5%, професійна та наукова діяльність – 5,9%. Отже, іноземці вкрай 

неохоче інвестують у виробничу сферу. У порівнянні з 2004 роком найбільше 

зросла частка інвестицій у фінансову діяльність – на 18,2 п.п., а частка 
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інвестицій у виробництво харчових продуктів та напоїв скоротилася з 13,5% у 

2004 р. до 5,7% у 2013 р.  

Цікавим напрямом аналізу є оцінка нерівномірності розподілу іноземних 

інвестицій в Україні за регіонами. Як показує досвід розвинутих країн, 

концентрація виробництва в окремих регіонах, що спочатку формується 

стихійно, а в результаті набуває стійкого характеру, в майбутньому важко 

змінити. Концентрація виробництва, в основному, зумовлена локалізацією 

інвестицій в основний капітал та ПІІ, зростання якої призводить до подальшої 

концентрації виробництва в окремих регіонах [2, с. 54]. 

Дані свідчать, що найбільшу питому вагу в загальній кількості прямих 

іноземних інвестицій по регіонам завжди займає м. Київ. Причому частка ПІІ, що 

надходять до столиці постійно зростає: з 32,1% у 2004 р. до 48,2% у 2013 р. На 

думку експертів [3, с. 213] така ситуація склалася тому, що багато експортерів 

переводять капітали до столиці, оскільки тут краще відшкодовують ПДВ. 

Слід зазначити, що у майбутньому можлива зміна регіональної структури. 

Адже, «зворотною стороною» популярності м. Києва серед інвесторів є те, що 

входження на столичний ринок потребуватиме все більших і більших ресурсів, 

оскільки його ніша на даний момент достатньо заповнена. Такі витрати не 

завжди будуть економічно виправданими. Таким чином, інвестори будуть 

переключатися на регіональні можливості ведення свого бізнесу. Майбутній 

розподіл інвестицій між регіонами, перш за все, буде пов’язаний з 

концентрацією виробничих ресурсів та розвиненістю інфраструктури. При 

цьому особлива увага приділятиметься лояльності місцевої влади та 

контролюючих структур бізнесу. 

Проаналізувавши ПІІ можна зробити висновки, що з кожним роком 

відбувається все більша диференціація регіонів та видів економічної діяльності 

за кількістю залучених інвестицій. Це призводить до бурхливого розвитку 

одних регіонів та ВЕД і занепаду інших. Іноземні інвестори визначилися з 

найприбутковішими напрямами вкладення коштів, враховуючи лише свої 

інтереси, але у української економіки дещо інші пріоритети. Тому актуальним є 

проблема зміни існуючої тенденції саме такого розподілу іноземних інвестицій 

за регіонами та галузями економіки. На державному рівні необхідно 

сформувати низку економічних механізмів впливу на іноземних інвесторів з 

метою вирівняння галузевих та регіональних «перекосів». Ефективним 

інструментом для вирішення цієї проблеми може стати розробка 

методологічних засад та нормативних документів державного регулювання 

більш рівномірного розподілу іноземних інвестицій за регіонами та видами 

діяльності. На порядок денний нарешті необхідно винести питання щодо 

розробки системи пільг для інвесторів, які вкладають або вкладатимуть в ті 

напрямки, які уряд України вважає пріоритетними. Наприклад, скасувати усі 

пільги іноземним інвесторам, які працюють в розвинутих регіонах і галузях, і, 

навпаки, для тих, хто вкладатиме кошти в мало розвинуті напрямки, 

запропонувати значні пільги тощо. Особливо слід заохочувати інвестування в 

розвиток інноваційної та дослідницької діяльності.  
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Проблему незначних обсягів залучених інвестицій та їх нерівномірного 

розподілу можна вирішити за певних умов, а саме: 1) припинення конфронтації 

на сході; 2) політична і економічна стабільність; 3) поліпшення національного 

законодавства в цілому і особливо щодо іноземних інвестицій, гарантування 

його стабільності 4) поліпшення інформаційного забезпечення потенційних 

інвесторів (наприклад, створити організацію, яка б надавала необхідну 

інформацію іноземним інвесторам); 5) нарешті подолати корупцію або хоча б 

суттєво знизити її рівень. А найважливішим стимулюючим фактором залучення 

іноземних інвестицій до нашої країни буде збільшення державного 

інвестування в загальних витратах бюджету, бо історично доведено, що 

іноземні інвестиції завжди йдуть слідом за вітчизняними. 

 

Література: 
1. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2004 р. Статистичний бюлетень // 

Державний комітет статистики України. – К., 2005. – С. 126. 
2. Ковтун Н.В. Статистичні методи оцінки концентрації інвестицій // Статистика України. – 

2004. – № 4. – С. 54-57. 
3. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002. – С. 472. 
4. www.ukrstat.gov.ua. 
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ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  

ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ  

 

Маркетингове управління проектами енергетичної ефективності 

альтернативних джерел енергії починається з визначення цілей для досягнення 

сталого бізнесу (енергетична безпека, зменшення енерговитрат та збільшення 

ефективності виробництва на стратегічний період). 

 Серед науковців, які займаються дослідженням енергетичної безпеки, існує 

різноманітні погляди на трактування дефініції «енергетична безпека 

підприємства». Так, Микитенко В.В. визначає енергетичну безпеку як систему 

поєднання потенціалів – економічного, політичного, техніко-технологічного, 

ресурсного і, власне, енергетичного, а також факторів наукового, 

географічного, організаційного, управлінського тощо, без урахування яких 

аналіз будь-якої безпеки неможливий [1, с. 45]. Шидловський А.К., 

Кавалко М.П. розглядає енергетична безпека як одну із найважливіших 

складових економічної безпеки, яка проявляється, по-перше, як стан 

забезпечення держави паливно-енергетичними ресурсами, що гарантують її 

повноцінну життєдіяльність і, по-друге, як стан безпеки енергетичного 

комплексу та здатність енергетики забезпечити нормальне функціонування 

економіки, енергетичну незалежність країни, підприємства [2, с. 260].  

Дослідження енергетичної безпеки можливо поділити на декілька 

взаємопов’язаних етапів (рис. 1). 

При цьому питанням дослідження енергетичної безпеки підприємства 

займаються у міждисциплінарних науках (з додаванням енерго- від грец. 

Ενεργός – діяльний): енергоменеджмент (майстерність управління 

енергетичними потоками з метою досягнення оптимального соціально-

екологічного та економічного ефекту), енергоаудит (комплекс послуг з перевірки 

ефективності використання енергоресурсів на об’єкті), енергомаркетинг 

(маркетингове забезпечення упровадження енергозаощаджувальних систем на 

підприємстві) тощо. При цьому не дивлячись на подібний об’єкт дослідження, 

по-різному запропоновано методологічний інструментарій.  
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Рис. 1. Етапи дослідження енергетичної безпеки підприємства 
Побудовано авторами на підставі [3, с. 222] 

 

Так, енергомаркетинг досліджує розробити комплексний механізм надання 

логістичного сервісу та організації маркетингового логістичного розподілу під 

час планування та координації енергетичних та інформаційних потоків, 

маркетингового комунікаційного забезпечення просування новітніх технологій 

енергозбереження. Енергетична безпека тісно пов’язана з енергетичною 

незалежністю – це рівень самостійності керівництва підприємства у формуванні 

та здійсненні політики, не залежної від зовнішнього і внутрішнього втручання 

та тиску. При цьому необхідно, на наш погляд, дослідити за допомогою SWOT 

аналіз вплив зовнішньої та внутрішньої бізнес-середовища підприємства при 

визначенні енергетичної безпеки. 

Формування системи основних показників (індикаторів) енергетичної 

безпеки підприємства. 

У зв’язку, з тим що отримані показники (індикатори) отримані якісні та 

кількісні, інтегральний показник енергетичної безпеки підприємства (ІПЕБ) 

можливо застосувати декілька методів: кваліметрична оцінка, декамплінг тощо. 

Кваліметрíя (англ. qualimetry, нім. Qualimetrief) – наука про вимірювання 

якості об'єктів, вивчає та реалізує методи і засоби кількісної оцінки якості 

продукції. Кваліметрія передбачає структурування об'єкта вивчення (об'єкт у 

цілому – перший рівень спільності), поділ його на складові частини (другий 

рівень), які у свою чергу поділяються на частини (третій рівень) і т. д. 

 

формування системи основних показників (індикаторів), які 
найбільш повно характеризують підприємства і можуть 
відображати у ній зміни під впливом різних внутрішніх і 

зовнішніх факторів 

здійснення загального аналізу стану підприємства 

виявлення, аналіз та систематизація за визначальними 
ознаками і ступенем загрози енергетичній безпеці 

визначення порогових величин індикаторів, перевищення 
яких призводить до виникнення негативних, руйнівних явищ  

обчислення фактичних значень індикаторів енергетичної 
безпеки і зіставлення їх з пороговими величинами 

визначення значень інтегральних показників енергетичної 
безпеки 

формування рекомендацій і заходів щодо попередження 
загроз і поліпшення показників енергетичної безпеки 
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Таблиця 1 

Система основних показників (індикаторів)  

енергетичної безпеки підприємства 

Групи показників Показники 

Енергозабезпечення  

організаційно-

виробничі 

достатність постачання; розвідані 

запаси; резерви і запаси;резерви 

потужності 

техніко-технологічні 

зношення основних фондів; рівень 

технологій; аварійність; 

енергоефективність 

фінансово-

економічні 

інвестиції в основні фонди; інвестиції в 

енергозбереження; ціни і 

тарифи; заборгованість 

Енергетичної 

залежності  

зовнішньої 

залежності 

частка імпорту в 

енергопостачанні; частка 

монопольного імпорту в 

енергопостачанні; взаємозалежність 

внутрішньої 

залежності 

баланс власності; державне 

регулювання ринків; рівень монополії 

постачання; рівень монополії виду 

палива 

Екологічної 

прийнятності 

виробництва  

екологічного збитку 

відносний екологічний 

збиток;екологічна чистота 

енерговиробництва 

інвестицій в 

екологію 

рівень інвестування в екологію; 

ефективність вкладень в модернізацію 

Соціальної 

стабільності  

енергозабезпечення 

та добробуту 

населення 

достатність і надійність постачання; 

вартість енергії і тепла; темпи 

зростання вартості послуг; енергетична 

складова у вартості товарів і послуг; 

екологічний вплив на населення 

умов праці 

працівників ПЕК 

борги по зарплаті; безробіття; 

травматизм; страйковий рух 

Побудовано авторами на підставі [3, с. 224] 

 

При цьому виходить ієрархічна система, що зазвичай відбивається схемою чи 

таблицею. Далі виробляється оцінка експертами або іншим шляхом 

(«вимірювання») кожної складової та встановлення її вагомості (важливості) й, 

нарешті, поєднання цих оцінок за певними правилами в загальну оцінку об'єкта. 

Декаплінгу існує двох видів: ресурсний декаплінг та декаплінг впливу. При 

дослідженні системи індикаторів енергетичної безпеки підприємства є 

важливим урахування саме «декамплінгу впливу», який розглядається як зростання 

екологічної ефективності і передбачає збільшення обсягів виробництва одночасно 

зі зменшенням негативного впливу на навколишнє природне середовище [4]. 

Такий вплив може виникати як внаслідок видобутку ресурсів, так і безпосередньо 

процесів виробництва або власне використання товарів та послуг, зокрема, на 

етапі «після їх споживання». Саме такий широкий спектр можливих проявів 



109 

декаплінгу впливу ускладнює процес його визначення (вимірювання). Це 

пов’язано як з широким спектром можливих негативних наслідків, які необхідно 

враховувати, так і з наявністю або відсутністю даних за певним видом негативних 

проявів. Зокрема, можуть значно відрізнятись тенденції динамічних рядів за 

окремими компонентами (забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів, 

утворення відходів тощо). 

Явище «декаплінгу впливу» актуалізується тоді, коли використання ресурсів 

може викликати загрозу для здоров’я людини та стану екосистеми або коли 

технологічні рішення мають значний потенціал для зменшення загроз для 

людини та довкілля. Воно не завжди виникає внаслідок зменшення 

використання ресурсів або витрат в процесі виробництва. Досягнення ефекту 

декаплінгу досить часто потребує зміни технологічних процесів, що потребує 

значних витрат. Особливо це потребує при застосуванні альтернативних джерел 

енергії на підприємстві. 
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1. Микитенко В.В. На чому базується енергетична безпека держави / В.В. Микитенко// 

Вісник НАН України. – 2005. – № 3. – С. 41-47. 

2. Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття [За заг. ред. 

А.К. Шидловського, М.П. Ковалка]. – К.: УЕЗ, – 2001. – 398 с. 

3. Свірчевська Ю.А. Сутність енергетичної безпеки країни та чинники, що на неї 

впливають / Ю.А. Свірченко // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2014. – 

Том 10, Выпуск 2. – С. 222-228. 

4. Горський А. Ефект декамлінгу як критерії еколого-орієнтованого економічного розвитку 

України / А. Горський [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/ 

?url=ya-serp%3A%2F%2Feconomics-of-nature.net%2Fuploads%2Farhiv%2F2014%2FGorsky. 

Pdf&lang=uk&c=555620dc96e7&page=4 

 

 

 

Мацеєва Н. В. 
кандидат економічних наук, доцент 

Жалдак О. М. 
студентка 

Криворізький національний університет 

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна 

 

ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГУ  

В ПРАКТИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Маркетинг є однією з найважливіших різновидів економічної і суспільної 

діяльності, однак його впровадження в практику діяльності вітчизняних 

підприємств відбувалось в складних умовах і в доволі стислі строки. Вирішення 

основної мети маркетингу – підвищення якості товарів і послуг, поліпшення 

умов їхнього придбання, не було досягнуто в повній мірі, оскільки зміни форми 

власності і механізму господарювання потребували відповідної нормативно-

правової бази, фахівців, сучасної ринкової інфраструктури тощо. Окрім цього, 
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економічна криза відштовхнула назад від вже набутого власного вітчизняного 

маркетингового досвіду багатьох підприємців, оскільки «режим економії» 

торкнувся перш за все саме маркетингових організаційних структур управління 

та маркетингових витрат.  

В той же час, намагання інтегруватись у світовий економічний простір 

вимагає вирішення проблем, зумовлених створенням та утриманням 

конкурентних переваг вітчизняних товарів і послуг. Тому вирішенню подібних 

проблем і покликаний сприяти маркетинг, як основа підвищення ефективності 

діяльності товаровиробників в сфері малого і корпоративного бізнесу. 

 Питанням маркетингового управління та практичного використання 

маркетингу підприємцями приділено багато уваги в працях світових і 

вітчизняних науковців-практиків, таких як: Барроу К., Голубков Є. П., 

Котлер Ф., Кузьмін В., Войчак А.В., Куденко Н.В. та ін. 

Для українських підприємств найбільш актуальним є не тільки зміна в 

організації бізнесу та організаційних структурах управління, а і зміна у самій 

філософії побудови партнерських відносин, у розумінні пріоритетності 

задоволення потреб споживача.  

Іншою проблемою, яка і досі є нагальною, є підготовка та підбір фахівців з 

маркетингу (маркетологів) належної кваліфікації; розподіл завдань, прав і 

відповідальності в системі управління маркетингом; створення умов для 

ефективної роботи співробітників маркетингових служб (організація їх робочих 

місць, надання необхідної інформації, засобів оргтехніки тощо), взаємодія 

персоналу маркетингу з іншими фахівцями підприємства, в тому числі у 

виробничих підрозділах.  

За останні роки ця проблема була окреслена науковцями і практиками як так 

званий «внутрішній маркетинг», від ефективності якого в значній мірі залежать 

комерційні і виробничі результати діяльності. 

Негативні наслідки економії торкнулись також і системи планування. На 

більшості українських підприємств так і не запроваджено стратегічне 

планування, відсутнє планування за окремими стратегічними підрозділами. 

У самих кращих випадках на підприємствах використовують декларування 

стратегічних цілей на певний період, але він, як правило, обмежується  

3-4 роками, і не підкріплений ніякими розрахунками чи реальними прогнозами, 

а питання інвестування в маркетинг залишаються на рівні «економічних мрій».  

В той же час, удосконалення процесу управління маркетинговою 

діяльністю на підприємстві повинно базуватись на концептуальних засадах, 

серед яких концепції соціально-етичного (або екологічного) маркетингу та 

маркетингу взаємодії є найбільш сучасними і основними в розвинених 

європейських країнах [1, с. 10].  

Окрім цього, управління маркетинговою діяльністю повинно виходити із 

результатів маркетингового аналізу і аудиту. Саме ці функціональні напрямки 

потребують особливої уваги, але за браком відповідних кадрів не здійснюються 

зовсім, або носять формальний характер.  

Маркетинговий аналіз і аудит – найважливіші складові елементи 

процесу управління маркетинговою діяльністю, що надають інформацію для 

http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BC
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розробки маркетингових стратегій і є деталізованим дослідженням 

внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, його сильних і слабких 

сторін [4, с. 40]. Інформація, отримана в результаті стратегічного аналізу 

діяльності підприємства, дає змогу розробити ефективну стратегію 

позиціонування на ринку з урахуванням конкурентних переваг, сформувати 

завдання по підвищенню конкурентоспроможності власної продукції, яка б 

відповідала світовим стандартам [5, с. 164].  

Отже, для запровадження маркетингу в практику діяльності вітчизняних 

підприємств слід змінити підходи і принципи організації бізнесу, ліквідувати 

остаточність фінансування маркетингових заходів та економію на 

маркетингових витратах, змінити концептуальне бачення стосовно 

стратегічного розвитку і засобів його досягнення. Саме інструменти 

маркетингового управління можуть сприяти досягненню комерційного успіху 

вітчизняних підприємств навіть в умовах кризових явищ.  
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗРОБКОЮ ТА ПРОСУВАННЯМ 

ПРОДУКЦІЇ ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ 

 

Жодний виробник не може постійно покладатися на свої нинішні товари і 

ринки. Для того щоб утриматись на ринку, а тим більше – успішно на ньому 

розвиватися, необхідно постійно удосконалювати існуючі товари і розробляти 

нові (як самі продукти, так і технології виробництва, а також методи їх 

просування та виведення на ринок), тобто здійснювати інновації. Однак, 

інноваційний шлях розвитку пов'язаний зі значним ризиком. 

Ступінь розробленості даної проблеми визначається значною кількістю 

досліджень ряду українських і зарубіжних вчених – маркетологів, таких як 
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Ф. Котлер, Г.Я. Гольдштейн, Кардаш В.Я., Старостіна А.О., Г. Армстронг, 

Т. Амблер, Х. Еріашвіллі, Г.Г. Паничкіна, Е.І. Мазилкіна, Л. Роджерс, 

А.Ф. Баришев та ін. [1, c. 48].  

Незважаючи на глибоке теоретичне опрацювання проблеми управління 

інноваціями в товарній політиці підприємств, недостатньо дослідженими 

залишаються питання стратегії практичного виведення нових товарів на 

промисловий ринок. 

Життєвий цикл товару – одна з теорій, широко використовуваних у маркетингу, 

суть якої полягає в тому, що весь період випуску й продажу товару розбивається 

на етапи, кожному з яких відповідає адресна маркетингова політика. Зазвичай 

виділяють п’ять етапів життєвого циклу товару: розробка, впровадження, ріст, 

зрілість і спад. Виведення на ринок нового товару і його подальше просування є, 

мабуть, одним з найважливіших і складних завдань [2, c. 94]. 

Товари «ринкової новизни» є ключовими для комерційного успіху діяльності 

будь-якого промислового підприємства та надають можливість призначати 

монопольні ціни й одержувати більш високу, у порівнянні з середньою по 

галузі, норму прибутку. В той же час, для промислового ринку розробка нового 

продукту та виведення його на ринок – складний і доволі витратний процес, 

оскільки в умовах економічної кризи для інвестора вкладання коштів у нові 

технології виробництва, модернізацію і модифікацію –ризикована операція. 

Гірничорудні підприємства, як підприємства і інших видобувних та обробних 

галузей, в реалізації маркетингових намагань стикаються з безліччю проблем, 

що пов’язані з інноваціями в товарній та технологічній політиці. Життєвий 

цикл руди може бути необмеженим і визначається, в основному, попитом на 

готову металопродукцію. Проблеми розширення асортименту можуть 

вирішуватись лише у взаємодії з металургійними комбінатами і в залежності 

від їх запитів, що, в свою чергу, обумовлено інноваціями в технологіях 

виробництва чавуну [6, c. 537].  

Рухом нового товару на промисловому ринку можна вважати такий серійний, 

або масовий продукт, виробництво якого вперше освоєне даним 

підприємством. Інакше кажучи, будь-який продукт, що випущений 

гірничорудним комбінатом вперше, можна вважати новим. У цьому випадку 

мова йде про виробничу новизну продукту з погляду часу його освоєння. 

Оскільки така новизна обмежується портфелем замовлень, гірничі 

підприємства, з точки зору інноваційності, більше вдаються до інновацій 

стосовно технологій видобутку та збагачення залізорудної сировини (ЗРС), які 

забезпечують зниження витрат на 1т залізорудної сировини і забезпечують 

конкурентні ціни продажу на ринку. 

В товарній політиці гірничорудного підприємства розрізняють життєвий і 

технологічний цикли товару (продукту). Таким продуктом є руда, концентрат, 

агломерат, обкотиші (в асортименті). Життєвий цикл ЗРС – період від початку 

проектування підприємства до його закриття. Технологічний цикл – період від 

початку застосування технології видобутку (або збагачення, огрудкування) до 

заміни її на іншу.  
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Тому в гірничорудній галузі частіше використовують поняття життєвого 

циклу підприємства. ЖЦП (або термін служби підприємства) – час роботи 

підприємства, протягом якого випускається ЗРС. 

Розрізняють: 

 середній розрахунковий ЖЦП (частка від поділу промислових запасів ЗРС 

на проектну потужність підприємства); 

 повний ЖЦП (враховує періоди розгортання видобутку руди після 

введення підприємства в експлуатацію і загасання видобутку при 

відпрацюванні запасів руди). 

Етапи виробничого циклу видобувного підприємства, що визначають 

життєвий цикл ЗРС: 

1. Пошук (комплекс геологічних робіт з виявлення та перспективної оцінки 
родовищ залізної руди); 

2. Розвідка (комплекс геологічних робіт, що проводяться з метою визначення 
геолого-промислових характеристик родовища, необхідних для його 

промислової оцінки, проектування і будівництва видобувного підприємства; 

стадії розвідувальних робіт: попередня, детальна, експлуатаційна). 

3. Проектування (Комплекс робіт з будівництва нового, розширення, 

реконструкції або технічного переозброєння діючого підприємства) [6, c. 57]. 

Складнощі, обумовлені галузевою та технологічною специфікою, повинні 

бути покладені в основу формулювання обмежень і умов для розробки 

маркетингового інструментарію по виведенню і просуванню на ринку продукції 

гірничорудної галузі. Саме такий підхід дозволить при формуванні товарної 

політики гірничорудного підприємства і товарної стратегії приділити належну 

увагу інноваційній складовій у виробничому, технологічному і маркетинговому 

процесах для забезпечення ефективності управління продуктом на ринку. 
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МАРКЕТИНГ КОММУНИКАЦИЙ  

НА РЫНКЕ МОРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 

В последнее время маркетинговые коммуникации стали незаменимой частью 

маркетинговой политики в компании. Конечно же, чем более качественно и 

эффективно налажена маркетинговая коммуникация с партнерами, 

потребителями, конкурентами, высшими органами, тем увеличивается 

вероятность быстрого развития компании. 

Соединяя все возможные методы и средства маркетинговой коммуникации, 

можно получить максимальный эффект, позволяя компании выполнить 

поставленные цели, а также реализовать план и миссию, что были выбраны в 

своей сфере деятельности. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из четырех основных 

средств воздействия: реклама, стимулирование сбыта, пропаганда, личная 

продажа. 

Рынок морских транспортных услуг представляет собой куплю-продажу 

услуг по перевозке, транспортировке грузов из одной страны в другую. 

Транспорт является ведущим связующим звеном во внешней торговле товарами 

[1, с. 11]. 

Морская перевозка осуществляется судоходными компаниями, в качестве 

пунктов отправления и назначения выступают порты, где происходит погрузка 

и выгрузка груза, а также осуществляются дополнительные мероприятия – 

хранение, упаковка, консолидация и т.п. 

Судоходные компании и порты осуществляют непосредственно процесс 

доставки грузов (перевозка, перевалка, хранение), или, говоря иначе, 

предоставляют транспортную услугу в узком смысле этого слова. 

Услуги морского транспорта предоставляют: судоходные компании; порты, 

экспедиторы, судовые агенты, фрахтовые брокеры, таможенные брокеры, 

предприятия судового менеджмента. Как видно, к услугам морского транспорта 

относится все многообразие услуг, предоставляемое портами, судоходными 

компаниями и посредниками. 

Морская транспортная компания предлагает на рынке особый вид товара – 

транспортную услугу. Ни грузовладелец, ни пассажир, ни продавец транспортных 

услуг не могут накапливать и сохранять продукцию транспорта, поскольку она 

неотделима от транспортного процесса. Транспортная услуга не имеет 

материальной оболочки как любой другой товар. Для продажи транспортной 

услуги, как любого другого вида услуги, требуется продвижение, состоящее из 
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различных видов деятельности, направленных на то, чтобы убедить 

потенциальных потребителей в приобретении транспортной услуги [2, с. 116]. 

Традиционная концепция «4Р» для сферы морских транспортных услуг 

должна быть преобразована в комплекс маркетинга «3S». 

Услуга, обслуживание – действие, выгода или способ удовлетворения 

потребности, которые одна сторона предлагает другой. 

Услуга – это изменение состояния чего-либо или единиц, потребляющих эти 

услуги. Услуга оказывается и потребляется одновременно. Вообще услуга – это 

изменение состояния потребляющей единицы в результате действия 

производителей. Причем услуги, как правило, оказываются по требованию 

потребителей и с их согласия.  

Сегментация – разделение рынка на группы покупателей, обладающих 

схожими характеристиками, с целью изучения их реакции на тот или иной 

товар/услугу и выбора целевых сегментов рынка. 

Конъюнктура рынка – это определенное соотношение между спросом и 

предложением как по отдельным товарам и их группам, так и по товарной и 

денежной массе в целом. 

Основная задача маркетинга коммуникаций на рынке морских транспортных 

услуг – убедить потребителей приобретать эти услуги, поэтому потребитель 

выступает центральной фигурой, интересы которого определяют 

маркетинговую политику транспортной компании. 

К маркетингу коммуникаций на рынке морских транспортных услуг можно 

отнести, кроме классических (реклама, стимулирование сбыта, пропаганда, 

личная продажа), такое средство воздействия как сервисное обслуживание. 

Сервисное обслуживание – важная часть поддержания маркетинговых 

коммуникаций, заключающаяся в послепродажном обслуживании покупателя. 

Программы сервисного обслуживания нацелены на удовлетворение текущих 

потребностей клиентов. Важным инструментом поддержания положительного 

восприятия фирмы в послепродажный период является также предоставление 

гарантий на проданный товар. 

Маркетинговая политика коммуникаций, требует от обслуживания учета 

следующих факторов: процесс продажи услуги интерпретируется как 

последовательность стимулов и реакций [3, с. 864]. 

Сервис как специфический вид товара имеет свои особенности. Он 

нематериальный, неотделимо от исполнителя, его невозможно хранить, 

накапливать в форме запасов.  

Успешно организованный сервис способен приносить значительную 

прибыль предприятию, вложенная в него гривна может дать вдвое больше 

прибыли, чем в производство.  

Основные функции сервиса как инструмента маркетинга – привлечение 

покупателей, поддержка и развитие продаж товара, информирование 

покупателей [4, с. 432]. 

Исходя из всего этого можно сделать вывод, что маркетинг коммуникаций на 

рынке морских транспортных услуг занимает не последнее место и играет 

важную роль в развитии предприятия. Правильно подобранный комплекс 
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маркетинговых коммуникации позволяет лучше организовать работу 

предприятия с клиентами и связь с ними.  

Для рынка морских перевозок важную роль именно предложение услуги и ее 

правильное донесение для постоянных клиентов. Важную роль еще играет 

сервисное обслуживание на предприятии, так как клиенты в первую очередь 

обращают внимание именно на правильно организованных сервис.  
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ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ 

 

Е. Гофман сказав: “Імідж – це мистецтво керувати враженнями” [1]. 

Зовнішній вигляд і манери поведінки виявляються у сукупності, створюючи 

образ людини, який оцінює оточення. Цей образ – імідж(англ. Image – образ) 

(особистостічи організації) – враження, яке організація та її співробітники 

справляють на людей і яке фіксується в їх свідомості у формі певних емоційно 

забарвлених стереотипних уявлень (думок, суджень про них). Соціально-

психологічний феномен іміджу у тому, що він живе у думках людей, хоча вони 

його чітко розуміють.  

Елементами, які створюють імідж людини, є: 

– візуальне сприйняття: фізична привабливість, манери, одяг та аксесуари; 

– інтелектуальне сприйняття: особистісні характеристики, які виявляються 

під час спілкування та взаємодії; 

– статусне сприйняття: професія, посада, становище у суспільстві; 

– соціальний фон, особистісні характеристики оточення: сім’я, друзі, 

знайомі, колеги; 

– вплив інтер’єра на сприйняття: стиль, кольорове і звукове оформлення, 

просторові характеристики; 

– моральні цінності та манери поведінки. 

Імідж повинен говорити про нас те, що ми самі хотіли б. Створення 

привабливого іміджу має велике значення, особливо для ділової людини, 

оскільки сприяє формуванню його репутації серед колег, підлеглих, клієнтів і 

впливає таким чином на успіх у бізнесі. Останнім часом навіть з’явилася нова 

галузь наукового знання – іміджологія, яка вивчає та поширює знання про 

іміджсередділових людей [2, с. 132]. 

Американські спеціалісти у процесі формування бажаного образу 

особистості (іміджу) виділяють три ключові стадії: 

1) визначення того, що саме потрібно змінити або яким стати; 

2) складання подумки сценарію, щоб уявити себе в новій ролі; 

3) впровадження задуманого сценарію в життя. 

Основою персоніфікованого іміджу є довіра до людини. Імідж виявляється в 

популярності особи, її вмінні сприяти позитивній психологічній атмосфері в 

колективі, здатності підтримувати людські цінності тощо: 
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Для того, щоб створити необхідний образ ділової людини і завдяки цьому 

посилити свій вплив на інших, необхідно: 

– стежити за правильною осанкою (це створює образ упевненої в собі 

людини); 

– зберігати спокійний темп рухів (не завжди довіряють тому, хто завжди 

спішить або дуже повільно рухається); 

– уникати невигідних позицій, дотримуватися потрібної дистанції під час 

спілкування; 

– використовувати міцний і короткий потиск руки при зустрічі як засіб 

встановлення контакту, 

– дивитися в очі співрозмовникові; 

– частіше посміхатися. 

У цьому сенсі не менш важливим є формування іміджу керівника організації, 

який містить наступні вимоги [3, с. 76-77]: 

1. Професіоналізм і компетентність: керівник повинен мати знання, володіти 

методами реалізації своїх обов’язків. Здобути їх можна завдяки особистій 

старанності, проникливості, самокритичності, сприйнятливості.  

2. Активність: керівник повинен уміти вчасно відреагувати на подію і 

прийняти відповідне рішення. 

3. Надійність керівника – це необхідна умова для того, щоб співробітники 

організації могли довіряти керівникові і водночас відчувати його підтримку. 

4. Уміння впливати на людей справою, словом і зовнішнім виглядом. 

5. Гуманітарна освіченість: позитивний імідж керівника створює його 

турбота про процвітання організації, інтереси підлеглих, належні умови праці, 

відкритість для співробітників. 

6. Психологічна культура керівника: знання керівником психології 

працівника, уміння підбирати собі команду згідно з вимогами організації та 

індивідуальними особливостями кадрів, їх характерними особливостями є 

передумовами успішної діяльності організації.  

Одним з основних факторів формування іміджу ділової людини є робочий 

стіл (місце) – це обличчя власника, за яким «зустрічають» та формують перше, 

найчастіше найважливіше, враження про нього. Може здатися дивним, але 

психологами доведено, що інтер’єр робочого столу може дійсно вплинути на 

професійну долю [4, с. 125-127]. 

Послідовники вчення «фен-шуй» стверджують, що будь-які предмети 

випромінюють певну позитивну або негативну енергію, яка допомагає або 

перешкоджає діловим особам в їх діяльності, тому варто було б ознайомитись з 

основними правилами, яка виробила наука, для оптимального та сприятливого 

розташування всіх речей на робочому столі [5, с. 74-75].  

Для цього подумки необхідно розділити робочий стіл на дев’ять рівних 

прямокутників . На рисунку 1 представлено енергетичні зони робочого місця 

службовця в організації. Наведемо перелік предметів та відповідні енергетичні 

зоні для їх розміщення на робочому місці. 
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Рис. 1. Умовний поділ робочого місця на енергетичні зони 

 

Для кожної з вказаних зон рекомендується свій набір предметів: 

1. Кар’єра: розташовується прямо перед людиною, є її робочою територією, 

тому не повинна нічим заставлятись. 

2. Партнери: папки з контрактами, угодами, договорами. В жодному випадку 

в цій зоні не можна розміщувати ножиць та ножа для відкривання листів. 

3. Сім’я: для роботи вважається нейтральною, тому тут можна розташувати 

сімейне фото, талісман, «приємні дрібнички». 

4. Багатство: розташовують найбільш дорогоцінні предмети, однак бажано 

зеленого кольору, який символізує ріст, в тому числі і грошей. 

5. Центр: повинен бути добре освітленим, тому тут бажано розмістити 

настільну лампу так, щоб освітлювалась саме ця зона. 

6. Помічники: бажано розташувати телефон, золоту або сріблясту ручку. 

7. Кохання: оскільки під час роботи про кохання думати не доцільно, то цю 

зону доцільно залишити вільною. 

8. Знання: доцільно покласти будь-що, що символізує знання (блокнот, 

щоденник). 

9. Слава: доцільно розмістити письмовий набір червонного кольору або фото 

із «великою»людиною. 

Багато людей від природи володіють привабливим іміджем, але, як правило, 

прихильність людей можна завоювати завдяки мистецтву самопрезентації, без 

якого не досягти великих успіхів у будь-якій діяльності, не збагнути радості 

людської уваги. Робити самого себе – найбільш складна робота. Але, безумовно 

вона становить інтерес для кожної людини. Це обумовлено тим, що імідж – 

свого роду фірмовий знак (чим краще він представлений, тим вища репутація 

людини). Людина з хорошим іміджем – це та людина, яка «зробила собі ім’я» та 

отримала статус фахівця в своїй професії. 

Отже, робоче місце повинне ділової людини бути зразковим, а одяг – 

символом хорошого смаку. Все це працює на формування позитивного та 

ефективного іміджу. Щоб досягти успіху людині потрібно бути мобільною, 

витримувати швидкий темп життя. А перемагає лише той, хто вміє швидко 

орієнтуватися і ефективно працювати. 

Багатство Слава Партнери 

Сім’я Центр Кохання 

Знання Кар’єра Помічники 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА МОТИВАЦІЯ ЯК ОДИН  

З КЛЮЧОВИХ АСПЕКТІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 

 

В сучасних умовах розвитку підприємництва в Україні одним із 

найважливіших складових елементів менеджменту підприємства є управління 

персоналом та мотивація діяльності, оскільки задаток успішного 

функціонування підприємства безпосередньо залежить від задоволеності 

робітниками своєю працею. 

На сьогоднішній день ринкова економіка характеризується сталим розвитком 

підприємств та фірм, які функціонують для досягнення головної мети – прибутку. 

Їх конкуренція виявляється в усьому: продукції, послугах, сервісі обслуговування, 

стратегіях та дослідженнях, залученні споживачів тощо. Серед головних факторів, 

що визначають функціонування підприємства є не лише якісна продукція, гарна 

стратегія, прийнятність ціни товару, новітні технології. Головним фактором є саме 

працівники цього підприємства, оскільки при кращих умовах роботи і 

спеціальному обладнанні працівники не завжди зацікавлені у своїй праці, а тому і 

в результаті діяльності самого підприємства. Багато з них працюють лише заради 

оплати своєї праці і часто результати їх роботи вимірюються не якісними, а 

кількісними показниками, що є проблемою та недоліком самих підприємств у 

неможливості стимулювання робітників до праці.  

Питанням мотивації праці присвячено багато праць зарубіжних та 

вітчизняних вчених-економістів: Багмут Т., Биканова О. [1], Богиня Д., 

Калінчика М., Клименко М., Лишиленко В., Маслоу А., Маліка М., Оучі У., 

Пащенко О. [3], Слєзінгера Г., Філатова О. [2]., Ходаківського Є., Черні В., 

Якуби К. та ін. 

Головною метою щодо управління персоналом для підприємства повинно 

бути забезпечення підприємства працівниками, що відповідають вимогам даної 
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сфери діяльності, їх професійної і соціальної адаптації. Основними задачами, 

що вирішують структури з управління персоналом, є:  

  планування потреби підприємства в трудових ресурсах; 

  пошук і добір потрібних працівників; 

  навчання і підвищення кваліфікації; 

  правові питання трудових відносин;  

  створення умов для підвищення продуктивності праці;  

  контроль за зміною статусу працівників; 

  управління трудовою мотивацією.  

Вся організаційно-управлінська діяльність, і насамперед мотиваційна, у 

сукупності спрямована на активізацію усіх внутрішніх резервів працівників і їх 

максимально ефективне використання [3, с. 67]. 

Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які 

спонукають людину до діяльності, визначають її поведінку, форми діяльності, 

надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих 

цілей і цілей організації. 

Основними завданнями мотивації можна вважати такі, а саме (табл. 1): 

 

Таблиця 1 

Основні завдання мотивації працівників 
№ п/п Назва: Характеристика: 

1. Розуміння: 
формування в кожного співробітника розуміння 
сутності і значення мотивації в процесі праці; 

2. Спілкування: 
навчання персоналу і керівного складу 
психологічним основам внутрішньо 
спілкування; 

3. Керування: 

формування в кожного керівника 
демократичних підходів до керування 
персоналом із використанням сучасних методів 
мотивації. 

 

Щодо сучасних методів мотивації, то в останній час найбільш поширеними 

стандартними методами мотивації є: заробітна плата, премії, подяки тощо. Але, 

на жаль в сучасних умовах, заробітна плата як засіб мотивації, не відіграє 

ключової домінуючої ролі. Наприклад, на підставі результатів дослідження, 

проведених в американських організаціях з метою удосконалення методів 

мотивації (стимулювання) праці, виявили, що робота цінується залежно від 

відповідних чинників, тобто від «нестандартних» видів мотивації праці чим від 

заробітної плати. 

До таких видів можна віднести: 

  позитивний психологічний клімат в компанії;  

  сприятливі фізичні умови роботи;  

  зручне розташування офісу та оплачувані обіди;  

  більш короткий робочий день;  

  надання можливості навчатися і підвищувати свою кваліфікацію. 
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До надсучасних методів управління можна запропонувати використання так 

званих 3-х стилів (табл. 2) [4]: 

 

Таблиця 2 

Сучасні методи управління працюючим персоналом на підприємстві 

 

Надсучасні методи управління 

 

1. Стиль участі 

(пояснити чому працівник 

важливий у команді, 

створити відчуття власної 

значущості;застосовуєтьс

я для нових членів 

команди та працівників 

низових ланок); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також на вибір засобів мотивації впливає стать та вік працівників, висновки 

були зроблені психологами з Оксфордського університету. Матеріальне 

заохочення впливає на незаміжніх жінок, що відсувають особисті питання на 

другий план, і на тих одружених чоловіків, які і далі дозволяють собі вести 

насичене особисте життя. На роботу заміжніх працівниць і неодружених 

чоловіків має позитивний вплив публічна похвала. Співробітники до 30 років 

дуже цінують знакові відмінності, наприклад, присвоєння звання «Кращий 

працівник». Такі висновки були зроблені після вивчення протягом шести років 

впливу різних видів заохочень на основні категорії працівників [1].  

Сучасна практика зарубіжних та деяких українських підприємств свідчить 

про тенденцію до суттєвих змін в системі мотивації персоналу. Для 

працівників, перш за все працюючої молоді, характерні інші ціннісні орієнтації 

спонукальних мотивів до трудової діяльності. При цьому на перший план 

висуваються самореалізація і саморозвиток (нематеріальна мотивація) [2, с. 83]. 

Отже, на сьогоднішній день основним фактором конкурентоздатності 

підприємницької структури, її життєздатності і процвітання є якість персоналу і 

його ставлення до праці, тобто рівень професіоналізму і творчості працівників. 

Саме персонал відіграє вирішальну роль у процвітанні, коли матеріальні 

ресурси достатні і загальнодоступні, а технологія і методи управління ними не 

3. Стиль командної 

роботи 

(обмін досвідом, 

спільне вирішення 

проблем, колективні 

поради; як приклад, 

застосовується при 

організації банкетів і 

подібних заходів в 

ресторанах). 

2. Стиль безпосереднього 

керівництва 

(дати працівникам 

відповідь на 5 запитань 

Що? Де? Як? Чому? 

Коли?; працівники повинні 

знати що повинні робити, 

які їхні обов’язки, коли 

робота повинна бути 

завершена; як приклад, цей 

метод часто застосовується 

в організації роботи 

працівників клінінгових 

служб готельних 

підприємств); 
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становлять особливо складної системи. Вирішальне значення персонал має і в 

ситуації нестабільності, кризових явищ. Професіоналізм, прогностичні якості, 

інтуїція працівника в умовах хиткого зовнішнього середовища визначають 

цінність і результативність прийнятих рішень. У той же час освічений 

персонал, творча особистість володіє, як правило, високим рівнем самооцінки, 

вимагає від керівників шанобливого ставлення до себе, не допускає 

дискримінації, почуває себе з керівництвом відносно «на рівних».  
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ОСОБИСТІ ЯКОСТІ ТОП МЕНЕДЖЕРІВ 

 

У компанії менеджер займає, по суті, положення людини, найнятої на роботу, 

що виконує клопітку і методичну роботу, але ніяк не власника. Так як саме 

менеджери складають категорію людей, що здійснюють управління, то 

особистісні і ділові якості цих людей безпосередньо визначають сам процес 

господарської діяльності – виробництво, збут і т.д. Менеджер як управлінець 

безпосередньо впливає на робітників, як з причини його офіційного посадового 

положення в організації, так і в силу своїх вмінь, здібностей, навичок, 

компетентності, позитивного відношення до навколишнього середовища, 

особистісних якостей. Наявність певного переліку особистих якостей та знань з 

психології є обов’язковою умовою успішного менеджера. Сучасний менеджер 

повинен володіти певними особистими якостями, вміннями, щоб управляти 

робочим колективом та організацією. 

Чимала кількість вчених намагалися визначити основні риси та властивості, 

які притаманні сучасним менеджерам. Зокрема це такі учені, як З. Уляницький, 

О. Підвальна, Т. Копитчук, М. Виноградський, Г. Дмитренко Л. Каращук, 

Н. Коломінський, Ю. Конаржевський, В. Коростєлєва, І. Сігов, Л. Столяренко, 
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С. Лисенко, Ю. Лавриков. Вивченням питання впливу особистих якостей 

менеджерів на колектив та на діяльність підприємства займались такі зарубіжні 

та вітчизняні вчені, як: Л. Дайєр, Х. Мінцберг, Ф. Тейлор, М. Вудкок, 

Д. Френсіс, П. Вейл, О.Рахманов, О. Заставнюк, Г. Осовська та інші. 

Менеджер – це керівник (директор, адміністратор, керуючий тощо), який має 

спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття рішень 

щодо організаційних питань менеджменту. На відміну від спостережних і 

контрольних органів, менеджер завжди наділяється виконавчою владою і несе 

повну відповідальність за очолювану ділянку роботи. Йому належить 

вирішальна роль у прийнятті управлінських рішень, правильному використанні 

наявних ресурсів, забезпеченні життєдіяльності підприємства і досягненні 

поставлених цілей [1, с. 89]. 

Менеджер як організатор та керівник, обов’язково повинен володіти певними 

якостями, які б допомогли спрямовувати роботу колективу у вірне русло з 

максимально результативною ефективністю. Використання здібностей кожного 

працівника в інтересах фірми являється головною метою індивідуального 

підходу менеджера. Відповідно до найбільш розповсюдженої точки зору 

спеціалістів у сфері менеджменту, якості, які повинні бути притаманні 

сучасному менеджеру, можна згрупувати у три групи: професійні, особисті та 

ділові [2, с. 378]. 

На думку класика наукового менеджменту Ф. У. Тейлора, майстер 

зобов'язаний мати такі якості, як: розум, освіта, спеціальні або технічні знання, 

фізична спритність або сила, такт, енергія, рішучість, здоровий глузд, міцне 

здоров'я. 

Англійські фахівці з управління Майкл Вудкок і Дейв Френсіс пропонують 

такий перелік якостей, необхідних менеджеру: здатність керувати собою; 

розумні особисті цінності; чіткі особисті цілі; акцент на постійне особисте 

зростання; навички вирішувати проблеми; винахідливість і здатність до 

інновацій; висока здатність впливати на навколишніх; знання сучасних 

управлінських підходів; здатність керувати; уміння навчати і розвивати 

підлеглих; здатність формувати і розвивати ефективні робочі групи [4, с. 1]. 

Цікавим є підхід до ділових та особистісних якостей менеджерів у Франції. 

Після опитування та анкетування самих менеджерів виявилося, що «дар 

Божий» відіграє в успішній кар’єрі менеджера 41%, неординарність – 36%, 

життєвий досвід – 10%, компетентність – 8%, авторитет – 4%, зовнішні дані – 

1% [3, с. 1]. 

Успішні менеджери не повинні боятися змін, а зобов’язані користуватись 

цим становищем і впливати на їхній результат. Сучасні менеджери також 

повинні продумувати тенденції в бізнес-середовищі, випереджати їх, шукати 

способи задоволення потреб споживачів і досліджувати методи збільшення 

результативності виробництва, ефективності діяльності підприємства. 

Управлінці повинні без проблем бачити перспективи розвитку бізнесу в якому 

вони працюють [2, с. 379]. 

Так, узагальнюючи риси, які повинні бути властиві топ-менеджеру можна 

вказати наступні: 
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1. Здоров'я і фізична витривалість. 
2.  Розум і розумова працездатність. 
3. Моральні якості: свідома, тверда, завзята воля; активність, енергія і 

(утпевних випадках) відвага; мужність відповідальності; почуття боргу, турбота 

про загальний інтерес. 

4.  Значне коло загальних знань. 
5. Адміністративні «настанови»: передбачення – уміння розробляти і 

організовувати програми дії; організація – особливо уміння будувати 

соціальний організм; розпорядливість – мистецтво керувати людьми; 

координація і контроль – уміння погоджувати дії і здійснювати контрольні 

заходи. 

6. Загальне знайомство з усім, що має відношення до функцій. 
7. Більш глибока компетентність у характерній для даного підприємства 

професії. 

Оскільки у сучасних реаліях бізнесу роль топ-менеджера у компанії є чи не 

найголовнішою вчені приділяють багато уваги вивченню особи топ-менеджера, 

його особистих якостей, щоб зрозуміти їхній вплив на розвиток його характеру 

здібностей, і як наслідок – його кар’єри. Вчені доходять висновку у своїх 

дослідженнях, що топ-менеджери – це вольові люди із сильним характером, які 

не бояться видати виклики як собі так і бізнес-середовищу. Вони по суті 

створюють та вдосконалюють нові методи ведення справ, подекуди стаючи 

новаторами, що дає їм змогу вивести компанію на новий рівень. Розвиваючи 

компанію вони розвивають і себе, тому що де є нові горизонти там виникають і 

нові труднощі. І дуже багато залежить від професійних та особистих якостей 

топ-менеджера чи зможе він успішно подолати дані труднощі, використовуючи 

весь свій потенціал. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ 

 

Менеджмент являє собою вид діяльності, спрямований на працівників 

організації з метою координації їх дій для досягнення поставлених перед 

організацією цілей [2, c. 5]. 

Ціль менеджменту полягає у забезпеченні прибуткової діяльності 

підприємства шляхом раціональної організації технологічного процесу, 

включаючи управління виробництвом і розвитком техніко-технологічної бази, а 

також ефективним використанням кадрів при одночасному підвищенні їх 

кваліфікації і творчої активності [3, с. 12]. 

Сьогодні в організаціях усе більшого значення набуває діяльність 

управлінців – менеджерів. Менеджер, який володіє широкими знаннями у сфері 

сучасної економіки, основами інформаційних і комп'ютерних технологій, 

технікою ділового спілкування з вітчизняними та зарубіжними партнерами, 

може забезпечити успіх організації, її інноваційний розвиток, сприятливий 

інвестиційний клімат [2, c. 5]. 

Сучасний менеджмент – це тисячі можливих варіантів і нюансів 

управлінських рішень, складність вивчення і засвоєння менеджменту полягає в 

тому, що ті підходи, які розроблені однією фірмою і які добре себе 

зарекомендували, можуть бути не тільки не ефективними, але можливо не 

корисними для іншої. Тому в діяльності менеджерів можна не надіятись на 

стандартні прийоми, а на здатність вірно дати оцінку реальній ситуації і знайти 

реальний вихід [1, c. 27]. 

Основні риси сучасного менеджменту:  

- відмова від деяких управлінських напрацювань класичних шкіл, згідно з 
якими успіх організації залежав лише від внутрішніх факторів;  

- використання в управлінні системного та ситуаційного підходів;  
- визначення соціальної відповідальності менеджменту перед суспільством і 

людьми, які працюють в організації;  

- демократизація управління;  
- визначальної ролі в організації набуває її організаційна культура;  
- орієнтація менеджменту на інновацію, інтеграцію та інтернаціоналізацію;  
- вирішальним фактором управління виробництвом стає інформація;  
- сучасний менеджмент стає наукомісткою сферою діяльності;  
- управління підприємством дедалі більше залежить від економічної 

політики держави. 
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Сучасні підходи до менеджменту синтетичні, оскільки для них характерним є 

погляд на управління як на багатопланове, комплексне явище, пов’язане із 

внутрішнім і зовнішнім оточенням організації [2, c. 36]. 

 

 
 

Сучасна система поглядів на управління сформувалася під дією об’єктивних 

зміну світовому суспільному розвитку. Відбувається визнання соціальної 

відповідальності менеджменту і бізнесу як перед суспільством, так і перед 

людьми, працюючими в організації. В управлінні економікою необхідно 

враховувати наступні глобальні тенденції: 

1. значний ріст чисельності населення в світі, а марнотратне використання 
природних ресурсів призводить до руйнування зовнішнього середовища; 

2. збільшення вживання природних ресурсів та їх малоефективне і 

нераціональне використання призводить до того, що їх поновлення не поспіває 

при цьому відновлюватися; 

3. нераціональне використання ресурсів супроводжується забрудненням 

атмосфери, води і ґрунту, а самою складною і найбільш небезпечною 

проблемою є зміни клімату. [3, с. 32]  

Підсумком розвитку різних шкіл і підходів стало формування моделей 

управління, основними з яких є: європейська, американська і японська. 

Головною задачею європейської моделі управління є забезпечення 

ефективного функціонування ринкових механізмів як основи економічної 

системи країни і добробуту її громадян, а конкурентні відносини сприяють 

економічному прогресу і підвищенню продуктивності праці. Така модель 

включає наступні основні складові: 

- підтримка виробника і розвитку виробництва здійснюється за рахунок 
зниження державою податків і зборів; 
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- державна економічна стратегія соціально орієнтована і виконує функцію 
соціального вирівнювання, тому що велика різниця в доходах може викликати в 
країні ряд соціальних і політичних проблем; 

- розміри соціальних пільг з ростом суспільного добробуту скорочуються, 
тому що кожна людина може забезпечувати своє майбутнє в ролі активної 
трудової діяльності, накопичуючи кошти і використовуючи систему пенсійного 
страхування. 
Шведська модель управління направлена на створення системи соціального 

захисту населення, яка гарантує рівні можливості підвищення добробуту як 
працездатних, так і непрацездатних. Для досягнення цієї мети передбачена 
система таких державних заходів: 

- надання матеріальної допомоги бідним за рахунок вилучення пільг у 
багатих; 

- забезпечення умов для високих заробітків, які не суперечать закону; 
- створення сприятливого соціально-психологічного клімату як у 

суспільстві, так і у трудових колективах; 
- забезпечення стабільності в суспільному житті; 
- захист громадянських і політичних свобод. 
Цікавою, на нашу думку, є американська модель управління, що має наступні 

характерні ознаки: 
- орієнтація кадрової політики на вузьку спеціалізацію, індивідуальні 

навички та ініціативу, підбір спеціалістів на ринку праці здійснюється через 
мережу університетів і шкіл бізнесу; 

- чітка формалізація структури управління; 
- залежність оплати праці від індивідуальних результатів, заслуг робітника, 

продуктивності його праці; 
- індивідуальна відповідальність менеджера; 
- самофінансування. 
Японська модель управління за основними підходами значно відрізняється 

від американської і передбачає наступні заходи: 
- пожиттєвий найм на роботу управлінських кадрів, підготовка і навчання на 

фірмі без відриву від виробництва, широке використання праці випускників 
шкіл і вузів; 

- гнучкий неформальний підхід до побудови структури управління; 
- колегіальна відповідальність за ухвалені рішення; 
- залежність оплати праці від віку, стажу, показників діяльності групи; 
- орієнтація на керівників універсального типу; 
- широке залучення займаних коштів. 
Проаналізувавши вище сказане, можна підсумувати, що українська модель 

управління має ряд недоліків: 
- орієнтація багатьох досвідчених керівних кадрів на командну систему, яка 

придушує ініціативу підлеглих, що заважає підприємствам і організаціям 
пристосовуватися до нових економічних умов; 

- недостатнє бажання значної частини керівників делегувати повноваження і 
відповідальність своїм заступниками, намагання все зробити самому і особисто 
контролювати; 
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- слабке залучення співробітників до управління підприємствами та їх 
підрозділами, що в значній мірі не враховує знання і досвід працюючих; 

- відсутність гнучкості у швидкому реагуванні на зміни зовнішніх і 
внутрішніх факторів, які впливають на діяльність підприємства; 

- недостатнє знання управлінськими кадрами законодавчих та нормативних 
актів; 

- ігнорування норм ділової етики, а також порушення підприємцями 
елементарних етичних правил при здійсненні бізнесових операцій; 

- відсутність у багатьох підприємців фундаментальних знань про технологію 
виробництва, економіку і менеджмент як науку управління; 

- залежність оплати праці найманих працівників від взаємовідносин з 
керівниками, а не від кваліфікації та результатів праці; 

- неувага до працюючих та ігнорування етики управління, обман і грубість, 
стали нормою поведінки окремих керівників, особливо в приватних 
підприємствах; 

- недостатній рівень механізації, автоматизації та комп’ютеризації 

управлінської діяльності, хоча в цьому простежується певний прогрес [3, с. 34, 

35, 36]. 
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РОЛЬ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ  

В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасні умови функціонування підприємства на ринку супроводжуються 

впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, які можуть спричинити зміни в 

організації, структурі зв’язків, відносинах, управлінні персоналом, викликати 

невідповідність фінансово-господарських параметрів діяльності організації 
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щодо параметрів оточуючого середовища. Тобто, можуть стати причиною 

кризового стану підприємства. 

Криза підприємства являє собою об’єктивний економічний процес, який 

характеризується різкими змінами звичайного стану речей; загостренням 

становища; широкомасштабною чи непередбаченою подією, тобто 

«переломом» в діяльності підприємства.  

За таких умов, для покращення процесів та фінансового стану підприємства, 

доречно застосовувати комплекс заходів антикризового управління, які будуть 

полягати у діагностиці кризисного явища, визначенні ступеня реальної загрози 

фінансовому добробуту підприємства, розробці нової стратегії, заходах щодо 

управління та посилення мотивації персоналу та інших [2]. 

Для ефективної організації процесу антикризисного управління в період 

кризового стану підприємства доречно розробити антикризисну програму 

управління персоналом. Вона включає в себе чотири основних етапи. Варто 

зробити акцент на адаптаційні заходи, які є запорукою пристосування 

персоналу до умов, що склалися в організації. Розглянемо більш детально 

кожен з етапів. 

Діагностика системи управління персоналом, полягає у визначенні 

особливостей персоналу, його адаптаційних можливостей та факторів, які є 

перепоною ефективної реалізації задач для виходу підприємства із кризи.  

Наступним етапом є адаптація та найм працівників. Адаптація відіграє 

значну роль в процесі реалізації антикризисної програми, адже за умов кризи 

відбуваються реорганізаційні процеси, збільшується нагрузка персоналу, 

підвищується стресовий стан робітників, тому необхідно розробляти план дій, 

який буде спрямований на пристосування працівника до нових умов праці. 

Програма процесу адаптації повинна включати чітке формулювання проблеми, 

розробку конкретних етапів виходу, своєчасну постановку нових та 

пріоритетних цілей і задач, залучати та стимулювати працівників до 

вироблення рішень, їх згуртованості, колективності та організації заходів 

пристосування персоналу до умов, що склалися. Також, доцільно 

встановлювати зв'язок керівника і працівників, організовувати якісний підбір 

команд, це дозволить істотно поліпшити морально-психологічний клімат.  

В період кризи організація, також, зіштовхується з процесом найму 

працівників. На цьому етапі треба розробити порядок дій прийому персоналу.  

Етап стимулювання працівників в умовах кризи полягає у комплексі заходів 

по підвищенню продуктивності та якості праці. 

Останнім етапом є визначення ролі антикризового керуючого в системі 

управління. Він є ключовою ланкою і саме від керівника залежить ефективність 

адаптації працівників та виведення підприємства з кризового стану [1]. 

Таким чином, в результаті дослідження даної теми виявлено, що в період 

кризового стану підприємства доречно розробляти антикризисну програму для 

головного ресурсу компанії, а саме персоналу.  

Треба зазначити, що етап адаптації персоналу відіграє важливу роль в період 

кризового стану підприємства. Про, що свідчить виділення окремого етапу 

адаптації в період розробки програми управління персоналом та присутність 
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певних заходів пристосування в інших наявних етапах. А також, саме від 

можливості успішної організації та застосування заходів адаптації буде 

залежати взаємозв’язок керівника та підлеглих, ефективна робота персоналу, 

формування нових стереотипів трудової поведінки працівників, а найголовніше 

успіх виходу із кризи. 
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ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ  

НА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Управлінське рішення прямо або частково пов’язане з діяльністю людей і 

організацій. Вибір управлінського рішення неоднозначний і багато в чому 

залежить від впливу різних чинників на цей процес. Умови і чинники, що 

впливають на якість управлінського рішення, – різноманітні, багатопланові, 

знаходяться в дуже складному взаємозв’язку, взаємозалежні. 

Прийняття рішень – це наука і мистецтво, яке залежить від того хто його 

приймає і на якому етапі це відбувається. Кожне рішення націлене на якусь 

проблему, а правильне та вчасно прийняте рішення – це те, що максимально 

відповідає цілі організації. Встановлення неправильних цілей означає, отже, і 

рішення неправильно сформульованих проблем, що може призвести до 

набагато більшого марнотратства ресурсів, чим неефективне рішення 

правильно сформульованих проблем. 

Можна виділити такі основні, суб'єктивні чинники, що впливають на процес 

прийняття управлінських рішень: освіта і професійний досвід, який буде 

ґрунтуватися на постійному пошуку нових можливостей, умінні залучати й 

використовувати для вирішення поставлених завдань ресурси із різних джерел. 

Для кожного рівня працівників необхідно сформулювати чіткі вимоги до 

їхнього освітнього рівня та кваліфікації, що визначають право реального 

ухвалення рішень у відповідній сфері діяльності [1]. 
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Під час прийняття рішень завжди треба враховувати ризик. Ризик 

відноситься до рівня невизначеності, з яким можна прогнозувати результат 

прийнятого рішення. Про визначеність як чинник прийняття рішень можна 

говорити, якщо рішення приймається в умовах, коли керівник точно знає 

результат кожного з альтернативних варіантів вибору. До рішень, які 

приймаються в умовах ризику, відносяться такі, результати яких не є 

визначеними, але ймовірність кожного результату відома. Рішення треба 

приймати та втілювати в життя, поки Інформація і припущення, на яких 

базується рішення, є релевантними і точними. Врахування фактора часу та 

оточення іноді примушує керівників спиратися на судження чи навіть інтуїцію, 

замість того щоб вибрати раціональний аналіз. 

Відзначають такі фактори, які впливають на процес прийняття управлінських 

рішень: 

- поведінка менеджера (звички, психологія, лояльність тощо); 
- наявність ефективних комунікацій; 
- можливість застосування сучасних технічних засобів; 
- відповідність структури управління цілям та місії організації [2]. 

До основних факторів, які впливають на прийняття рішень, відносяться 

особисті оцінки керівника, середовище прийняття рішень, інформаційні 

обмеження, негативні наслідки тощо. 

До додаткових факторів– системні фактори, інформаційні, психологічні, 

фактори засобів праці. 

Взаємодію додаткових факторів можна представити у вигляді 

взаємозалежної між собою системи (рис.1) 

 

Рис. 1. Взаємодія додаткових факторі 

 

Успішне прийняття рішень базується на таких умовах, як права, 

повноваження, обов'язковість, компетентність, відповідальність. 
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Можна відмітити, що на прийняття управлінських рішень найважливіший 

вплив мають фактори, такі як: середовище прийняття рішень, інформаційне 

забезпечення, поведінка менеджера, наявність ефективних комунікацій тощо. 

[3]. Існують також фактори, які негативно впливають на результати рішень, а 

деякі з них і призводять до неефективних рішень, тому першочерговим 

завданням е підготовка професійних менеджерів на всіх рівнях управління, 

знайомих із сучасними технологіями менеджменту. 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Однією із характерних рис сучасного менеджменту є його автоматизація. Та 

це не просто процес комп’ютеризації управлінських процесів. На сьогоднішній 

день масштаби автоматизації призводять до необхідності реструктуризації та 

реорганізації управлінської системи, що дає можливість говорити про 

впровадження електронного управління. Ефективне управління на основі 

інформаційних технологій (ІТ) є досить складним та значимим завданням для 

всіх організацій. 

Передумовами для розвитку ІТ-менеджменту в компанії стали: 

- глобалізація знань та розвиток торгівлі; 
- глобалізація економіки, інтеграція виробництва і торгівлі; 
- швидкість поширення інформації; 
- створення міжнародних інформаційних мереж та баз даних. 
Використання ІТ доволяє радикально змінити стиль управління та 

вдосконалити бізнес-процеси. 

З цією метою в організаціях розробляють, наряду із іншими 

функціональними стратегіями, ІТ-стратегію [1]. Її основні цілі: 

- відповідність стратегії підприємства; 
- створення умов по використанню всіх можливостей діяльності та 

отриманню максимальних переваг; 
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- використання ІТ-ресурсів повинно полегшувати виконання 

функціональних завдань; 

- управління ІТ-ризиками, пов’язаними із використанням таких технологій; 

- створення, формування та розвиток команди ІТ. 
Основні напрями стратегії визначаються завданнями, що їх повинен 

виконати ІТ-супровід функціональних процесів підприємства, тобто його 

потребами, та який результат очікується. 

 

Рис. 1. Основні складові ІТ-стратегії [1] 

 

Принципи розробки ефективної ІТ-стратегії: 

- відповідність стратегічним цілям підприємства, його потребам та 

очікуванням; 

- створення організаційної структури, котра підтримує виконання ІТ-

стратегії; 

- зміна показників виконання завдань на основі оцінки діяльності, 

отриманих в результаті використання ІТ-технологій; 

- прозора звітність для контролю за використанням ІТ-технологій; 

- концентрація зусиль на аспектах, що підтримують бізнес-процеси, 

направлені на задоволення клієнтів, та найбільш важливих ІТ-процесах, що 

підвищують ефективність підприємства; 

- планування та моніторинг за управлінням активами інформаційних 
технологій, за ризиками, проектами, клієнтами та постачальниками ІТ-ресурсів. 

Досить часто в організаціях виникають складності із створенням системи 

показників ефективності впровадження ІТ-технологій, що повинні відображати 

зміну ефективності процесів, ступінь концентрації організації на споживачах, 

проводити аналіз існуючих можливостей навчання персоналу та росту 

підприємства. Через складності виділити у загальній ефективності бізнес-

процесу її електронну складову, важко розрахувати прибуток від автоматизації 

управлінських процесів та строки повернення коштів, вкладених в ІТ-ресурси. 

Рекомендовані показники результативності ІТ-стратегії: 

• розширення можливостей систем та засобів обслуговування,  

• швидкість прийняття управлінських рішень; 

• кількість помилок та повторного виконання робіт; 

• рівень надання послуг; 
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Показники ефективності 

ІТ-стратегія 
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• задоволення та рівень лояльності клієнтів; 

• поява нових каналів надання послуг; 

• освоєння персоналом нових технологій та засобів і методів надання 

послуг; 

• підвищення можливостей систем управління знаннями; 

• збільшення ринкової вартості компанії; 

• результативність персоналу (продуктивність); 

• морально-психологічний клімат в колективі; 

• покращення економічних показників ефективності діяльності. 

• показники ефективності використання ІТ-ресурсів: 

• тривалість системних простоїв; 

• пропускна можливість інформаційних систем, час очікування клієнтом 

відповіді на запит; 

• зниження витрат на менеджмент; 

• зростання кількості стандартизованих процесів підприємства; 

• виконання календарних графіків та обмежень бюджету;  

• відповідність чинному законодавству (наявність ліцензій на програмне 

забезпечення, захист авторських прав); 

• реальна доступність систем та послуг; 

• підвищення якості послуг; 

• відсутність/зменшення ризиків, пов’язаних з інтеграцією технологій та 

конфіденційністю персональних даних; 

• посилений захист/безпека комерційної таємниці підприємства; 

• доступ до необхідних систем даних, обчислювальної потужності та 

механізму доступу до інформаційних технологій; 

• кількість сучасних змін, реалізованих у процесах та системах. 

 

Література: 
1. Баронов В.В., Калянов Г.Н., Попов Ю.И., Титовский И.Н. Информационные технологии 

и управление предприятием [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://mreadz.com/new/index.php?id=26290&pages=1 
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ 

В ЛОГІСТИЧНОМУ ЛАНЦЮГУ 

 

Суть електронної комерції полягає в організації процесу товарно-грошового 

обміну в формі купівлі-продажу на базі електронних технологій з 

використанням телекомунікаційних мереж та електронних фінансово-

економічних інструментів.  

Одним з небагатьох позитивних нововведень, пов’язаних з проведенням 

процедури державних закупівель, є їх інформатизація, впровадження електронних 

технологій. 8 липня 2012 року набрав чинності Закон № 4917 «Про внесення змін 

до Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо впровадження 

процедури електронного реверсивного аукціону». Основною зміною, яка 

вводиться Законом, є впровадження електронного реверсивного аукціону – 

процедури проведення закупівель на акредитованій державою електронній 

торговельній площадці. Така процедура з 1 січня 2013 р. буде обов'язковою для 

груп товарів, робіт і послуг, визначених Кабміном. Планується, що електронних 

торговельних майданчиків буде три. Державні закупівлі на електронних аукціонах 

мають кілька незаперечних переваг у порівнянні з традиційними методами їх 

проведення. Участь компаній у звичайних процедурах держзакупівель пов’язано з 

істотними накладними витратами. Особливо це відчувають компанії, що 

приймають участь в декількох тендерах в різних регіонах країни. Електронні 

аукціони значно підвищують ефективність роботи тих працівників компанії, які 

відповідають за реалізацію продукції за держзамовленням, завдяки простому і 

швидкому доступу до участі на всіх етапах проведення торгів, починаючи з 

публікації оголошення та підготовки конкурсної документації і закінчуючи 

збором та розкриттям заявок учасників. Використання сучасних інтернет-

технологій дозволяє значно скоротити час, який неминуче витрачається на 

організацію паперового документообігу і різні бюрократичні зволікання, а також 

робить інформацію про майбутні торги і можливість участі в них доступними для 

більш широкого кола заявників. 

Водночас господарства населення продовжують залишатись основними 

виробниками молока, картоплі, овочів, плодів та ягід, вовни, меду. Вони 

виробляють майже 97% картоплі й меду, понад 84 – овочів, плодів і ягід, майже 

80% молока. Досить великі їхні частки у виробництві яєць та м’яса – 40- 43%, 
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хоча за шість років вони скоротилися – відповідно на 20 і 11%. (табл. 1) На 

початок 2015 року у господарствах населення було зосереджено 67,6% 

поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі 77,5% корів; 53,1 – свиней, 

75,7% овець. 

 

Таблиця 1 

Продуктивність виробництва у господарствах населення 

Показник 

2008 р. 2011 р. 2014 р. 
Господарства 

населення 

с.-г. 

підприє

мства 

господ

арства 

населе

ння 

с.-г. 

підпри

ємства 

господа

рства 

населен

ня 

с.-г. 

підприє

мства 

господа

рства 

населен

ня 

2014 р. 

до 

2008 р 

% 

2014 р. 

до 

2011 р., 

% 

Загальна кількість с.-г. 

підприємств і ОСГ, тис. 

одиниць 

57,9 4915,3 59,1 4666,0 56,1 4359,0 88,7 93,4 

Площа с.-г. угідь, млн га 22,1 14,9 21,0 15,6 20,5 16,0 107,4 102,6 

Частка у загальній площі, 

% 
59,7 40,3 57,4 42,6 56,2 43,8 108,7 102,8 

Вартість валової продукції 

с.г. у постійних цінах 

2013 р., млрд грн 

72,8 106,8 101,5 121,1 121,1 112,6 105,4 93,0 

Із розрахунку на 1 га с.-г. 

угідь, тис.грн 
3,29 7,16 4,83 6,42 5,91 7,05 98,5 109,8 

Урожайність, ц/га: зернові 29,3 30,7 35,5 31,9 39,0 31,5 102,6 98,7 

картопля 141,5 133,3 187,1 137,9 216,7 166,8 125,1 440,1 

овочі 116,5 147,5 211,8 169,1 256,9 180,0 122,0 106,4 

соняшник 9,8 9,2 15,8 13,4 19,0 15,5 168,5 115,7 

кормові буряки 273,4 283,7 286,3 309,9 279,1 317,0 . 111,7 102,3 

однорічні трави на сіно 18,1 28,5 25,4 32,3 20,7 37,1 130,2 114,9 

багаторічні трави на сіно 23,1 29,7 27,0 39,3 30,3 40,6 136,7 103,3 

плоди і ягоди 13,2 103,8 26,5 87,1 41,0 106,2 102,3 121,9 

Надій молока на корову, кг 2952 3643 3366 3903 4109 4192 115,1 107,4 
Джерело: Журнал Економіка АПК № 10, 2014 р., с. 45 

 

Нині особисті селянські господарства (ОСГ) продовжують робити вагомий 

внесок у забезпечення населення України продуктами харчування в умовах 

недостатнього виробництва продукції сільськогосподарськими підприємствами, 

низького рівня грошових доходів сільських жителів, недосконалої виробничої 

та соціальної інфраструктури в сільській місцевості. Вони виробляють 

продукцію не лише з метою задовольнити власні потреби, але й для її реалізації 

та переробки. Проблеми, з якими стикаються селяни, доволі різноманітні, проте 

однією з основних є труднощі зі збутом продукції, яку вони виробляють 

[2, с. 43]. Останнім часом дедалі більшого поширення набуває збут товарів та 

послуг через Інтернет. Окремими науковцями зазначено, що Інтернет як 
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частина інтегрованих маркетингових комунікацій є корисним інструментом для 

поліпшення іміджу фірм і просування продукції [1, с. 233].  

Водночас переваги цього механізму реалізації продукції в наукових 

публікаціях досі розглядалися лише щодо підприємств та фірм малого бізнесу. 

Існуючі темпи розбудови оптових ринків нині не дають змоги розв’язати 

проблеми, що виникають у процесі реалізації продукції особистих селянських 

господарств. Вона надходить для реалізації невеликими партіями з низьким 

рівнем сортування та калібрування товару, характеризується незначним 

асортиментом пропонованих овочів і фруктів. Відсутність достовірної 

інформації від виробників ускладнює контроль за якістю продукції. Ці 

проблеми є основними й при продажу продукції через систему супермаркетів 

[2, с. 46]. Тому особисті селянські господарства продовжують реалізувати 

вироблену продукцію торговельно-посередницьким структурам у зв’язку з 

неспроможністю продати її через систему продовольчих ринків, відсутністю 

навичок щодо реалізації продукції, можливістю зекономити час і гроші, які 

мали б бути витрачені на сплату ринкового збору [6, с. 128].  

Через це особистим селянським господарствам вперше може бути 

запропоновано новий для них і неординарний варіант реалізації надлишків 

продукції – через електронні торговельні майданчики. Електронні торговельні 

майданчики (ЕТМ) вже отримали широке поширення у світовій практиці. 

У різних державах створення електронних систем закупівель є частиною процесу 

організації ефективної ринкової економіки та інтеграції в міжнародне торгове 

співтовариство. Розроблений механізм формування електронних торговельних 

майданчиків для продукції ОСГ складається з двох етапів (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Механізм формування електронних  

торговельних майданчиків для продукції ОСГ 
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Перший етап – це моніторинг наявності надлишків сільськогосподарської 

продукції в межах окремого населеного пункту. На другому етапі зібрана 

інформація має бути розміщена на інформаційному веб-сайті. Нині доцільно 

використовувати кілька інформаційних веб-сайтів: один – на рівні району, 

інший – на рівні області. Відсутність навичок щодо реалізації продукції може 

спонукати селян продовжувати користуватися послугами торговельно-

посередницьких структур. Забезпечення товаровиробника інформацією 

стосовно цінової ситуації за різними каналами реалізації продукції 

запобігатиме її продажу за заниженими цінами і сприятиме усуненню з ринку 

нецивілізованого посередника. Використання електронних торгів дає змогу 

сформувати відповідно до вимог великих супермаркетів оптимальні партії 

однорідної продукції відповідної якості й розмірів, це стосується, насамперед, 

плодів і овочів. Електронні ресурси сприяють об’єднанню продукції 

розрізнених сільських товаровиробників. 

Для поліпшення складної економічної ситуації, яка склалася в аграрному 

секторі економіки України зі збутом надлишків сільськогосподарської 

продукції, що виробляється селянами, мають бути вжиті неординарні заходи. 

Збут товарів та послуг через Інтернет зарекомендував себе як ефективний 

інструмент просування продукції. Нині він використовується переважно для 

реалізації товарів широкого вжитку іноземного виробництва, а також засобів 

матеріально-технічного постачання [2, с. 48]. 

Створення спеціалізованих електронних торговельних майданчиків для 

реалізації надлишків сільськогосподарської продукції особистих селянських 

господарств за запропонованою схемою може стати дієвим механізмом 

поліпшення ефективності функціонування особистих селянських господарств і 

розвитку сільських територій. 

 

Література: 
1. Збарська А.В. Розвиток дрібнотоварного сектора у сільських поселеннях України : 

моногр. / А.В. Збарська, А.І. Липовяк-Мєлкозьорова. – К.: 2010. – 654 с. 

2. Діденко Н.І. Електронні торговельні майданчики як механізм збуту надлишків с/г 

продукції ОСГ : Економіка АПК, № 10, 2014 р. – С. 43-49. 

3. Комерційна діяльність: Підручник / За ред. проф. В.В. Апропія. – Вид. 2-ге, перероб. і 

доп. – К.: Знання, 2008. – 558 с. 

4. Меджибовська Н.С. Електронна комерція: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2004. – 384 с. 

5. Особисті селянські господарства – основа формування малого підприємництва на селі / 

В.К. Збарський, А.І. Липовяк-Мєлкозьорова; за ред проф. В.К. Збарського. – К.: ННЦ 

ІАЕ, 2011. – 106 с.  

6. Шпичак О.М. Реалізація продукції ОСГ – витрати, ціни, ефективність: моногр. / 

О.М. Шпичак, І.В. Свиноус. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 300 с. 

 

 

 

 

 

 



140 

Максимчук Н. В. 
студентка 

Науковий керівник: Балдич Л. В. 

методист коледжу вищої категорії 

Рівненський державний аграрний коледж 

м. Рівне, Україна 

 

ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА 

 

Виділення транспортування в окрему функціональну сферу логістики 

обумовлене такими факторами:  

 великою часткою транспортних витрат у загальному складі логістичних 
витрат;  

 неможливістю організації та існування матеріального потоку без 

транспортування. 

Транспортування – це ключова комплексна активність, пов'язана з 

переміщенням матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва або готової 

продукції певним транспортним засобом у логістичному ланцюзі, яка 

складається, у свою чергу, з комплексних та елементарних активностей, що 

охоплюють експедирування, вантажопереробку, упакування, передачу прав 

власності на вантаж, страхування і т. ін. 

Транспортну логістику слід розглядати як функціональну сферу логістики, 

що оптимізує логістичні операції на шляху матеріального потоку від 

постачальника до кінцевого споживача, що здійснюється з застосуванням 

транспортних засобів. 

Транспорт у системі логістики відіграє подвійну роль: 

по-перше, він є складовою або компонентом основних функціональних 

галузей логістики (закупівельній, виробничій, розподільчій); 

по-друге, транспорт є однією із галузей економіки, у якій також розвивається 

підприємницька діяльність: транспорт пропонує на ринку товарів і послуг свою 

продукцію – транспортні послуги, за які отримує доходи і має прибуток. 

На вибір типу транспортної складової логістичних систем впливають такі 

фактори, як: вид вантажу, вартість перевезень, мета транспортування, відстань, 

якість транспортних шляхів. У сучасних умовах роль транспортного 

обслуговування визначається не інтересами окремого відправника (одержувача), а 

оптимальним співвідношенням витрат і прибутку в зазначеному циклі 

виробництва і споживання, а також у мінімізації загальних логістичних витрат. 

Будучи галуззю матеріального виробництва транспорт має свою продукцію – 

це сам процес переміщення, який характеризується низкою істотних 

особливостей: 

- відсутність речової форми, але водночас, матеріальність за своїм 

характером, тому що в процесі переміщення затрачаються матеріальні засоби; 

- неможливість зберігання і нагромадження, тому транспорт може мати 
тільки деякий резерв своєї пропускної та провідної здатності для задоволення 

потреб у транспортних послугах; 
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- втілення в додаткових транспортних витратах, які пов’язані з 

переміщенням матеріального потоку. 

Процес матеріалоруху в просторі відбувається завдяки транспорту як 

сукупності технічних засобів з перевезення вантажів [1, c. 173]. 

У сфері обігу, що поєднує матеріальне виробництво зі споживанням, 

переміщенням сировинно-матеріальних ресурсів і продуктів їх переробки-

промислових і споживчих товарів виконує транспорт загального користування, 

що являє собою окрему галузь народного господарства. В Україні її очолювало 

Міністерство транспорту і зв’язку, а зараз Міністерство інфраструктури 

України [2, c. 102]. 

Характерною особливістю транспорту загального призначення є те, що він 

виступає неодмінним учасником будь – якого з логістичних ланцюгів – 

прямого, ешелонованого або гнучкого, де здійснює ключову функцію 

фізичного пересування матеріалопотоку від первинних власників до кінцевих 

споживачів. 

Про значення транспорту в постачальницько-збутовій роботі свідчить той 

факт, що в загальних логістичних витратах підприємств питома вага затрат із 

транспортування перевищує 50% [2, c. 106]. 

Транспортна логістика інтегрує в комплексі планування, управління та 

фізичне транспортування матеріалів, покупних частин, виробів, виробничих 

відходів у супроводі необхідного для цього інформаційного потоку для 

мінімізації транспортних витрат та просторово – часової оптимізації [3, c. 156]. 

Рис. 1. Основні рішення транспортної логістики  

 

Під час рішення щодо вибору власного чи найманого транспорту слід 

зважати на такі чинники: 
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- інвестування в обладнання, що включає вартість втрачених можливостей, 
ризик фізичних втрат і зношення майна; 

- прямі експлуатаційні витрати на водіїв, обслуговування та пальне; 
- податки за використання доріг та оплата реєстрації; 
- інвестування у приміщення та витрати на їх технічне обслуговування, 

зберігання обладнання і пального; 

- витрати на працюючий персонал для відправки, обслуговування та 
нагляду; 

- адміністративні витрати. 
Транспортна логістика вирішує комплекс завдань з організації переміщення 

вантажів транспортом загального користування. 

Крім виду транспорту, сьогодні важливе значення має вибір типу 

транспортування або транспортної складової логістичних систем. Вибір 

здійснюють за відповідними критеріями, наведеними у таблиці 1.  

 

Таблиця 1 

Оцінка виду транспорту за різними критеріями 

Вид транспорту 
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Залізничний 3 4 3 2 2 3 

Водний 4 5 4 4 4 1 

Автомобільний 2 2 2 1 1 4 

Трубопровідний 5 1 1 5 5 2 

Повітряний 1 3 5 3 3 5 

 

Здійснюючи вибір форми транспортування товарів визначаються з 

термінальної системою, розрізняють: 

Юнімодальна система – одновидова система, що передбачає участь 

автомобільного транспорту, який забезпечує поставку вантажів «від дверей до 

дверей». Не зважаючи на доступність та поширення цієї системи, вона 

ускладнена за рахунок експлуатації автомашин та автопоїздів різної 

вантажопідйомності на етапах підбору вантажів, формування великих 

відправок, особливо в умовах термінальної системи. 

Інтермодальна система передбачає доставку вантажів деякими видами 

транспорту за єдиним перевізним документом із переданням вантажів у 

пунктах перевантаження з одного виду транспорту на інший без участі 

вантажовласника. 

При створенні мережі мультимодальних перевезень найбільше значення 

надається створенню терміналів нових типів з новими функціями. Залежно від 

типу перевезень визначається тип терміналу, його організаційна структура, 

функції та місце в транспортній мережі 
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