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ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана
(03680, Україна, Київ, проспект Перемоги, 54/1)

E-mail: invest038@ukr.net

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ
ДЕПОЗИТНИХ ПОСЛУГ

АНОТАЦІЯ. Статтю присвячено поглибленню теоретичних засад ролі
держави на ринку депозитних послуг і розробленню рекомендацій щодо
вдосконалення державного регулювання депозитних корпорацій. Обґру-
нтовано необхідність та основні цілі державного регулювання ринку де-
позитних послуг. Запропоновано класифікацію методів державного ре-
гулювання депозитних корпорацій. Оцінено існуючу систему регулю-
вання ринку депозитних послуг, особливості регулювання депозитних
послуг банків з боку Національного банку України та Фонду гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб.
Розглянуто зміни в системі регулювання ринків фінансових послуг Євро-
пейського Союзу. Зроблено висновок, що Україна підтвердила доціль-
ність подальшого використання існуючої моделі секторного регулюван-
ня ринку фінансових послуг. Основні положення і висновки статті
можуть бути використані для розробки практичних заходів зі вдоскона-
лення регулятивного процесу в сфері діяльності депозитних корпорацій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: банки, банківське регулювання, державне регулювання,
депозитні корпорації, кредитні спілки, мегарегулятор фінансових ринків.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Необхідність державного ре-
гулювання діяльності фінансових посередників зумовлюється ни-
зкою чинників, серед яких особлива роль фінансових посеред-
ників у розвитку економіки, а також глобалізаційні та інтеграцій-
ні процеси розвитку світової економіки (уключаючи й фінансо-
вий сектор) передбачають уніфікацію правил поведінки, зокрема
й для фінансових посередників. Світова фінансова криза суттєво
вплинула на світогляд регуляторів фінансових ринків самостійно,
без державного втручання опиратись негативним явищам в еко-
номіці. З огляду на зазначене, розглянемо окремі проблемні пи-

9© М. Д. Алексеєнко, 2014
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тання державного регулювання діяльності ринку депозитних по-
слуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню теоре-
тичних засад і практичних аспектів державного регулювання ба-
нківської діяльності та ринку депозитних послуг присвячено пра-
ці як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Високо оцінюючи
внесок науковців у вивчення проблеми державного регулювання
ринку депозитних послуг і депозитних корпорацій, необхідно за-
уважити, що в сучасних умовах ця проблема потребує подальших
досліджень. Остання світова фінансова криза засвідчила, що в ре-
гулюванні фінансових посередників існують недоліки та невирі-
шені проблеми, котрі потребують подальшого вирішення та до-
слідження. Насамперед це стосується змісту державного
регулятивного впливу на ринок депозитних послуг, вибору моде-
лі державного регулювання фінансових посередників.

Формулювання мети і завдання дослідження. Мета статті
полягає в поглибленні теоретичних і методичних засад держав-
ного регулювання ринку депозитних послуг на основі вітчизня-
ного та зарубіжного досвіду та розроблення окремих рекоменда-
цій, спрямованих на удосконалення регулювання депозитних
корпорацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. В економічній
літературі, незалежно від її конкретного теоретичного спряму-
вання, визначається, що в сучасних умовах не всі завдання, які
стоять перед економікою, можна вирішити через механізм рин-
кового саморегулювання, необхідно використовувати і механізм
державного регулювання. Ці механізми повинні органічно допо-
внювати один одний, сприяючи подальшому соціально-
економічному розвитку країни. Економіки розвинених країн сві-
ту функціонують на основі поєднання механізмів ринкового са-
морегулювання та державного регулювання. Глобалізаційні про-
цеси, посилення міждержавної конкуренції, економічні кризи
тощо вимагають активного державного втручання у процеси від-
творення з метою протидії негативним проявам в економіці в ці-
лому та у фінансово-банківській сфері зокрема.

Ринок депозитних послуг як інтегрована складова ринків фі-
нансових послуг і ринкової економіки характеризується тими са-
мими вадами ринкового саморегулювання, які притаманні еко-
номіці в цілому. Отже, він так само потребує державного регу-
лювання.
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Перед тим як розглянути причини потреби державного регу-
лювання ринку депозитних послуг, слід зупинитися на фінансо-
вих посередниках, котрі надають такі послуги. У вітчизняній і за-
рубіжній літературі відсутній єдиний підхід до критеріїв
класифікації, видів фінансових посередників і кількості їх за ко-
жним видом. За участю фінансових посередників у формуванні
пропозиції грошей вони поділяються на банки, які через грошо-
во-кредитний мультиплікатор здатні впливати на пропозицію
грошей, та небанківські фінансові посередники, які такої здатно-
сті не мають. Однією з важливих ознак, котра істотно відрізняє
посередницьку діяльність банків від небанківських фінансових
посередників, є депозитний характер формування їх ресурсів.
Формування ресурсів небанківських фінансових посередників є
недепозитним, тобто переданими їм коштами власники не мо-
жуть так вільно користуватися, як банківськими чековими вкла-
дами. Отже, фінансових посередників залежно від порядку фор-
мування ресурсів можна поділити на депозитні та недепозитні
інституції. В Україні депозитне залучення коштів здійснюють
банки та кредитні спілки. Проте, на відміну від міжнародних ста-
ндартів, за якими банки, кредитні спілки та асоціації кредитних
спілок становлять підсектор депозитних корпорацій, в Україні до
нього включено тільки банки, а кредитні спілки та їх асоціації
належать до підсектору «Інші фінансові посередники, крім стра-
хових корпорацій і недержавних пенсійних фондів» сектору фі-
нансових корпорацій [1, с. 36]. Тому в подальшому під дефініці-
єю «депозитні корпорації» розумітимемо банки, кредитні спілки
та асоціації кредитних спілок.

Потреба в державному регулюванні ринку депозитних послуг
пов’язана з низкою причин, зокрема:

• депозитні корпорації мають можливість суттєво впливати на
економічні процеси, зокрема банки через механізм грошово-
кредитного мультиплікатора. Стабільність національної валюти
неможлива без регулювання депозитних корпорацій, а саме без
обмеження здатності, зокрема банків, створювати платіжні засоби;

• в основі діяльності депозитних корпорацій лежить довіра до
них з боку суспільства, котре розглядає державне регулювання як
свого роду гарантією розумної діяльності депозитних корпора-
цій;

• депозитні корпорації акумулюють грошові заощадження фі-
зичних осіб та економічних суб’єктів грошового ринку. Це неми-
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нуче пов’язано з ризиками для депозитних корпорацій, що зумо-
влює необхідність здійснення державою заходів стосовно регу-
лювання діяльності депозитних корпорацій;

• регулювання діяльності з боку держави потрібне самим де-
позитним корпораціям, тому що успіх їхньої діяльності залежить
від довіри до них з боку суспільства;

• глобалізація економічного простору, посилення конкурен-
ції в економічній сфері, необхідність врегулювання негативних
проявів в економіці тощо вимагають активного державного
втручання.

У сучасній літературі існує значна кількість визначень «дер-
жавне регулювання». Так, Закон України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг» визначає
державне регулювання як «здійснення державою комплексу за-
ходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових по-
слуг з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг і
запобігання кризовим явищам [2]. Отже, об’єктом регулювання
названо ринки фінансових послуг, у тому числі і ринок депозит-
них послуг. Не вдаючись до аналізу всіх точок зору на поняття
«державне регулювання», дамо таке визначення, яке, на нашу
думку, найкраще відбиває його суттєві риси: «під державним ре-
гулюванням ринку депозитних послуг слід розуміти діяльність
держави в особі уповноважених нею органів, що передбачає про-
ведення законодавчих, економічних та організаторських заходів,
котрі визначають умови та порядок надання депозитних послуг».
Фактично регулювання депозитних послуг охоплює комплекс
важелів, які дають змогу державі регламентувати всі види депо-
зитних послуг, котрі надаються суб’єктами ринку депозитних по-
слуг. Аналізуючи розвиток наукової думки щодо змісту дефініції
«ринок депозитних послуг», можна зробити висновок, що попри
певні розбіжності у визначеннях, усі вони зводяться до сприйнят-
тя ринку як системи економічних (грошових, фінансових) відно-
син, пов’язаних із купівлею-продажем специфічного товару «де-
позитна послуга». Отже, ринок депозитних послуг — це система
економічних відносин, що виникають у процесі надання та спо-
живання депозитних послуг, формується попит і пропозиція,
встановлюється ціна на даний товар.

Ефективність державного регулювання значною мірою зале-
жить від того, наскільки чітко визначені цілі, що стоять перед ор-
ганами, котрі мають відповідні повноваження у сфері регулю-
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вання ринку депозитних послуг. Основними цілями державного
регулювання ринку депозитних послуг є:

• проведення єдиної та ефективної державної політики у
сфері фінансових послуг, важливою складовою яких є депозитні
послуги;

• створення сприятливих умов для розвитку та функціонуван-
ня ринку депозитних послуг з урахуванням інтересів суспільства;

• створення для всіх учасників рівних умов доступу до ринку
депозитних послуг, забезпечення умов вільної та добросовісної
конкуренції на ньому;

• захист інтересів як споживачів депозитних послуг, так і де-
позитних корпорацій, котрі їх надають.

Для реалізації свого впливу на ринок депозитних послуг регу-
ляторні органи використовують прямі (адміністративні) та не-
прямі (опосередковані) методи регулювання. Зазначимо, що у
практичній діяльності ці методи важко, а часом і неможливо чіт-
ко розмежувати.

Прямі методи регулювання реалізуються через законодавчо-
нормативне установлення прямих вимог, норм, правил, що ви-
значають порядок надання депозитних послуг і є обов’язковими
для суб’єктів ринку депозитних послуг. До подібних методів мо-
жна віднести, зокрема, реєстрацію та ліцензування діяльності де-
позитних корпорацій, встановлення вимог та обмежень щодо дія-
льності суб’єктів ринку депозитних послуг, котрі випливають з
діючого законодавства та/або нормативно-правових актів регуля-
торних органів, порядок реорганізації або ліквідації депозитної
корпорації. Отже, прямі методи впливають на діяльність депози-
тних корпорацій безпосередньо, їм притаманний високий ступінь
регламентації.

Непрямі методи регулювання впливають на депозитні корпо-
рації опосередковано, через створення економічними методами
таких умов на ринку депозитних послуг, які будуть стимулювати
або обмежувати поведінку його суб’єктів у напрямі, адекватному
досягненню цілей депозитної політики. До непрямих методів
можна віднести, зокрема, встановлення обов’язкових економіч-
них нормативів, визначення норм обов’язкових резервів і розміру
регуляторних зборів до ФГВФО, проведення процентної політи-
ки, систему оподаткування.

За набором інструментів методи прямого та непрямого впливу
поділяються на економічні, організаційні та правові.
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Методи економічного впливу зводяться до використання еко-
номічних інструментів, які безпосередньо або опосередковано
впливають на порядок створення, функціонування та реорганіза-
цію або ліквідацію депозитних корпорацій. До них можна віднес-
ти, зокрема, економічні нормативи, що регламентують діяльність
депозитних корпорацій, податки, інструменти грошово-кредитної
політики.

Організаційні методи використовуються тоді, коли економічні
інструменти не можуть дати бажаного результату взагалі чи він
настане із запізненням, а також з метою підвищення дієвості еко-
номічних інструментів або у разі неможливості їх оперативного
застосування. До таких методів можна віднести встановлення
вимог та обмежень щодо діяльності депозитних корпорацій, ре-
єстрацію депозитних корпорацій, ліцензування їх діяльності, ре-
гулювання та нагляд за діяльністю депозитних корпорацій, при-
значення тимчасової адміністрації та ліквідацію банків тощо.
Організаційні методи, як правило, безпосередньо впливають на
діяльність депозитних корпорацій взагалі та на фінансові резуль-
тати зокрема. Тому організаційні методи потребують обережного
та виваженого підходу до їх застосування.

Правові методи полягають у формуванні нормативно-правової
бази, яка визначає «правила поведінки» на ринку депозитних по-
слуг. Нині жодний метод прямого чи непрямого впливу з боку
держави не може існувати поза правовим полем. Отже, правові
методи поєднують у собі всі можливі інструменти впливу держа-
ви, забезпечуючи створення законодавчо-правової бази діяльнос-
ті всіх суб’єктів ринку депозитних послуг.

З огляду на час застосування методи впливу поділяються на
превентивні та протекційні.

Превентивні методи застосовуються для уникнення можли-
вих, тобто прогнозних, негативних наслідків тієї чи іншої еконо-
мічної ситуації. До таких заходів, зокрема, належать:

• обмеження щодо діяльності депозитних корпорацій — на-
приклад, на діяльність банків у сфері матеріального виробництва,
торгівлі (за винятком реалізації пам’ятних, ювілейних та інвести-
ційних монет) і страхування, крім виконання функцій страхового
посередника; на нерухомість, яка може бути у власності банку;
на прямі інвестиції банків;

• вимоги до учасників банку, враховуючи осіб що мають істо-
тну участь у банку;
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• вимоги щодо джерел, розміру, складу, формування і викори-
стання капіталу банку та кредитної спілки;

• вимоги щодо диверсифікації ризиків;
• ліцензування діяльності банків і кредитних спілок.
Протекційні методи застосовують для захисту від уже існую-

чих, класифікованих ризиків і вад, які можуть спричинити непла-
тоспроможність, збитки, банкрутство банку чи кредитної спілки.
До протекційних методів, зокрема, належить:

• резервування банками частини залучених ними коштів;
• рефінансування банків центральним банком;
• формування кредитними установами резервів для покриття

можливих збитків по всіх статтях активів і позабалансових зо-
бов’язань;

• створення і функціонування систем страхування вкладів;
• нагляд за діяльністю банків і кредитних спілок
Регулювання діяльності депозитних корпорацій відбувається

на різних стадіях їх функціонування, а саме:
• створення нових депозитних корпорацій та їхніх структур-

них підрозділів;
• діяльності депозитних корпорацій;
• реорганізації та ліквідації депозитних корпорацій.
Важливим аспектом державного регулювання ринку депозит-

них послуг є визначення органів, на які покладається це регулю-
вання, їхніх прав та обов’язків у цій сфері. Кабінет Міністрів
України, котрий наділений правом законодавчої ініціативи, має
можливість, виходячи із потреб економічної політики, ініціювати
заходи, котрі впливатимуть на ринок депозитних послуг і його
суб’єктів. Водночас Кабінет Міністрів України своїми постанова-
ми визначає порядок розміщення тимчасово вільних коштів місце-
вих бюджетів, єдиного казначейського рахунка та коштів валют-
них рахунків державного бюджету на депозитних рахунках у
банках. Він же уповноважує Міністерство фінансів України здійс-
нювати емісію державних цінних паперів, зокрема казначейських
зобов’язань, котрі розміщуються серед фізичних осіб. Таким чи-
ном держава впливає, зокрема на суб’єктів економіки щодо альте-
рнативності фінансових інструментів, котрі використовуються
ними для розміщення власних заощаджень. Державна податкова
служба, зокрема через заходи фіскальної політики вилучає у еко-
номічних суб’єктів і фізичних осіб частину їх депозитних доходів,
впливаючи таким чином на дохідність депозитних вкладень.
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг відповідно до покладених на неї
завдань здійснює державне регулювання та нагляд за діяльністю
кредитних спілок, зокрема встановлює правила здійснення депо-
зитних операцій для депозитів (внесків) до кредитних спілок.

Ринок банківських депозитних послуг переважно регулюють-
ся НБУ і Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Повноваження цих органів визначаються Законами України «Про
Національний банк України», «Про банки і банківську діяль-
ність» і «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» [3—
5]. Перехід до ФГВФО частини повноважень щодо регулювання
діяльності банків на депозитному ринку свідчить про подальшу
децентралізацію у питанні регулювання ринків фінансових по-
слуг. На ФГВФО покладено, зокрема, такі функції: регулювання
участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб;
участь в інспекційних перевірках проблемних банків за пропози-
цією НБУ; здійснення перевірки банків щодо дотримання зако-
нодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб; орга-
нізація виплат відшкодувань за вкладами в разі прийняття
рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку;
застосовує до банків та їх керівників відповідно фінансові санкції
і накладає адміністративні штрафи [5]. Здійснюючи регулювання
ринку депозитних послуг НБУ і ФГВФО повинні співпрацювати
та координувати свою діяльність з метою забезпечення фінансо-
вої стійкості банківської системи і захисту інтересів вкладників
та інших кредиторів банків.

Отже, ринок депозитних послуг в Україні регулюється різни-
ми регуляторними органами. Відтак актуальним є питання щодо
ефективності системи регулювання фінансових ринків та шляхи
її удосконалення.

Нині в світі і в Україні загострилась полеміка щодо шляхів ре-
формування та розвитку регуляторно-наглядових систем за функ-
ціонуванням фінансових посередників. Як відомо, неможливо під-
тримувати макроекономічну стабільність та ефективне функціону-
вання фінансового сектора без відповідної організації систем регу-
лювання та нагляду за діяльністю фінансових посередників. За-
уважимо, що конфігурація органів регулювання і нагляду є над-
звичайно важливою у контексті попередження фінансових криз і
забезпечення фінансової стійкості фінансових посередників серед
яких ключове місце займають депозитні корпорації.
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Розширення складу суб’єктів і подальше удосконалення стру-
ктури регуляторних органів зумовлені багатьма причинами. Зок-
рема, це:

• інтеграційні процеси, що відбуваються у світовій економіці
та фінансовому секторі. У свою чергу це вимагає координацію
зусиль та уніфікацію відповідальності регуляторних органів;

• посилення взаємозв’язку та взаємозалежності окремих скла-
дових фінансового сектору;

• поява великих фінансових конгломератів, що належать одним
власникам, але працюють на різних ринках фінансових послуг;

• загострення конкуренції між банківськими та небанківськими
фінансовими посередниками, проникнення та освоєння ними різних
ринків фінансових послуг, тобто універсалізація їхньої діяльності;

• технічне, правове, інституційне, інформаційне, технологічне
й функціональне удосконалення ведення бізнесу у фінансовому
секторі.

Світова практика виокремлює три основні моделі організації
нагляду за діяльністю фінансових посередників. Перша модель
базується на чіткому розподілі повноважень регуляторно-
наглядових органів за окремими секторами фінансового ринку,
зокрема банківським, небанківським і фондовим. Друга модель
передбачає розподіл повноважень регуляторно-наглядових орга-
нів на основі завдань і функцій нагляду: пруденційний нагляд за
фінансовими посередниками та на регулювання бізнесу у фінан-
совому секторі. Третя модель ґрунтується на консолідації нагля-
ду за фінансовим сектором у єдиному органі — мегарегуляторі
[6, с. 21].

Серед науковців і практиків питання щодо організації банків-
ського нагляду в Україні викликає дискусії, точки зору істотно
різняться, часом є діаметрально протилежними. Одні з них рату-
ють за доцільність здійснення нагляду центральним банком, дру-
гі вважають, що центральний банк і незалежні фінансові регуля-
тори мають здійснювати банківський нагляд спільно, розділивши
повноваження, треті ратують за створення єдиного мегарегулято-
ра, який здійснює регуляторно-наглядову функцію стосовно різ-
них фінансових посередників; мегарегулятор може бути спеціа-
льним незалежним органом, відокремленим від центрального
банку, або його функції має виконувати центральний банк країни.
Причому аргументи кожної із сторін мають як свої переваги, так і
недоліки.
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Процеси глобалізації світових економічних зв’язків, а також
необхідність удосконалення методів регулювання та нагляду за
фінансовими посередниками сприяли впровадженню у деяких
країнах моделі мегарегулятора. Проте криза 2008 року похитнула
впевненість суб’єктів фінансового ринку в можливості мегарегу-
лятора приймати адекватні регуляторні заходи, і змусила шукати
нові підходи до організації регулювання фінансового сектору. У
2011 р. в Європі почали функціонувати нові регуляторні органи,
зокрема Європейське управління з цінних паперів та ринків
(ESMA), Європейська організація зі страхування та пенсійного
забезпечення (ЕІОРА), Європейська рада по фінансовим ризикам
(ESRB) і Європейське банківське управління (ЕВА) [7]. ЕВА ста-
ло правонаступником ліквідованого Європейського комітета бан-
ківського нагляду (CEBS), на нього покладено розробку техніч-
них стандартів і підзаконних актів для банків співтовариства та
контроль за їх дотриманням. Водночас у 2012 р. Європейський
центральний банк (ЄЦБ) було наділено функцією здійснення на-
гляду за банками єврозони. До цього ЄЦБ виконував функцію
емісійного центру євровалюти та відповідав за проведення гро-
шово-кредитної політики ЕС. Той факт, що ЄЦБ здійснюватиме
нагляд за банками, має важливі аспекти. По-перше, проблемні
банки зможуть отримувати допомогу за рахунок ресурсів ЄЦБ.
По-друге, безпосередньо оперативніше та ефективніше вирішу-
ватимуться питання підтримки проблемних банків, водночас це
означатиме втрати частини економічного впливу центрального
банку відповідної країни на проблемний банк. По-третє, націона-
льні регуляторні органи зобов’язані будуть діяти у відповідності
з вимогами та рекомендаціями ЄЦБ.

Ідея створення мегарегулятора в Україні обговорюється вже
не один рік [8]. Однак після прийняття, зокрема, Закону України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» було підтвер-
джено доцільність подальшого використання в Україні існуючої
моделі секторного регулювання фінансового ринку.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведене
дослідження довело необхідність удосконалення методів та ін-
струментів регулювання ринку депозитних послуг. Разом із тим
деякі питання залишаються дискусійними, у тому числі щодо мо-
делей регулювання ринків фінансових послуг у цілому та депози-
тних послуг зокрема. Регуляторна реформа в ЕС може стати при-
вабливою для нашої країни. Однак робити висновки щодо її
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ефективності ще зарано, оскільки реформа ще триває і це має
стати предметом для подальших наукових досліджень проблем
регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі й ринку де-
позитних послуг.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
ДЕПОЗИТНЫХ УСЛУГ

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена углублению теоретических основ роли
государства на рынке депозитных услуг и разработке рекомендаций отно-
сительно совершенствования государственного регулирования депозит-
ных корпораций. Обоснованы необходимость и основные цели государст-
венного регулирования рынка депозитных услуг. Предложена классифи-
кация методов государственного регулирования депозитных корпораций.
Оценена существующая система регулирования рынка депозитных услуг,
особенности регулирования депозитных услуг банков со стороны Нацио-
нального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Рассмотрены изменения в системе регулирования рынков финансовых
услуг Европейского Союза. Сделан вывод, что Украина подтвердила целе-
сообразность дальнейшего использования существующей модели сектор-
ного регулирования рынка финансовых услуг. Основные положения и выво-
ды статьи могут быть использованы для разработки практических
рекомендаций относительно усовершенствования процесса регулирования
в сфере деятельности депозитных корпораций.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

АНОТАЦІЯ. У статті поглиблено теоретичні засади щодо сутності
управління ризиками страховика та розкрито методологічні основи
здійснення такого управління. Автором доведено, що страхові компанії у
своїй діяльності працюють з окремими групами ризиків: ризиками внут-
рішнього середовища, ризиками зовнішнього середовища, страховими
та технічними ризиками. Така велика сукупність різноманітних ризиків
потребує комплексного та системного управління ними, а також поєд-
нання окремих підходів до їхнього управління. Насамперед, йдеться про
поєднання підходів, які пропонуються наукою «ризик-менеджмент» і під-
ходів щодо відбору ризиків на страхування. Це дало змогу виділити, де-
тально охарактеризувати та наповнити новим змістом три основні
етапи управління ризиками страхової компанії: ідентифікації ризику, оці-
нювання ризику та контролю за ризиком. Поглиблення методологічних
засад такого управління дасть можливість страховим компаніям ком-
плексно управляти всіма своїми ризиками з тим, щоб уникати можливих
небезпек для ресурсів страхової компанії або її здатності виконувати
страхові зобов’язання та приносити прибуток.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: управління ризиками, страхова компанія, технічний
страховий ризик, ідентифікація ризику, оцінювання ризику, контроль за ри-
зиком.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Будь-яка діяльність людини
чи суб’єкта господарювання безпосередньо пов’язана з неперед-
бачуваними подіями, що можуть виникати в процесі їх діяльності
та призводити до збитків. Крім цього, вони мають постійно роби-
ти вибір при прийнятті певних рішень щодо своєї діяльності за
умов неповної інформації, що також може призводити до збитків
або недоотриманих вигод. Усе це можна охарактеризувати одним
словом «ризик».

Ризик є невід’ємною складовою як життя людей, так і діяльнос-
ті суб’єктів господарювання. На сучасному етапі всі розуміють,
що ігнорувати ризики в своїй діяльності неможливо. Це може при-
звести до смерті, каліцтв, травм, банкрутств, недоотримання при-
бутків тощо. Ризиками потрібно управляти. Таке управління може
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бути представлено у вигляді розробленої фахівцями програми ан-
тиризикової діяльності з конкретними заходами, які потрібно
обов’язково здійснити, або це можуть бути звичайні заходи запо-
бігання настання ризиків (обережного поводження з небезпечними
приладами, дотримання правил пожежної безпеки тощо).

Серед усіх суб’єктів ризику окремо можна виділити страхові
компанії. Це унікальні інститути, які реалізують свою діяльність
у ризиковому середовищі та погоджуються свідомо акумулювати
додатково ще ризики інших суб’єктів господарювання. Для стра-
ховиків питання управління ризиками надзвичайно важливе,
адже від цього залежить не тільки їх «виживання», але й «вижи-
вання» тих суб’єктів, які передали їм свої ризики.

Система управління ризиками страхових компаній повинна бу-
ти комплексною і включати підходи до управління різними ризи-
ками. Від того, наскільки така система буде обґрунтованою та сис-
темною, залежить уся подальша діяльність страхових компаній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сут-
ності понять «ризик» та «управління ризиками» присвячено бага-
то праць як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Окремі дослі-
дження стосуються поглиблення змісту цього поняття та пошуку
нових методів та інструментів управління ризиками, інші — роз-
роблення математичного апарату для дослідження ризиків у різ-
них сферах діяльності. Значно менше дослідників зосередили
свою увагу на дослідженні ризиків у сфері страхування. До них
можна віднести вітчизняних учених К.Г. Воблого, О.О. Гаманко-
ву, С.С. Осадця, Р.В. Пікус, Т.В. Ротову, Н.В. Ткаченко, та зару-
біжних — Д. Бланда, Т. Мака, А. Манеса, К.Є. Турбіну, Т.А. Фе-
дорову, Г.В. Чернову, В.В. Шахова та інших.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Більшість учених, дослі-
джуючи проблеми управління ризиками в страховій сфері, роз-
глядають страхові компанії як звичайних суб’єктів господарю-
вання і пропонують їм використовувати звичайний інструмента-
рій, розроблений наукою «ризик-менеджмент». На нашу думку,
використовувати такий інструментарій можна лише відносно ри-
зиків, які безпосередньо не пов’язані з операційною діяльністю
страховиків. Страхові ризики потребують інших підходів, врахо-
вуючи те, що це ризики інших суб’єктів. Тобто система управ-
ління ризиками страхових компаній повинна включати всі підхо-
ди як до управління страховими, так і «не страховими» ризиками.
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Формулювання мети і завдання дослідження. Метою статті
є поглиблення уяви щодо сутності управління ризиками страхо-
вика та розкриття методологічних основ здійснення такого
управління на основі поєднання різних підходів до управління
ризиками власне страхової компанії та ризиками, які приймають-
ся на страхування.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Страхові органі-
зації на відміну від будь-яких інших підприємницьких структур
мають справу з великою кількістю ризиків [1, с. 91]. Вони, явля-
ючись суб’єктами господарювання, працюють у ризиковому се-
редовищі, тобто їм притаманні дві групи ризиків: ризики внутрі-
шнього середовища та ризики зовнішнього середовища.

До першої групи відповідно можна віднести ризики виник-
нення конфлікту між акціонерами щодо розподілу прибутку ком-
панії, її подальшого розвитку, між персоналом щодо виконання
функціональних обов’язків, невиконання поставлених планів
продажу страхових послуг, викрадення працівником комерційної
таємниці компанії тощо, до другої групи — економічні, транспо-
ртні, технічні, екологічні, політичні, військові ризики, стихійні
явища, техногенні аварії та катастрофи. Перелік можливих ризи-
ків, у площині яких функціонують страховики, дуже великий і
він не є вичерпним.

Проте, на відміну від інших компаній, страховики свідомо
йдуть на те, щоб взяти на свою відповідальність ще одну групу
ризиків — ризики інших суб’єктів господарювання та населення,
тобто вони свідомо акумулюють ще одну велику групу так зва-
них «чужих» ризиків. Сукупність ризиків, прийнятих на страху-
вання, характеризується таким поняттям, як страховий портфель.
Уся поточна й перспективна діяльність страхової компанії спира-
ється на страховий портфель, структура якого, в кінцевому під-
сумку, визначає подальшу долю існування страхової компанії як
суб’єкта господарювання [2, с. 192]. Страхові ризики, тобто ри-
зики, прийняті на страхування, є визначальними в діяльності ко-
жного страховика і потребують особливого підходу до їх управ-
ління.

Робота страховиків зі страховими ризиками породжує ще од-
ну, четверту групу специфічних ризиків — ризики, пов’язані зі
страховою діяльністю. Це ризики, які притаманні виключно
страховим компаніям. Іноді в літературі такі ризики ще назива-
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ють технічними. Технічні ризики (ризики відповідальності) — рі-
зноманітні види ризиків, що прямо чи непрямо пов’язані з техні-
чною та актуарною основою калькуляції страхових премій, а та-
кож ризики, пов’язані з операційними витратами та надмірним і
некоординованим зростанням [3, с. 370]. До них можна віднести
ризики правильного розрахунку страхових тарифів, андерайтин-
гу, перестрахування, управління страховим портфелем, управлін-
ня коштами страхових резервів.

На думку відомого німецького математика Т. Мака, технічний
страховий ризик характерний тільки для страхового бізнесу і вклю-
чає сукупність взаємопов’язаних трьох ризиків: ризик випадковості,
ризик діагнозу та ризик прогнозу [4, с. 19]. Ризик випадковості по-
лягає у недетермінованості сукупного збитку за страховим портфе-
лем. Ризик діагнозу пояснюється недостатністю інформації та поля-
гає в тому, що розрахункова оцінка випадкового розподілу збитків
не відповідає реальності. Ризик прогнозу полягає в тому, що зако-
номірності, виявлені на основі аналізу показників збитків за минулі
роки, не відповідають сучасним закономірностям.

Така сукупність чотирьох різноманітних груп ризиків потре-
бує обов’язкового управління ними та специфічних підходів до їх
виявлення та оцінювання.

Управління ризиками страховика — це цілеспрямована дія-
льність компанії щодо ідентифікації, оцінювання та контролю за
ризиками, які можуть завдати небезпеки ресурсам страхової ком-
панії або її здатності виконувати страхові зобов’язання та прино-
сити прибуток. Ця діяльність дозволяє звести до мінімуму ймові-
рність реалізації ризиків і розроблення можливих сценаріїв дій
щодо їх уникнення, мінімізації та фінансування. З визначення
можна зробити висновок про те, що процес управління ризиками
складається з трьох етапів:

• ідентифікації ризику;
• оцінювання ризику;
• контролю за ризиком [5, с. 49–51].
Першим етапом управління є ідентифікація ризику, яка пред-

ставляє собою систематичне виявлення та вивчення ризиків, які
характерні для конкретного виду діяльності. Для цього необхідне
вивчення всіх компонентів і факторів, що супроводжують ці ри-
зики, зокрема:

• небезпек, які можуть призвести до несприятливого резуль-
тату;
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• ресурсів підприємства, які можуть постраждати від ризиків;
• факторів, що збільшують або зменшують ймовірність реалі-

зації ризиків;
• збитків, у яких виражається вплив ризику на ресурси [6,

с. 138–139].
Не зважаючи на інформацію надану страхувальником, предста-

вник страховика має ознайомитися або оглянути об’єкт страху-
вання, оскільки інформація, надана страхувальником, у більшості
випадків буває не точною та не повною. Необхідну інформацію
можна отримати різними шляхами, включаючи їх комбінації. Це
фізичний огляд, схеми послідовності технологічних та інших про-
цесів, вивчення документів, співбесіда з ключовим персоналом.
Фізичний огляд передбачає безпосередній огляд приміщень і спо-
стереження за процесами, що відбуваються на об’єкті. Це дозволяє
визначатися наскільки безпечним є приміщення і наскільки дані
процеси можуть вплинути на майно та здоров’я третіх осіб. Також
необхідно звернути увагу на робочі процеси, які відбуваються на
даному об’єкті. Схеми послідовності технологічних та інших про-
цесів дозволяють виявити, хто і як може на них вплинути. Засто-
совуються такі засоби: аналіз організаційної схеми підприємства,
аналіз схем технологічних потоків, аналіз взаємодії структурних
одиниць підприємства методом «вхід-вихід» тощо. Насамперед, це
стосується залежності цих процесів від постачальників і клієнтів.
Вивчення документів передбачає аудит бухгалтерських та інших
звітів, ознайомлення з договорами та контрактами з постачальни-
ками, клієнтами, орендарями тощо. Співбесіда з персоналом до-
зволяє отримати оперативну інформацію про стан об’єкта страху-
вання, про можливі небезпеки тощо.

Другим етапом управління є оцінювання ризику. Воно зво-
диться до визначення ступеня його ймовірності та розмірів поте-
нційного збитку [6, с. 141]. Цей етап є досить складним, оскільки
немає єдиної визначеної структурованої методики оцінювання
ризиків. Ризики є дуже різноманітними за своїми характеристи-
ками. Тому залежно від сфери діяльності, виробничого циклу, бі-
знес-процесів, конкретного підприємства можуть застосовувати-
ся різні підходи та методи оцінювання.

У відомому російському підручнику «Страхование» під реда-
кцією Т.А. Федорової наводиться приклад складних методів
HAZOP і HAZAN, які застосовуються в окремих галузях промис-
ловості.
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Метод HAZOP (hazard and operability) — небезпека-
операбельність — розроблений у хімічній промисловості і вико-
ристовується для систематичного вивчення процесів з метою ви-
значення потенційних джерел небезпеки. Він включає групове
обстеження процесу, складання схем трубопроводів і подальше
вивчення кожної лінії з точки зору можливих відхилень від нор-
ми [6, с. 141].

Метод HAZAN (hazard analysis) — аналіз небезпек — пред-
ставляє собою розроблення сценаріїв виникнення великих аварій
на підприємствах у результаті можливих порушень правил безпе-
ки. Виявляються можливі конкретні події, які можуть призвести
до аварії, і викреслюється свого роду маршрутна карта кумуляції
ризику (дорожня карта), що призводить до великого збитку
[6, с. 141].

Зазначені методи оцінювання ризиків дуже трудомісткі та до-
рогі у використанні, тому не всі компанії можуть собі дозволити
їх застосування, а в окремих ситуаціях — це і не потрібно (якщо
ризики є невеликими, простими, масовими тощо).

У теорії управління ризиками виділяють 4 групи методів оці-
нювання ризиків:

• експертні — дають змогу визначити рівень ризику в тому
разі, коли відсутня необхідна інформація для здійснення розра-
хунків або порівняння, ґрунтуються на опитуванні кваліфікова-
них спеціалістів з наступною статистично-математичною оброб-
кою результатів цього опитування;

• економіко-статистичні — застосовуються лише за наявності
достатньо великого обсягу статистичної інформації для отриман-
ня точної кількісної величини рівня ризику. Обчислюють серед-
ньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, β-коефіцієнт то-
що;

• розрахунково-аналітичні — призначені для розрахунків від-
носно точного кількісного вираження рівня ризику на основі вну-
трішньої інформаційної бази самого підприємства (переважно за-
стосовуються при оцінці ризику неплатоспроможності і ризику
зниження фінансової стійкості);

• аналогові — дають змогу оцінити рівень ризику по окремих
операціях на основі порівняння з аналогічними, вже багаторазово
здійснюваними операціями. При цьому для порівняння викорис-
товують як власний, так і зовнішній досвід здійснення таких опе-
рацій [7, с. 247].
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Кожна група методів включає в себе ряд окремих методів. Ви-
бір методу оцінювання ризиків повинен базуватися на порівнянні
результатів оцінювання та зусиль, які потрібно прикласти для ви-
користання такого методу (складність розрахунків, необхідний
обсяг інформації, кваліфікація персоналу тощо). Найпростішими
та найменш витратними методами оцінювання ризиків є ймовір-
нісне оцінювання ризику та ранжування ризиків.

Ймовірнісне оцінювання ризику проводиться на основі виді-
лення найголовніших, на думку менеджера, небезпек для даної
фірми і оцінювання ймовірності їх реалізації [6, с. 142]. Головним
результатом реалізації конкретної небезпеки є величина збитку,
завдана підприємству. Цей показник є важливим і тому також по-
требує певного оцінювання. Слід зазначити, що збиток може бу-
ти як прямим, тобто від пошкодження, знищення та втрати май-
на, так і непрямим (втрата можливого доходу чи економічних
вигод від переривання та простоювання виробництва).

Ранжування ризиків являє собою їх упорядкування з точки
зору кількісних характеристик [6, с. 142]. Такими характеристи-
ками можуть бути ймовірність їх настання та величина завданого
збитку. Групування ризиків за співвідношенням величини збитку
та його частотою представлено трикутником Хейнса на рис. 1.

В
ел
ич
ин
а 
зб
ит
кі
в

Частота

ІІІ

ІІ

І

Рис. 1. Групування ризиків за величиною збитків
та їх частотою [6, с. 142]
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Найчастішими є невеликі за розміром збитки, вони стаються
постійно, проте будь-яка компанія в змозі без проблем для свого
фінансового стану покрити ці збитки. Далі йдуть збитки середні,
частота їх настання значно менша за попередні, а розмір збитків
більший, проте не критичний. Найбільші за величиною збитки
стаються досить рідко, але їх реалізація може призвести до знач-
них фінансових труднощів або навіть до банкрутства компанії.
Таке групування ризиків дає можливість визначитися з тим, які
ризики можна покрити за рахунок власних джерел (наприклад,
резервного капіталу), а стосовно яких необхідно використовувати
інші інструменти.

Упорядкування ризиків за співвідношенням ймовірності реа-
лізації ризику та його величини можна представити у вигляді
шкали коефіцієнтів, які визначаються експертами в певній галузі
на базі їх досвіду (табл. 1).

Таблиця 1
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ

Шкала ймовірності ризику Шкала серйозності ризику

Коефіцієнт Значення Бал Значення

0 Збиток неможливий 0

0,1 Ймовірність украй мала 1
Дрібні збитки в рамках
поточних витрат

0,2 Збиток малоймовірний 2

0,3 Невелика ймовірність 3
Середні збитки

0,4 Ймовірність трохи мен-
ше 50 % 4

0,5 Ймовірність 50/50 5
Піддаються контролю

0,6 Досить імовірний 6

0,7 Більш імовірний, ніж ні 7
Розмір найбільших зби-
тків у минулому

0,8 Передбачуваний 8 Серйозні збитки

0,9 Дуже ймовірний 9 Вельми серйозні збитки

1,0 Відбудеться напевно 10 Катастрофічні збитки

Джерело [6, с. 143]
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Шкала оцінювання ймовірності реалізації ризику знаходиться в
проміжку між 0 та 1. Якщо ймовірність настання ризику дорівнює 0,
то можна стверджувати що збитки завдані не будуть, і навпаки, якщо
ймовірність настання дорівнює 1 — збитки точно будуть. Більшість
ризиків за такою характеристикою знаходиться якраз між 0 та 1, тоб-
то вони можуть з певною ймовірністю статися (одні ризики — з бі-
льшою ймовірністю, інші — з меншою). Шкала величини ризику
оцінюється в балах від 0 (дрібні збитки) до 10 (катастрофічні збитки).

Шкала оцінювання ризиків дає можливість доповнити та де-
талізувати інформацію трикутника Хейнса та розробити дієву
політику компанії в області управління ризиками.

Завершальним етапом управління ризиками є контроль за
ними. Контроль за ризиком може здійснюватися у фізичній і фі-
нансовій формах. Фізичний контроль передбачає використання
різних організаційних заходів, що дозволяють зменшити ймовір-
ність реалізації ризику та величину можливих збитків. До таких
заходів можна віднести: встановлення протипожежної системи,
дотримання правил техніки безпеки, модернізація виробництва,
використання інноваційних технологій тощо. Фінансовий конт-
роль — це пошук джерел фінансування можливих збитків. Такий
контроль за ризиками здійснюється шляхом передачі ризику
страховій компаній або за рахунок самофінансування.

Контроль за ризиками здійснюється такими способами:
1) уникнення ризику;
2) зменшення (мінімізація) ризику;
3) обмеження (локалізація) ризику;
4) передавання ризику.
Найефективнішим та найважчим способом контролю за ризи-

ками є їх уникнення. Ефективність полягає в тому, що фактично
уникаючи ризикових подій, можна звести ймовірність реалізації
ризику до нуля. На практиці здійснити такі заходи дуже важко,
оскільки для цього компанії потрібно відмовитися від ризикових
видів діяльності на користь безризикових. Складність цього спо-
собу полягає у безперспективності пошуку безризикової діяльно-
сті та відповідно свідомої відмови від отримання економічної ви-
годи. Цей спосіб можна використовувати частково, уникаючи
лише окремих більш ризикових операцій на користь альтернати-
вних (якщо вони є) менш ризикових.

Другим способом є зменшення (мінімізація) ризику. Цей спо-
сіб полягає у ефективній попереджувальній діяльності, коли не-
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гативних наслідків реалізації ризику уникнути неможливо. Він
потребує значних фінансових витрат на придбання різноманітних
технічних засобів і проведення організаційно-технічних заходів,
які б дозволили зменшити і кількість, і величину ризиків.

Наступним способом контролю за ризиком є його обмеження
(локалізація). Коли внаслідок реалізації ризику будо завдано пев-
них збитків, єдине, що можна зробити, це вжити можливих орга-
нізаційних заходів задля зменшення можливих збитків.

Останнім способом є передавання ризику. Його суть полягає в
тому, що ризик може передаватися іншим суб’єктам господарюван-
ня. Головна мета цього способу — визначитися з джерелами фінан-
сування негативних результатів реалізації ризику. Або компанія са-
ма фінансує свої збитки, або вона їх розділяє з іншими суб’єктами.

Самостійне фінансування своїх ризиків називають ще само-
страхуванням. Воно може бути в таких формах: віднесення неве-
ликих збитків до складу ціни продукції (послуги), отримання не-
обхідних грошових коштів від продажу частини власних активів,
створення спеціальних резервних фондів та отримання кредиту
на покриття збитку. Для організації самострахування необхідно
деяку суму коштів вилучити з господарського обороту та управ-
ляти нею, інвестуючи в певні активи. Це призводить до змен-
шення оборотних коштів у розпорядженні компанії та до зрос-
тання витрат на управління вилученими коштами.

Якщо компанія не може покрити потенційні збитки за рахунок
власних коштів, вона змушена передавати частину або весь ризик
іншим суб’єктам господарювання — страховим компаніям. Це при-
зводить до певних витрат на сплату страхової премії, але з іншої
сторони дає можливість покривати будь-які збитки за рахунок стра-
хових виплат. У кожному конкретному випадку будь-яка компанія
повинна прийняти для себе рішення чи залишити ризик на власній
відповідальності чи передавати його страховим компаніям.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Враховуючи вимоги Solvency II, які набувають чинно-
сті в Європейському Союзі з наступного року та плануються до
запровадження через кілька років в Україні, страхові компанії по-
винні будуть зосередити основну увагу на управлінні своїми ризи-
ками. Таке управління має включати визначені нами етапи: іден-
тифікації ризику, оцінювання ризику та контролю за ризиками, а
також поєднувати методологічні підходи до управління власними
ризиками, страховими ризиками та технічними ризиками.
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На думку В.П. Савчука, з якою ми погоджуємося, для того
щоб збільшити вартість бізнесу необхідно здійснювати різнома-
нітні покращення (інновації), перевіряючи їх результативність,
тобто оцінюючи позитивний вклад інновацій у загальну величину
вартості бізнесу [8, с. 74]. Тому на сучасному етапі страхові ком-
панії повинні поступово готуватися до запровадження нових під-
ходів в управлінні ризиками з тим, щоб з однієї сторони відпові-
дати новим вимогам, а з іншої — збільшувати свою вартість.
Надалі дослідження мають стосуватися поглиблення уявлень що-
до конкретних процедур та інструментів, які дозволять більш
ефективно управляти ризиками страхових компаній.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

АННОТАЦИЯ. В статье углубленно теоретические основы сущности
управления рисками страховщика и раскрыты методологические основы
осуществления такого управления. Автором доказано, что страховые
компании в своей деятельности работают с отдельными группами рис-
ков: рисками внутренней среды, рисками внешней среды, страховыми и
техническими рисками. Такая большая совокупность разнообразных рис-
ков требует комплексного и системного управления ими , а также сов-
мещение отдельных подходов к их управлению. Прежде всего, речь идет о
совмещении подходов, предлагаемых наукой «риск-менеджмент» и подхо-
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дов к отбору рисков на страхование. Это позволило выделить, подробно
охарактеризовать и наполнить новым содержанием три основные этапы
управления рисками страховой компании: идентификации риска, оценки
риска и контроля за риском. Углубление методологических основ такого
управления позволит страховым компаниям комплексно управлять всеми
своими рисками с тем, чтобы избегать возможных опасностей для ре-
сурсов страховой компании или ее способности выполнять страховые
обязательства и приносить прибыль.
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS
OF INSURANCE COMPANY RISK MANAGEMENT

ABSTRACT. Theoretical foundation as to the insurer’s risk management
essence is developed and methodological basics of performing of such
management are disclosed in the article. It is proved by the author that
insurance companies work with particular groups of risks while performing their
activity: internal environment risks, external environment risks, insurance and
technical risks. Such a large amount of various risks requires a complex and
system management as well as combination of separate approaches to their
management. The approaches suggested by ‘‘risk management’’ science and
approaches as to insurance risk selection have to be combined foremost. This
enabled to point out, characterize in detail and fill with a new meaning three
main stages of insurance company risk management: risk identification, risk
evaluation and risk control. Development of such management methodological
basics will enable insurance companies to handle all of their risks in complex
with the purpose of avoiding potential hazards to insurer’s resources or to its
ability to carry insurance liabilities and generate revenue.

KEY WORDS: risk management, insurance company, technical insurance risk,
risk identification, risk evaluation, risk control.
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МІСТО КИЇВ — ГЕНЕРАТОР
БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ ДЕРЖАВИ

АНОТАЦІЯ. Завданням даної дослідної роботи є визначення ролі великих
міст у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни, через меха-
нізм бюджетних відносин. Дослідження здійснено на прикладі столиці
України — міста Києва. При здійсненні дослідження використовувались
методи аналогії, синтезу та індукції. За результатами роботи обґрун-
товано важливість діяльності економік столичних міст, визначено ос-
новні фактори, що впливають на формування бюджетних ресурсів у м.
Києві. Виявлено скорочення ролі надходжень зведеного бюджету, що фо-
рмується в місті Києві, у загальному обсязі доходів Зведеного бюджету
України. Напрямками подальших досліджень мають стати ефекти бю-
джетних відносин, що мають вплив на функціонування міста, як тери-
торіально обмеженої економічної системи. Публікація є першою, що ана-
лізує усі бюджетні надходження, які формуються в межах території
столичного міста в Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: місто, доходи, валовий внутрішній продукт, податок,
бюджет.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Науковий і практичний інте-
рес до питань розвитку міст постійно зростає, оскільки вони як
центри соціально-економічної активності визначають розвиток
своїх країн. Сьогодні в умовах соціально-економічних потрясінь і
криз дослідження питань функціонування муніципалітетів набу-
ває ще більшого значення, адже саме вони відповідальні за від-
новлення стабільності та економічного зростання. При цьому по-
стає проблема аналізу бюджетних відносин у містах, які мають
велику вагу у суспільному відтворенні. Оскільки їх ефективність
і результативність головним чином впливає на можливості бю-
джетного стимулювання економіки з боку держави. Особливого
значення набуває дослідження формування бюджетних надхо-
джень у місті Києві, який є головним економічним центром
України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аналізу
регіональних фінансів і розвитку міст представлені у роботах Бу-
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ряченка А. Є, Гапонюка М.А., Луніної І.О., Кирленко О.П., Цим-
мерманна Х, Чугунова І.Я. Також широко розглядаються фінан-
сові відносини, що виникають у містах у публікаціях таких між-
народних науково-дослідницьких організацій, як Програма
Організації Об’єднаних Націй по населених пунктах і McKinsey
Global Institute.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Необхідно відзначити, при
аналізі бюджетних надходжень муніципальних утворень науковці
звертають лише на формування доходів місцевого бюджету міс-
та. Залишаючи поза увагою той факт, що функціонуючи як єдина
територіально обмежена економічна система місто у своїй діяль-
ності генерує доходи як державного та місцевого бюджету.

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою даної
статті є аналіз фінансових відносин, пов’язаних з бюджетними
надходженнями державного та місцевого бюджетів, що викону-
ються в межах території столиці України міста Києва. Завдання-
ми даної роботи є визначення ролі бюджетних надходжень, що
формуються на території м. Києва у наповненні Зведеного бю-
джету України, аналіз визначальних бюджетоутворюючих подат-
ків і факторів що впливають на їх формування.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-
туванням отриманих наукових результатів. Головною тенден-
цією розвитку міст сьогодні є постійне збільшення частки міського
населення порівняно з сільським. У 2008 вперше в історії більше
половини населення Землі, 3,3 мільярда людей, живе у міських по-
селеннях. Міське населення світу зросло з 220 мільйонів до 2,8 мі-
льярда у 20-му столітті. До 2030 року передбачається зростання
кількості урбанізованого населення до 5 мільярдів [1, с. 1].

Місто Київ є найбільшим українським мегаполісом і є одним з
найбільших міст Європи. Великі міста, особливо столичні відріз-
няються від менших міст або сільських населених з простої при-
чини — вони мають набагато вищу кількість населення, яке в
свою чергу є набагато різноріднішим у характеристиках соціаль-
но-економічної активності, а ніж у маленькому місті [2, с. 4].
Проте місто це не просто скупчення будинків і людей. Це ще
осереддя усіх форм активності множини людей [3, с. 8].

Сьогодні, великі міста без сумніву є економічними гігантами
світової економіки. У 2007 році 600 найбільших міських агломе-
рацій генерували половину усього світового ВВП, і до 2025 їх ча-
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стка має до 60 % [4, с. 1]. Що вказує вищу продуктивність праці
та ВВП на душу населення.

Це пояснюється рядом факторів.
По-перше, великі міста приваблюють до розміщення у них про-

відних світових та регіональних підприємницьких організацій.
Оскільки тут вони мають широкий вибір ресурсної бази, головним
чином робочої сили, також мереж збуту та дослідницьких установ.

Великі міста формують відповідний їх обсягам ринок робочої
сили та концентрують велику кількість підприємств. Це забезпечує
конкуренцію та спеціалізацію економічних агентів, що в свою чергу
призводить до зростання ефективності функціонування.

Також необхідно зазначити, що рівень навичок і вмінь робочої
сили, перебуває у межах великого міста призводить до підвищено-
го рівня оплати праці, що є вищим за середній показник у країні.

Міста також характеризуються великою часткою капіталу, що
припадає на одну людину. Та зогляду на високий науково-
технічний потенціал вони забезпечують велику частку науково-
дослідницької роботи країни.

Особливе місце серед великих міст займають міста, що є сто-
лицями своїх країн. Даний статус надає їм символічної функції.
Оскільки вони є центрами політичного та культурного життя. Що
також змічнює економічну базу столичного міста [5, с. 763]. Ще
відомий український учений М.П. Яснопольский твердив, що:
«Фінансові засоби найбільше припливають у ті частини держави,
де сильніше б’ється пульс політичного життя — у столичний та
окружні центри управління» [6, c. 200].

Тому необхідно зазначити, що великі столичні міста, формують
зайнятість, багатство та зростання продуктивності. При цьому тре-
ба навіть одне місто може генерувати значну частку ВВП країни.

Так, наприклад, у табл. 1 представлено показники частки ВВП
країни створеного столицями розвинених країн світу (табл. 1).

Таблиця 1
ЧАСТКА НАСЕЛЕННЯ ТА ВВП У СТОЛИЦЯХ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН, % [1, c. 9]

Показник Токіо Лондон Париж Торонто Дублін Сідней Відень

Частка ВВП 34,1 25,4 26,5 19,5 32,8 25,7 36,9

Частка
населення 26,8 20,3 16,2 17,2 25,9 21 24,4
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Проте необхідно зазначити, що роль великих міст у націона-
льних економіках країни, що розвиваються ще більше ніж у роз-
винених країнах. Так, наприклад, Сан-Паулу маючи 10,5 % насе-
лення генерує 19,5 % ВВП країни. Шанхай з населенням 1,2 %
населення генерує 2,9 % ВВП. Буенос-Айрес з його 32,5 % насе-
лення виробляє 63,2 % ВВП. Даний аналіз вказує, що великі міс-
та є важливими центрами економічного життя країн світу. При
цьому внесок таких міст у країнах, що розвиваються може стано-
вити більше 2 % ВВП на 1 % населення країни, що проживає у
відповідному місті [1, c. 10].

Нами було здійснено відповідні розрахунки для м. Києва
(табл. 2). Вони вказують, що столиця України забезпечує вироб-
ництво 17–18 % ВВП України, що робить його провідним еконо-
мічним центром. При цьому кількість населення становить біля 6
% від загальної кількості. Тобто, 1 % населення, що працює у м.
Києві, створює біля 3 % від ВВП країни.

Таблиця 2
ЧАСТКА НАСЕЛЕННЯ ТА ВВП М. КИЄВІ [7, 8]

Рік 2006 2008 2009 2010 2011

ВВП, млн грн 544153 948056 913345 1082569 1316600

ВРП м. Київ, млн грн 95267 169564 169537 196639 223774

Частка ВВП,
створенного Києвом, % 17,51 17,89 18,56 18,16 17,00

Населення України,
тис. чол. 46929,5 46372,7 46143,7 45962,9 45778,5

Населення м. Київ,
тис. чол. 2693,2 2740,2 2724,2 2785,1 2799,2

Частка населення
міста Києва, % 5,74 5,91 5,9 6,06 6,11

Даний показник є достатньо високим, і вказує на надзвичайну
важливість міста для забезпечення соціально-економічного роз-
витку усієї країни.

Левову частину доходів держави формують наступні джерела:
податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підпри-
ємств, податок на додану вартість.
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Економічна привабливість міста зумовлює велику концентрацію
підприємств. Якщо у 2000 році у місті Києві знаходилось біля 15 %
усіх підприємств України, то 2012 цей показник складав 20 % [9].

Підприємства, що знаходяться у м. Києві, генерують більше
половини фінансового результату до оподаткування, що створю-
ється у країні. У 2012 році підприємства м. Києва згенерували
54,1 млрд грн при загальному результаті в Україні у 101,9 млрд
грн [8, c. 389].

Головний внесок у формуванні фінансового результату у 2012
дали:

— промислові підприємства;
— підприємства оптової та роздрібної торгівлі;
— підприємства з надання інформаційних та телекомуніка-

ційних послуг [8, c. 42].
Такі показники вказують на значний потенціал до наповнення

бюджету податком на прибуток підприємств. Частка надходжень
від податку на прибуток підприємств в м. Києві є значною. У пе-
ріод з 2008 по 2012 рік вона коливається з 26 % у 2011 році до 45
% у 2009 році (табл. 3).

При цьому найвищу рентабельність мають підприємства, що
надають інформаційні та телекомунікаційні послуги, підприємст-
ва оптової та роздрібної торгівлі та підприємства, що надають
освітні послуги. Їх рентабельність у 2012 році перевищила 10 %.

Як уже було зазначено, перевагою великої концентрації насе-
лення виступає наявність кваліфікованої робочої сили. Підприємст-
во, що зорієнтоване на виробництво складної продукції, що має ве-
ликий відсоток доданої вартості, потребує залучення робітників, що
мають відповідну кваліфікацію. Таку робочу силу важко знайти у
маленьких містах чи селах. Велике місто пропонує найрізноманіт-
нішу комбінацію кваліфікацій робочої сили. Така ситуація призво-
дить до збільшення середніх доходів населення саме у великих міс-
тах. Так, у місті Києві наявний дохід у розрахунку на одну особу є
значно більшим порівняно із середнім показником в Україні. При-
чому цей розрив у доходах має тенденцію до збільшення. Так, як
якщо доход у розрахунку на одну особу в м. Києві перевищував се-
редній показник в Україні у 2002 році на 45 %, то у 2012 році цей
розрив складав понад 100 %. [13] Дана ситуація вказує на фундаме-
нтальні переваги столичної території при формуванні доходів бю-
джету від податку з доходів фізичних осіб, порівняно з іншими ад-
міністративно-територіальними утвореннями.
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Таблиця 3
НАДХОДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ [10–12]

Рік 2008 2009 2010 2011 2012

Надходження від податку на прибу-
ток підприємств в Україні, млн грн 47856 33048 40359 55096 55793

Надходження від податку на прибу-
ток підприємств у м. Києві, млн грн 14116 15023 14844 14468 18592

Частка Надходжень від податку на
прибуток підприємств у м. Києві, % 29 45 36 26 33

У період з 2008 по 2012 роки частка податку з доходів фізичних
осіб складала від 10 до 21 % від загального обсягу надходжень цьо-
го податку в країні. Таке різке зменшення пов’язане із введенням в
дію Податкового Кодексом України та особливостями структури
наповнення бюджету від податку на доходи фізичних осіб (табл. 4).

Серед причин скорочення надходжень можна назвати:
— зменшення ставки оподаткування по дивідендах і роялті з

15 % до 5 %;
— зменшення ставки оподаткування по нерезидентах з 30 %

до 15 %;
— зменшення ставки оподаткування по рухомому майну з

15 % до 5 %;
— звільнення від оподаткування один раз на рік доходів з

продажу нерухомого майна без обмежень за площею [14].
Таблиця 4

НАДХОДЖЕННЯ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ [10, 12]

Рік 2008 2009 2010 2011 2012

Надходження від податку
з доходів фізичних осіб
в Україні, млн грн

45895 44485 51029 60224 68092

Надходження від податку
з доходів фізичних осіб
у м. Києві, млн грн

9859 9381 10227 6165 7026

Частка Надходжень
від податку з доходів
фізичних осіб у м. Києві, %

21 21 20 10 10
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Сукупні втрати надходжень внаслідок введення дію податко-
вих реформ від податку з доходів фізичних осіб, що виконується
на території м. Києва у 2011 році склали приблизно 6 млрд грн.

Найбільшу фіскальну вагу у формування бюджетних надхо-
джень має податок на додану вартість. При мобілізації надхо-
джень від даного податку м. Київ також має виключні переваги:

1) частка міста Києва у загальній кількості створеної валової
доданої вартості становить 18 %;

2) середня заробітна плата працівника у м. Києві перевищує
середній показник у країні у 1,5 разу і в 2012 році складала
4607 грн. Оскільки кінцевими платниками цього податку є фізич-
ні особи, які є кінцевими споживачами товарів;

3) частка в м. Києві імпорту товарів і послуг від загальному
обсягу становила у 2012 році більше 30 % [8, 9].

Так, згідно із проведеним аналізом, частка надходжень до бю-
джету від ПДВ у місті Києві має чітку тенденцію до спадання. У
2009 році вона становила дві третини від усіх надходжень ПДВ
на території України, тоді як у 2012 році вона скоротилася майже
вдвічі і становила 34 % (табл. 5).

Утім необхідно зазначити, що ПДВ є стабільним джерелом
надходжень державного бюджету, що виконується на території м.
Києва. Його частка впродовж 2009–2012 років скоротилася з 57 до
44 %. Проте значно змінилась структура наповнення цього подат-
ку. Так, якщо у 2009 надходження ПДВ від імпорту товарів і по-
слуг у місті Києві становили дві третини, то у 2012 році вони зме-
ншилися за своїм обсягом у два рази. Надходження ПДВ від
вироблених в Україні товарів і послуг у місті Києві за цей період
виросли з 20 463 млн грн до 34 905 млн грн без врахування від-
шкодування, і становили більше 60 % від усіх надходжень [10].

Таблиця 5
НАДХОДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ [10, 12]

Рік 2008 2009 2010 2011 2012
Надходження від податку на до-
дану вартість в Україні, млн грн 92 082 84 596 86 315 130 093 138 826

Надходження від податку на до-
дану вартість у м. Києві, млн грн 49 185 55 643 47 481 50 968 46 711

Частка надходжень від податку
на додану варість у м. Києві, % 53 66 55 39 34
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Відповідно до мети даної статті нами було здійснений аналіз
сукпного внеску столичного міста у формування бюджету країни.
Відповідно до вказаних показників м. Київ є головною адмініст-
ративно-територіальною одиницею, що формує централізований
фонд фінансових ресурсів держави (табл. 6).

Таблиця 6
ВИКОНАННЯ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА М. КИЄВА [10–12]

Рік 2008 2009 2010 2011 2012

Доходи Зведеного бюджету
України без урахування
міжбюджетних трансфертів,
млн грн

297 893 272 967 314 506 398 553 445 525

Доходи державного та міс-
цевого бюджетів, виконаних
у м. Києві, без урахування
міжбюджетних трансфертів,
млн грн

101 150 104 413 104 429 108 841 117 414

Частка бюджетних доходів
у м. Києві, % 34 38 33 27 26

Проте роль столиці України, як генератора бюджетних надхо-
джень у масштабах країни поступово спадає, так у 2009 його час-
тка складає понад третину від усіх доходів, тоді як у 2013 році
вона понад чверть від усіх бюджетних надходжень. Головним
чином це пов’язано із змінами у структурі надходжень податку
на додану вартість і податку з доходів фізичних осіб, які справ-
ляються у межах території міста. Визначальними факторами та-
ких змін є введення в дію Податкового кодексу України та значне
падіння надходжень від імпорту товарів.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Однією з тенденцій розвитку світової економіки є
процес урбанізації населення. Так сьогодні більше половини ме-
шканців світу проживають у міських агломераціях. Міста, зва-
жаючи на переваги від концентрації виробничих сил та ефекту
масштабу, формують зайнятість, багатство та зростання продук-
тивності. Особливе місце при цьому займають столиці країн, які
дуже часто є головними генераторами валового внутрішнього
продукту. Здійснивши порівняльний аналіз провідних столиць
світу та м. Києва, необхідно зазначити, що останній має значно
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вищий показник ВВП, який припадає на частку населення міста.
Зважаючи на це м. Київ забезпечував від чверті до третини від
усіх бюджетних надходжень України впродовж попередніх років.
При цьому частка надходжень від податку на прибуток підпри-
ємств та податку на додану вартість, що мобілізувалися на тери-
торії м. Києва у певні періоди перевищувала 40–50 % від аналогі-
чних надходжень в країні. Головною тенденцією, що виявлена в
даній публікації є падіння ролі м. Києва, як генератора бюджет-
них надходжень, проте вона досі залишається дуже значною.

Напрямками подальших досліджень мають стати стимулюючі
та дестимулюючі ефекти бюджетних відносин, що мають вплив
на функціонування міста, як територіально обмеженої економіч-
ної системи.
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ГОРОД КИЕВ — ГЕНЕРАТОР
БЮДЖЕТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВА

АННОТАЦИЯ. Заданиями данной исследовательской работы является
определение роли больших городов в обеспечении социально-эконо-
мического развития страны, через механизм бюджетных отношений.
Исследование осуществлено на примере столицы Украины города Кие-
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ва. При осуществлении исследования использовались методы аналогии,
синтеза, а также индукции. По результатам работы обоснована важ-
ность деятельности экономик столичных городов, определены основ-
ные факторы, которые влияют на формирование бюджетных ресурсов
в г. Киеве. Выявлено снижение роли поступлений сводного бюджета,
который формируется в городе Киеве, в общем объёме доходов Свод-
ного бюджета Украины. Направлениями последующих исследований до-
лжны стать эффекты бюджетных отношений, которые оказывают
влияние на функционирование города, как территориально ограничен-
ной экономической системы. Публикация является первой, что анали-
зирует все бюджетные поступления, которые формируются в пред-
елах территории столичного города в Украине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: город, доходы, валовой внутренний продукт, налог,
бюджет.
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KYIV AS THE GENERATOR
OF STATE BUDGET REVENUES

ABSTRACT. The research is conducted with the purpose to define the role of
major cities in providing social and economic development of the country
through the mechanism of budgetary relations. The research is performed on
the base of Kyiv, the capital of Ukraine. Methods of analogy, synthesis and
induction were used while performing the research. The importance of
functioning of capital city economies is justified, the main factors which
influence the formation of budgeting resources in Kyiv are determined by the
results of the work. The reduction of the role of the revenues of consolidated
budget which is formed in Kyiv in the total amount of revenues of Consolidated
budget of Ukraine was revealed. The effects of budgetary relations which
influence the functioning of the city as an economic system limited in territory
should be a subject for further investigation. The publication is the first research
that examines all budget revenues which are formed within the territory of the
capital city of Ukraine.

KEY WORDS: city, revenues, gross domestic product, tax, budget.
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ПРОЯВИ РЕГУЛЯТОРНОГО ЗАХОПЛЕННЯ
НА СТРАХОВОМУ РИНКУ

АНОТАЦІЯ. У статті ідентифіковано та вивчено феномен, який у теорії
державного регулювання отримав назву «регуляторне захоплення».
Встановлено, що орган страхового нагляду, який піддався такому захо-
пленню, перестає діяти в інтересах споживачів страхових послуг і дер-
жави, а починає невиправдано діяти в інтересах певної групи страхови-
ків. Визначено прояви регуляторного захоплення на страховому ринку.
Для зменшення ризику регуляторного захоплення запропоновано забез-
печити політичну та фінансову незалежність органу страхового нагля-
ду за рахунок підпорядкування його Національному банку та введення
змішаного фінансування (кошти державного бюджету та відрахування
страховиків відносно сформованих страхових резервів). Для забезпечен-
ня прозорості державного регулювання запропоновано запровадити
щомісячний антикорупційний звіт посадових осіб органу страхового на-
гляду та обов’язкове погодження органом страхового нагляду проектів
нормативно-правових актів з профільними об’єднаннями страховиків,
що передбачає вивчення та оцінку можливих вигод, витрат і впливу но-
вих або змінених регуляторних положень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: регуляторне захоплення, страховик,страховий ринок.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Страховий ринок є не-
від’ємною частиною економіки й соціальної політики будь-якої
держави. З одного боку, страхування є своєрідним барометром,
показники якого свідчать про поточний стан економіки, основні
процеси й напрямки розвитку фінансової системи. З іншого боку,
страхування є досить ефективним інструментом у руках держави
щодо здійснення економічної й соціальної політики, в т.ч. щодо
зменшення впливу тіньової економіки, зниження темпів інфляції
та стримування корупції.

Остання світова фінансова криза виявила серйозні проблеми
в діяльності органів страхового нагляду в усьому світі та дала
додатковий імпульс процесам реформування державного регу-
лювання, у тому числі, з метою укріплення регуляторної неза-
лежності.

© О. М. Залєтов, 2014
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея про те, що по-
тужні корпорації з приватними інтересами можуть захопити вла-
ду з метою сприяння приватним цілям, звичайно, не нова.

Зокрема, Ш.-Л. Монтеск’є [1, с. 110] стверджував, що над по-
літичними і громадянськими свободами індивіда нависає найси-
льніша загроза не лише тоді, коли різні гілки влади узурпують
певні державні органи або особи, а й тоді, коли різні гілки влади
(законодавча, виконавча і судова) очолюють представники одно-
го клану, тобто однієї партії.

М. Вебер фіксував факт відчуження політиків від суспільства,
попереджав про загрозу бюрократизації [2, с. 650].

Заслуговує також на увагу вчення Дж. Медісона про фракції
(групи, об’єднання) у громадянському суспільстві, сформовані на
основі пристрастей, інтересів, світогляду, власності тощо. Вони
розмежовують суспільство, шкодять його нормальному існуван-
ню. Тому необхідно, на думку Дж. Медісона, блокувати такі тен-
денції, усувати причини появи фракцій [3, с. 113].

Питання випливу приватних інтересів на державне управління
також розглядали К. Маркс [4, с. 334] і В. Вільсон [5, с. 51].

Теоретичним основам і практичним аспектам формування мо-
делей державного регулювання страхового ринку присвячено
праці В.Д. Базилевича, О.О. Гаманкової, О.В. Козьменко, Л.В.
Нечипорук, С.С. Осадця, Р.В. Пікус, Я. П. Шумелди, Р.Т. Юлда-
шева та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Незважаючи на те, що дер-
жавне регулювання страхової діяльності являє собою широке по-
ле досліджень, роль держави у розвитку страхового ринку,
особливо у посткризовий період, вимагає відповідного дослі-
дження. Насамперед це стосується змісту державного регулятор-
ного впливу на страховий ринок і запобігання проявам регулято-
рного захвату з боку органу страхового нагляду.

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою статті
є розроблення науково-практичних рекомендацій щодо вдоско-
налення державного регулювання, що спрямоване на підвищення
ефективності функціонування страхового ринку.

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність
розв’язання таких завдань наукового та прикладного характеру: з
позиції теорії дослідити державне втручання в управління еконо-
мічними процесами на страховому ринку та обґрунтувати пропо-
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зиції щодо попередження проявів регуляторного захвату на стра-
ховому ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. У теорії держав-
ного управління існує концепція «регуляторного захоплення»,
відповідно до якої регуляторні органи починають грубо підлаш-
товуватися під інтереси тих суб’єктів, діяльність яких вони пови-
нні регулювати.

Увагу політологів до проблем державного регулювання у
1955 році привернув M. Бернштейн, який запропонував визначен-
ня «життєвий цикл регуляторів», що складаєтьсяhaving four phases:
«gestation», «youth», «maturity: the process of devitalization», and
«old age: з чотирьох фаз: «вагітність», «молодість», «зрілість» і
«старість: debility and decline «слабкість і занепад» [6].

Але безпосередньо поняття «регуляторне захоплення» було
введене в сучасний економічний аналіз у 1971 році Дж. Стігле-
ром (представник Чигагської школи економістів, лауреат Нобе-
лівської премії). Можливість отримання різних вигод галузями
економіки створює, на думку Дж. Стіглера, попит на регуляцію. З
іншої сторони, особливості політичного процесу прийняття рі-
шень дають можливість політикам відгукуватися на такий попит,
забезпечуючи собі майбутню підтримку з боку галузі, що отри-
мала бажане регулювання. Тим самим, галузі використовують за-
цікавлених політиків у виборчій підтримці у своїх приватних ін-
тересах. Основна гіпотеза Дж. Стіглера в тому, що галузь може
використовувати, вірніше зловживати примусову державну владу
для встановлення та забезпечення дотримання правил, щоб отри-
мати особисту вигоду [7, с. 4].

В основу теорії регуляторного захоплення покладено ідею про
те, що незалежно від способу організації, агентство, що поклика-
не регулювати певну галузь, «захоплюється» цією галуззю. Як
наслідок, регулювання сприяє збільшенню прибутків галузі, а не
суспільного добробуту [8, с. 395].

Д. В. Гаманков зазначає, що регуляторний захват — це обме-
ження або втрата органом державного регулювання страхового
ринку незалежності у прийнятті рішень та самостійності у захисті
верховенства закону [9, с. 48].

Регуляторне захоплення страхового ринку — це стан, коли ор-
ган страхового нагляду замість турботи про суспільне благо по-
чинає переслідувати комерційні або інші спеціальні приватні ін-
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тереси, домінуючі на страховому ринку. Стан регуляторного за-
хоплення є природнім, оскільки домінуючий комерційний інтерес
на страховому ринку або прагне захистити себе від регуляторно-
го тиску, або використовує його для досягнення певних конкуре-
нтних переваг.Поширенню регуляторного захоплення страхового
ринку сприяють такі умови:

• політична залежність регулятора;
• клановий підхід у системі державного управління (кумівст-

во, фаворитизм);
• низький рівень матеріального заохочення працівників орга-

ну страхового нагляду у порівняні зі страховим ринком;
• відсутність системи оцінки та виявлення корупції на страхо-

вому ринку;
• недостатній суспільний контроль, у т.ч. відсутність журналі-

стських розслідувань у ЗМІ;
• участь представників державних органів у наглядових орга-

нах об’єднань страховиків;
• низький рівень інституціонального спротиву проявам регу-

ляторного захоплення.
Згідно теорії регуляторного захоплення, найбільші учасники

страхового ринку значним чином зацікавлені в наявності регуля-
тора, який би представляв саме їхні інтереси. Тому вони посту-
пово комплектують штат органу страхового нагляду «своїми» ка-
драми (так звана «політика обертових дверей» — один чиновник
приходить зі страхового ринку на роботу до органу страхового
нагляду, а інший у той же момент йде на роботу в якусь крупну
страхову компанію або об’єднання страховиків). Через деякий
час після створення або реформування органу страхового нагляду
він неминуче починає дотримуватися такої політики:

• приймає інтереси страхового ринку, як свої рідні, а інтере-
сами суспільства, в тому числі споживачів страхових послуг, не-
хтує;

• захищає страховий ринок від конкурентів з інших галузей
(банки, НПФ, ІСІ, КУА) та інших регуляторів;

• сприяє ціновому картелю, що обмежує конкуренцію;
• під тиском найбільших гравців страхового ринку істотно

піднімає вхідні бар’єри, при цьому у маленьких і регіональних
компаній — виникають певні проблеми (необхідність докапіталі-
зації, створення регіональної мережі, сплата гарантійних та ін-
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ших додаткових внесків, наявність облігаторного перестрахового
захисту у рейтингових перестраховиків, придбання ІТ тощо);

• запроваджує кілька рівнів регулювання (наприклад, крім лі-
цензування страхової діяльності вводить примусову сертифіка-
цію/навчання керівників, бухгалтерів, відповідальних осіб за фі-
нансовий моніторинг та інших фахівців).

Регуляторне захоплення страхового ринку проявляється через
прямі грошові хабарі; особливе ставлення до певної групи стра-
ховиків на основі неформальних відносин; наявність безпосеред-
нього впливу на орган страхового нагляду через виборних полі-
тиків, що отримали в свій час підтримку з боку страховиків;
використання можливостей страхового ринку або окремої групи
страховиків для захисту органу страхового нагляду від публічної
критики, включаючи пряму підтримку через засоби масової ін-
формації тощо. Успішність реалізації хоча б однієї з цих страте-
гій стосовно до органу страхового нагляду призводить до того,
що таке відомство фактично починає представляти вже не інте-
реси суспільства в регульованій галузі, а інтереси галузі в струк-
турі державної влади. Очевидно, що після цього різко знижується
ефективність регулювання страхового ринку, його позитивний
вплив на зростання суспільного добробуту.

Основні прояви регуляторного захоплення у сфері страхуван-
ня спостигаються під час допуску на страховий ринок, здійсненні
страхового нагляду та кадровому забезпеченні (табл. 1).

Таблиця 1
ПРОЯВИ РЕГУЛЯТОРНОГО ЗАХОПЛЕННЯ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ

Напрямок регулювання Прояви регуляторного захоплення

1 2

Допуск на ринок

Неформальний захист національного страхового
ринку
Неформальне ускладнення процедури отримання
ліцензії або входження до об’єднань страховиків
Тимчасове призупинення дії ліцензії стабільно
працюючим страховикам
Запровадження непрозорої моделі компенсацій-
них механізмів підтримки певних видів страху-
вання (агрострахування, екологічне страхування,
медичне страхування тощо) за рахунок держав-
ного та місцевих бюджетів
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Закінчення табл. 1

Напрямок регулювання Прояви регуляторного захоплення

1 2

Страховий нагляд

Створення лояльних умов страхової, інвестицій-
ної та фінансової діяльності та перестрахування
для пов’язаних страховиків
Нав’язування послуг пов’язаних аудиторських
фірм, рейтингових агентств, маркетингових, ко-
лекторських і консультаційних компаній
Запровадження тимчасової адміністрації у стабі-
льно працюючих страховиках
Нав’язування об’єктів інвестування та вимог до
перестрахування
Ігнорування операцій пседострахування та псе-
доперестрахування
Неформальна участь представників державних
органів у наглядових органах об’єднань страхо-
виків
Вибіркове запровадження регулятором фінансо-
вих санкцій до страховиків
Вибіркове запровадження регулятором додатко-
вого зовнішнього аудиту до страховиків

Кадрове забезпечення

Забезпечення майбутньої зайнятості чиновника
безпосередньо на керівних посадах у страхових
компаніях або їх об’єднаннях. Встановлення
прискіпливих вимог до навчання і підвищення
кваліфікації

Джерело: розробка автора.

З метою попередження проявів регуляторного захвату на
страховому ринку необхідно забезпечити політичну та фінансову
незалежність органу страхового нагляду за рахунок підпорядку-
вання його Національному банку та запровадження змішаного
фінансування (кошти державного бюджету та відрахування стра-
ховиків відносно сформованих страхових резервів). Це сприяти-
ме високому рівню технічної, економічної та юридичної спеціалі-
зації й know-how; забезпечить адекватне регулювання та
довгострокову стабільність на страховому ринку, сприятиме за-
лученню інвестиції, а також дозволить захистити страховий ри-
нок від короткострокових політичних заходів і уникнути захоп-
лення гравцями ринку й підпорядкуванню приватним інтересам.
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Також для попередження проявів регуляторного захвату на
страховому ринку доцільним є запровадження обов’язкового по-
годження органом страхового нагляду проектів нормативно-
правових актів з профільними об’єднаннями небанківських фінан-
сових установ, що передбачає вивчення та оцінку можливих вигод,
витрат і впливу нових або змінених регуляторних положень.

Прозорість регуляторної політики на страховому ринку має ва-
жливе значення, оскільки з її допомогою можна виявити причини
регуляторних невдач, наприклад, регуляторне захоплення і упере-
дженість по відношенню до сконцентрованим зусиллям, недосто-
вірна інформація на страховому ринку, відсутність гнучкості, рин-
кова невизначеність і нездатність зрозуміти політичні ризики,
недостатній рівень або відсутність відповідальності. Прозорість
регуляторної політики сама по собі, а також інститути, засоби і
процеси в рівній мірі є важливими факторами для її успіху. Прозо-
рість стимулює розробку найоптимальніших варіантів політики і
допомагає знизити ступінь впливу довільних рішень у процесі
здійснення регулювання діяльності на страховому ринку.

Прозорість можна також правомірно вважати найдієвішою
зброєю у війні з корупцією. Для цього пропонується запровадити
щомісячний антикорупційний звіт посадових осіб органу страхо-
вого нагляду (аналогічний є, наприклад, у регулятора Великобри-
танії), в якому передбачити оприлюднення протягом 10 днів на-
ступного за звітним місяцем звіту про неформальні зустрічі з
представниками страхового ринку (інформація про дату, тему зу-
стрічі, розмір витрат на її проведення та перелік її учасників);
інші доходи, ніж заробітна плата.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Сучасний страховий ринок являє собою економічне
явище, яке віддзеркалює всі суперечності і проблеми країни з
трансформаційною економікою. Охоплюючи складну різнобічну
систему економічних відносин, він розвивається в певному еко-
номічному середовищі, яке безпосередньо впливає на цей розви-
ток, сприяючи йому або гальмуючи його.

Удосконалення державного регулювання, що спрямоване на
підвищення ефективності функціонування страхового ринку, пе-
редбачає реформування органу страхового нагляду на засадах
прозорості, об’єктивності і не ангажованості, а також незалежно-
сті від тимчасового політичного впливу влади (опозиції) та учас-
ників страхового ринку.
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ПРОЯВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРНОГО ЗАХВАТА
НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ

АННОТАЦИЯ. В статье идентифицирован и изучен феномен, который в
теории государственного регулирования получил название «регулято-
рный захват». Установлено, что орган государственного регулирова-
ния страхового рынка, который подвергся такому влиянию, перестает
действовать в интересах потребителей страховых услуг и государс-
тва, а начинает неоправданно действовать в интересах определенной
группы страховщиков. Определены проявления регуляторного захвата
на страховом рынке. Для уменьшения риска регуляторного захвата
предложено обеспечить политическую и финансовую независимость
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органа страхового надзора за счет подчинения его Национальному бан-
ку и введение смешанного финансирования (средства государственного
бюджета и отчисления страховщиков относительно сформированных
страховых резервов). Для обеспечения прозрачности государственного
регулирования предложено ввести ежемесячный антикоррупционный
отчет должностных лиц органа страхового надзора и обязательное
согласование органом страхового надзора проектов нормативно-
правовых актов с профильными объединениями страховщиков, что
предусматривает изучение и оценку возможных выгод, затрат и влия-
ния новых или измененных регуляторных положений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: регуляторый захват, страховщик, страховой рынок.
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MANIFESTATIONS OF REGULATORY CAPTURE
ON THE INSURANCE MARKET

ABSTRACT. The phenomena which is named ‘regulatory capture’ in the state
regulation theory is identified and examined in the article. It is determined that
insurance supervising body which became an object of such a capture stops
acting on behalf of consumers of insurance services and a state, and starts
acting unreasonably on behalf of a certain group of insurers. The
manifestations of regulatory capture on the insurance market are designated.
Provision of political and financial independence of insurance supervising body
through it’s submission to the National Bank and maintaining mixed funding
(state budget means and contributions of insurers to formed insurance
reserves) is suggested for reducing the hazard of regulatory capture. It is
proffered to bring in a monthly anticorruption report of insurance supervising
body’s officers and obligatory confirmation of legal act projects by insurance
supervising body with the profile associations of insurers that provides study
and evaluation of possible benefits, expenses and influence of new or changed
regulatory conditions for ensuring a clear state regulation.
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БЮДЖЕТНІ ПІЛЬГИ ДІТЯМ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ
ВІД АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

АНОТАЦІЯ. Метою даної статті стало дослідження ефективності іс-
нуючих бюджетних пільг дітям, що постраждали внаслідок аварії на Чо-
рнобильській АЕС, залежно від їх призначення. У статті авторами по-
ставлено завдання систематизувати пільги за їх призначенням та
оцінити ефективність кожної групи пільг. При написанні статті вико-
ристовувалися як системний метод, метод формалізації, а також про-
ведена оцінка пільг за авторськими критеріями.
За обраною групою пільговиків було систематизовано пільги за окремими
критеріями, зроблено оцінку ефективності існуючих пільг, було визначено
шляхи оптимізації системи надання пільг. Ці результати пропонуються
до застосування органам законодавчої та представницької влади для по-
дальшого здешевлення та полегшення надання соціальних пільг дітям, що
постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Соціальне значення дослі-
дження обумовлене новизною оцінки пільг за їх призначенням. Призначення
пільг дозволяє у подальшому вимірювати їх вплив на якість життя пільго-
отримувача, такий підхід у статті застосовано з урахуванням потреби в
бюджетуванні видатків на соціальний захист за умов сучасної економічної
нестабільності та обмежених бюджетних коштів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: соціальні пільги, бюджетні видатки, соціальний захист,
аварія на Чорнобильській АЕС.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями. Перехід України до ринкової еконо-
міки спричинив трансформацію фінансового забезпечення соціаль-
ної сфери суспільства в напрямі допомоги верствам населення, які
визнані такими, що потребують підтримки [1, с. 272]. Обов’язком
держави є повна та своєчасна виплата з бюджету сум на покриття
пільг і допомог уразливим верствам населення. Видатки на соціаль-
ний захист на сьогодні є найбільшими за обсягом як зі зведеного, так
і з державного бюджету. При цьому, вони лягають тягарем на плат-
ників податків, які часто не зв’язані з отримувачами пільг, тобто ви-
датки на соціальний захист малоеквівалентні [2, c. 64].

© П. В. Кириченко, Т. В. Жибер, 2014
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання реалізації
соціальної політики в період становлення незалежності України
розробляли провідні вітчизняні вчені А.І. Андрущенко, В.С. Ба-
кіров, І.К. Бондар, С.А. Войтович, В.М. Ворона та інші. Бюджет-
не забезпечення соціального захисту досліджували Василик О.Д.,
Опарін В.М., Пасічник Ю.В. Чугунов І. Я. та багато інших

Питання правового регулювання пільгового забезпечення на-
селення свого часу були предметом досліджень Александрова
М.Г., Алексєєва С.С., Лушнікова А.М. Оцінку ефективності фун-
кціонування системи соціальних виплат в Україні розглянуто
Жук Ю.М. Проблеми забезпечення державою соціальних виплат
у останні роки було досліджено в працях вітчизняних науковців
Гродецької Т. Є. та Поляк Н.О.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Значну частину громадян,
що потребують допомоги в Україні, складають постраждалі вна-
слідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. Однак, в Україні під-
раховується чисельність громадян, що проживають на забрудне-
них територіях, але не систематизовано перелік пільг по особах
(по кожному постраждалому окремо).

Виходячи з цього, особливої актуальності набуває необхідність
вдосконалення соціальної та економічної ефективності системи бю-
джетних пільг громадянам, у тому числі й дітям, які постраждали від
аварії на Чорнобильській АЕС, шляхом відміни, об’єднання певних
груп або перерозподілу дрібних грошових виплат і прийняття Закону
України «Про запровадження електронної соціальної картки».

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою статті
є аналіз економічної та соціальної ефективності бюджетних пільг
дітям, що постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС.
Для цього буде використано розроблену авторами таблицю та
групування пільг, враховано ряд критеріїв ефективності виплат,
запропоновано способи здешевлення адміністрування пільг ді-
тям, що постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Соціальний за-
хист залишається, по суті, найважливішою у кількісному вимірі
фінансування функцією нашої держави. Кількість зобов’язань із
соціального захисту зростала упродовж років незалежності шви-
дкими темпами. Однак їх розмір у грошовому вимірі, їх доціль-
ність і вартість адміністрування практично не переглядаються.
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Значну роль у цьому відігравав такий чинник, як політичний по-
пулізм, і складна ситуація з постійними перевиборами Президен-
та або народних депутатів, змінами уряду, фінансовою кризою. В
Україні існує два основних джерела формування соціальних ви-
плат (трансфертів), які взяла на себе держава: кошти державного
бюджету та кошти місцевих бюджетів [1, с. 274]. У державному
бюджеті на соціальну підтримку населення було передбачено від
18 % надходжень до бюджету у 2000 році [1, с. 160] до близько
27 % видатків з державного бюджету у 2013 році [3, с. 20]. Окрім
цих джерел, існують соціальні виплати за рахунок цільових бю-
джетних і позабюджетних фондів, виплати з благодійних фондів і
організацій. При цьому, соціальні трансферти можуть надаватися
в різних формах — грошовій, натуральній (продукти харчування,
лікарські засоби, предмети побуту та ін.) формах, а також у фор-
мі пільг на оплату послуг соціально-побутового характеру.

Різними видами пільг в Україні, відповідно до чинного законо-
давства, користуються на сьогодні понад 40 % населення, що стано-
вить близько 19,5 млн громадян [4, c. 102]. Загалом, держава несе зо-
бов’язання щодо надання 156 видів соціальних пільг, гарантій,
компенсацій 230 категоріям населення [5]. При цьому, на кожного
громадянина припадає більше, ніж одна пільга, а саме — 1,35, сере-
дня вартість якої становить понад 376 грн на рік [4, c. 102]. Серед
усіх категорій пільговиків, найвагомішою за кількістю пільг у розра-
хунку на одного пільговика та середньою вартістю однієї передбаче-
ної законодавством пільги, є категорія громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи [5]: більше 22 % загальної чи-
сельності пільговиків, на кожного з яких припадає в середньому по
4,4 пільги із середньою вартістю 469 грн на рік [4, c. 102].

Статтею 16 Конституції України Чорнобильську катастрофу
визначено як катастрофу планетарного масштабу [6], а збережен-
ня генофонду українського народу — як обов’язок держави. Чи-
сельність населення України станом на 1 січня 2013 року за да-
ними Державної служби статистики України становить 455 млн
53 тис. осіб. Кількість осіб, що постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, та яким надається соціальна підтримка
держави — 2 млн 132 тис. 257 осіб, що становить 4,5 % від зага-
льної кулькості громадян, з них 462 тис. 374 — потерпілі діти.

Виходячи з цього, актуальним є питання забезпечення держа-
вою соціальних гарантій громадянам, особливо дітям, що є носія-
ми генофонду української нації в майбутньому, які постраждали
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внаслідок Чорнобильської катастрофи. Питання захисту прав по-
страждалих від аварії на ЧАЕС та її наслідків регулюється безпо-
середньо Законом України «Про статус і соціальний захист грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» [7].
Згідно з Порядком використання коштів державного бюджету для
виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвер-
дженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня
2005 року № 936, розпорядником коштів визначено Мінпраці (йо-
го правонаступник зараз — Міністерство соціальної політики),
розпорядником коштів нижчого рівня — Головне управління соці-
ального захисту населення (на сьогодні — Департаменти соціаль-
ної політики при міських державних адміністраціях) [8].

Особливу групу громадян-пільговиків, які постраждали від
Чорнобильської катастрофи становлять діти ([7, ст. 27] із зміна-
ми, внесеними згідно із Законом № 2532-12 від 01.07.92, у редак-
ції Закону № 230/96-ВР від 06.06.96). Пропонуємо групування
пільг «дітей-чорнобильців» за призначенням у табл. 1.

Як видно з матеріалу таблиці, перелік різноманітних заходів
соціальної допомоги, що надаються державою дітям, постражда-
лим від Чорнобильської катастрофи, та їх батькам, досить широ-
кий. Соціальна підтримка, що надається цій групі дітей-
пільговиків, має різні форми (соціальні пільги, безкоштовні по-
слуги, адресні соціальні допомоги, цільові компенсації) та вклю-
чає певні заходи. Разом із тим, слід відмітити ряд заходів соціа-
льного забезпечення, які не достатньо ефективні й економічно
обґрунтовані на сьогодні (колонка «Соціальна та економічна
ефективність пільг» таблиці).

Критеріями соціальної ефективності пільг було обрано такі:
зменшення впливу погіршення здоров’я внаслідок катастрофи,
збереження можливостей для розвитку і відтворення постражда-
лих порівняно з іншими громадянами. Критеріями економічної
ефективності були: розмір пільги, її отримання у повному обсязі,
рівень забезпечення потреби даною пільгою.

Вимірювання ефективності пільг проводилося по шкалі:
«+++» — максимально ефективні, «++» — ефективні, «+» — ма-
ло ефективні, «±» — майже неефективні, «–» — зовсім неефекти-
вні. Заходи, які за ефективністю охарактеризовано позначками
«++», «+» або «±», на нашу думку, потребують першочергового
вдосконалення і поліпшення умов для їх ефективної реалізації.
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Головною метою системи соціального забезпечення є підтрим-
ка рівня доходів населення у разі виникнення соціальних ризиків
для задоволення основних життєвих потреб і забезпечення гідного
рівня життя. Виходячи з аналізу наданих результатів, вважаємо,
що серед пільг, які надаються державою дітям-чорнобильцям, не-
має повністю неефективних. Тому мова йде про оптимізацію сис-
теми пільг дітям, що постраждали від Чорнобильської аварії, у бік
здешевлення і полегшення їхнього нарахування, забезпечення їх
вчасного і повного отримання, підвищення їхньої еквівалентності
у справі забезпечення добробуту їх одержувачів та стимулювання
їх до участі у розширеному відтворенні.

При цьому, в Програмі економічних реформ України на
2010—2014 рр., що була запропонована Комітетом економічних
реформ при Президентові України зазначено, що соціальна під-
тримка населення, яка здійснюється за рахунок різних видів соці-
альних трансфертів, є недостатньо прозорою та справедливою.
Дане твердження базується на таких фактах [9]:

• лише 56,8 % осіб, які мають доходи, нижчі за прожитковий
мінімум, одержують хоча б один вид соціальної підтримки;

• з усіх державних соціальних трансфертів менше ніж 23 %
від їх загальної суми потрапляють до людей, віднесених до кате-
горії бідних, тоді як майже 17 млрд грн щороку, що становить
близько 6 % бюджетних доходів — надаються небідному насе-
ленню;

• механізм надання житлових субсидій і пільг з оплати жит-
лово-комунальних послуг базується на завищених нормативах
споживання даних послуг, що призводить до нераціонального
використання коштів бюджету, що забезпечують надання пільг
цієї категорії.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Таким чином, пільги слід максимально персоніфіку-
вати за кожним окремим отримувачем. Слід ретельно облікову-
вати і перевіряти співставність, кількість, розмір соціальних
пільг, що припадають на одну особу. Основу соціального забез-
печення дітей України повинна становити адресна соціальна до-
помога, слід далі працювати над. запровадженням електронних
соціальних карток [9]. У перспективі доцільною є розробка «Кар-
тки Чорнобильця», яка повинна надаватися усім громадянам, по-
страждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі
й пільговій категорії дітей.
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Згідно з викладеним, пропонуємо проводити нарахування
грошових компенсацій дітям дошкільного й шкільного віку не
кожного місяця, а відповідно до навчального року, два рази на
бюджетний рік (облік таких дітей часто покладений на управлін-
ня освіти), а виплачувати — від одного разу на рік. Це дозволить
зменшити фінансові та часові витрати з адміністрування компен-
сацій, розмір яких на сьогодні досить невеликий, тоді як відмови-
тися від них чи збільшити ці компенсації не вбачається за мож-
ливе найближчим часом.

Пільги при вступі до вищих навчальних закладів, на нашу ду-
мку, мають низьку ефективність тому, що головним критерієм
вступу мають бути знання. Це одна з найнеоднозначніших пільг.
Пільги повинні мати студенти, які потребують соціального захи-
сту, а не абітурієнти. Можна запропонувати вибіркову дію цієї
пільги, у вигляді гарантування абітурієнтові вибору будь-якого
навчального закладу, у який він потрапляє за конкурсом згідно з
отриманими на загальнодержавному обов’язковому вступному
тестуванні балами.

Надання державою додаткової житлової площі дітям, що в
умовах сучасного економічного стану її потребують, взагалі є не-
реалістичним, і оцінено нами як найменш ефективний соціальний
захід. Виконання даного зобов’язання можна реалізувати на вто-
ринному ринку житла, у населених пунктах зі спадаючою кількі-
стю жителів, у рідних населених пунктах дітей із забруднених
територій. З іншого боку, стимулювання молоді житлом є одним
із способів відродження населених пунктів та інструментом дер-
жавного регулювання молодіжної політики. Також слід ретельно
перевіряти зловживання та корупційну складову при наданні
цього виду пільг, коли житло можуть отримувати не справжні
пільговики.
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БЮДЖЕТНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЕТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ
ОТ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

АННОТАЦИЯ. Целью этой статьи является исследование эффектив-
ности существующих льгот, которые финансируются из бюджета,
детям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, в зависимости
от их назначения. Заданием авторов стать стала систематизация
существующих льгот в группы по их назначению и оценка эффективно-
сти каждой из групп льгот. При написании статьи использовались та-
кие научные методы, как системный метод, метод формализации, та-
кже была проведена оценка льгот по авторским критериям.
По выбранной группе льготников льготы были сгруппированы и оцене-
ны по шкале от совсем неэффективных до очень эффективных. Также
были определены слабые места предоставления льгот и предложены
пути оптимизации системы предоставления льгот.
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Результаты исследования предлагаются органам власти для дальней-
шего удешевления и упрощения предоставления социальных льгот де-
тям, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Социаль-
ное значение результатов исследования, приведённых в статье,
обусловлено связью оценки льгот и их назначения. Назначение той или
иной льготы позволяет в будущем измерять их влияние на жизнь льго-
тника, и, соответственно, принимать решение о дальнейшем сущест-
вовании льготы. Такой подход в статье использован с учётом необхо-
димости бюджетирования расходов бюджета на социальную защиту
граждан в условиях современной экономической нестабильности и
ограниченных бюджетных средств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальные льготы, бюджетные расходы, социаль-
ная защита, авария на Чернобыльской АЭС.
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BUDGET BENEFITS FOR CHILDREN SUFFERED FROM
CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT ACCIDENT

ABSTRACT. The purpose of this article is a research on effectiveness of
existing fiscal benefits to children suffered from the accident on Chernobyl
nuclear power plant, depending on their assignment. The task of systematizing
benefits according to their assignment and estimating efficiency of each group
of benefits was set by the authors in the article. There were such scientific
methods used while writing the article as system method, formalization method
as well as evaluation of benefits using author’s criteria.
Benefits were systematized under particular criteria by chosen group of
beneficiaries, estimation of efficiency of existing benefits was made and ways
of optimizing the benefit providing system were defined. These results are
offered for applying to legislative and representative authorities for further
cheaper and easier provision of benefits to children suffered from the accident
on Chernobyl nuclear power plant. The social value of the research is
determined by a new approach to estimating benefits by their assignment.
Assignment of benefits allows to measure their impact on beneficiary’s
standard of living in future, such approach in the article is used with the
consideration of demand in budgeting the expenses for social protection under
the conditions of current economic instability and limited budget funds.

KEY WORDS: social benefits, budget expenses, social protection, Chernobyl
nuclear power plant accident.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НЕОБХІДНОСТІ
ТА ЗНАЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

АНОТАЦІЯ. Завданням дослідження є обґрунтування необхідності банків-
ського нагляду на міжнародному рівні, а також дослідження функцій регі-
ональних організацій банківського нагляду. Обґрунтовано, що необхід-
ність банківського регулювання та нагляду є важливою не тільки на
національному рівні, а й на міжнародному. Регулювання банківської діяль-
ності на національному та міжнародному рівнях передбачає створення
системи принципів, норм, стандартів і правил ведення банківського біз-
несу для забезпечення транспарентності й передбачуваності дій учас-
ників ринку. Завдання регулювання банківської діяльності на міжнародно-
му рівні покладені на створений у 1974 р. Базельський комітет з питань
банківського нагляду. Досліджено, що крім нього у світі функціонує низка
міжнародних регіональних організацій банківського регулювання та на-
гляду, які займаються його вивченням з метою створення уніфікованих
принципів у здійсненні банківського нагляду відповідно до кращої міжна-
родної практики, обмінюються інформацією, досвідом, ідеями та знан-
нями між країнами-учасницями тощо. Матеріали статті можуть бути
використані в фундаментальних теоретичних дослідженнях щодо ви-
значення необхідності банківського нагляду та ролі в його здійсненні
міжнародних регіональних організацій банківського нагляду.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: банківський нагляд, міжнародні регіональні організації
банківського нагляду, Базельський комітет з питань банківського нагляду.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями. Активізація глобалізаційних та ін-
теграційних процесів спричинює необхідність банківського нагляду
на міжнародному рівні. Діяльність банків з рoку в рік дедалі більше
вихoдить за межі окремої країни і набуває глобального характеру,
внаслідок чoго виникає потреба уніфікації національних норматив-
но-правових актів, які регулюють банківську діяльність з метою
створення єдиних правил ведення бізнесу для всіх учасників
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світoвого ринку. Ці завдання вирішуються за допомогою системи
банківського регулювання та нагляду, яка ґрунтується на закріпле-
них на міжнародному рівні стандартах і принципах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем
банківського нагляду знайшли широке відображення в працях вітчи-
зняних науковців, зокрема О. Барановського, О. Вовчак, Т. Ґудзь,
А. Мороза, В. Міщенка, С. Міщенко, С. Науменкової, М. Пуховкіної,
К. Раєвського, М. Савлука, О. Хаб’юка та багатьох інших.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Стаття присвячена дослі-
дженню необхідності банківського нагляду на міжнародному рі-
вні та ролі в його здійсненні міжнародних регіональних органі-
зацій банківського нагляду.

Формування мети і завдання дослідження. Метою дослі-
дження є поглиблення теоретичних засад банківського нагляду
на основі зарубіжного досвіду. Досягнення поставленої мети пе-
редбачає розв’язання таких завдань:

— обґрунтувати необхідність банківського нагляду на міжна-
родному рівні;

— дослідити міжнародні регіональні організації банківського
нагляду та проаналізувати їх діяльність.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунту-
ванням отриманих наукових результатів. У сучасних глoбалі-
заційних та інтеграційних умoвах розвитку світової економіки, про-
цес глобaлізації та інтеграції фінансових ринків передбaчає уні-
фікaцію правил для всіх учасників, oсновними з яких залишаються
банки. Діяльність банків із рoку в рік дедалі більше вихoдить за межі
окремої країни і набуває глобального характеру, внаслідок чoго ви-
никає потреба уніфікації національних нормативно-правових актів,
які регулюють банківську діяльність з метою створення єдиних пра-
вил ведення бізнесу для всіх учасників світoвого ринку. В умoвах
глобалізації фінансові потрясіння в oдній країні негативно впливають
на інші країни. Небезпеці виникнення ланцюгoвої реакції і зараження
світової фінансoвої системи може запобігти створення глoбальної си-
стеми безпеки, основним елементом якої є дoтримання країнами єди-
них принципів в oрганізації банківського регулювання та нагляду.

Інтеграційні процеси у сфері банківського регулювання та на-
гляду відбуваються за двома напрямами:

• розроблення загальних принципів наглядової діяльності, які
дозволяють організувати і проводити нагляд за банками ефективно;
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• об’єднання зусиль міжнародної спільноти для встановлення
найбільш раціональних і діючих принципів у практику всезага-
льного застосування як умови, що забезпечує транспарентність і
передбачуваність дій партнера.

Інтеграційні процеси у сфері банківського регулювання та на-
гляду пов’язані насамперед із розробленням загальних принципів
регулювання і нагляду з використанням сучасних методів і техноло-
гій, які дають можливість підвищити ефективність управління бан-
ківською діяльністю та нагляд над нею. Уніфікація цих підходів на
міжнародному рівні дозволить знизити ризики виникнення негатив-
них явищ у банках, вчасно їх виявити та дати адекватну оцінку.

Регулювання банківської діяльності спрямoване на створення
системи принципів, норм, стандартів і правил ведення банківського
бізнесу, включaє доволі широкий спектр напрямів, які реалізуються
як на міжнародному, так і національному рівнях, забезпечуються
кількомa міжнародними чи державними інститутaми. Наглядова ді-
яльність має на меті спостереження та мoніторинг дотримання
встанoвлених принципів, норм, стандартів і прaвил у банківській
сфері і, як правило, закріплена за одним державним органом.

На міжнародному рівні пріоритети залишаються за регулятив-
ною діяльністю, тоді як на націoнальному рівні — за наглядовою.
Це пoяснюється тим, що уніфіковані стандaрти з регулювання сек-
торів фінaнсових послуг розробляються міжнародними орга-
нізaціями і надалі служать основою для розроблення нaціональних
регулятивних норм, системa ж нaгляду за дотриманням цих станда-
ртів діє в кожній окремій крaїні. Однак наглядова функція може бу-
ти реалізовaна і на міжнародному рівні, хочa й опосередковано.

На рівні окремої країни або національному рівні необхідність
регулювання полягає в особливій економічній та соціальній при-
роді бaнків, їх ролі в розвитку економіки країни (рис. 1).

На даний момент у світі функціонує низка міжнародних регі-
ональних організацій банківського регулювання та нагляду. Роз-
глянемо детальніше їх завдання.

Арабський Комітет з питань банківського нагляду був
створений у 1991 році. Членами Комітету є директори банківсь-
кого нагляду арабських центральних банків та Арабський валют-
ний фонд. Учасниками Комітету є 22 країни. Найважливіші за-
вдання Комітету — здійснення нагляду за дотриманням вимог і
стандартів з достатності капіталу Базельського комітету, вивчен-
ня методів організації банківського нагляду в арабських країнах з
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метою досягнення єдиних методів здійснення банківського на-
гляду відповідно до кращої міжнародної практики, вивчення ас-
пектів розвитку банківського законодавства, системи бухгалтер-
ського обліку, організація професійної підготовки й технічної
допомоги країнам-учасницям у розвитку нагляду [1].

Асоціація наглядових органів, що здійснюють нагляд за діяль-
ністю банків Північної та Південної Америки. Членами асоціації
є 33 країни: група країн Центральної Америки, група країн Кариб-
ського басейну, південна група, група країн Північної Америки.

Основними цілям асоціації є: заохочення і підтримка зв’язків
між членами Асоціації з метою співпраці, обміну інформацією,
ідеям, досвідом і знаннями; сприяння науковим дослідженням,
постійним навчанням з метою встановлення стандартів профе-
сійної підготовки; сприяння програмам співробітництву та обмі-
ну інформацією з неурядовими організаціями, керівниками бан-
ків, з аналогічними асоціаціями та міжнародними установами, які
займаються банківським наглядом [2].

Фактори, що визначають необхідність регулювання діяльності банків

На національному рівні На міжнародному рівні

Здійснення банками функцій,
які є важливими для
економіки країни

Ризиковість банківської
діяльності

Захист інтересів діяльності

Забезпечення конкурентного
середовища в банківській сфері,

обмеження монополізації

Міжнародний характер
банківської діяльності

Глобалізація та інтеграція
фінансових ринків

Міжнародний характер
банківської діяльності

Необхідність створення систе-
ми принципів, норм, стандартів
і правил ведення банківського
бізнесу для забезпечення транс-
парентності і передбачуваності

дій партнера

Системний ризик

Тенденції до конкуренції бан-
ківського капіталу (створення
міжнародних банківських груп

Рис. 1. Фактори, що визначають необхідність регулювання діяльності
банків на національному та міжнародному рівнях
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Карибська Група органів банківського нагляду була створена
1983 році під егідою керуючих центральних банків країн-
учасниць Карибського регіону (CARICOM) для підвищення ефе-
ктивності банківського нагляду з метою приведення його відпо-
відно до міжнародно-прийнятої практики. На даний момент уча-
сниками Групи є 16 регіональних правових систем (CARICOM і
країни, які не входять до CARICOM).

Діяльність Групи включає планування та координацію регіо-
нальних програм підготовки кадрів, переговорів і підтримка вза-
ємодії з міжнародними та іншим регіональними контрольними
органами, дослідження нагляду за регіональним підходом, моні-
торинг виконання рекомендацій щодо внесення до законодавства
тощо [3; 4, с. 40].

Європейська банківська адміністрація розпочала свою робо-
ту 1 січня 2011 року і взяла на себе всі існуючі поточні завдання
та обов’язки Комітету європейських органів банківського нагля-
ду (незалежний консультативний комітет з банківського нагляду
у ЄС, який був заснований Єврокомісією і до складу якого вхо-
дили високопоставлені представники банківського нагляду і
центральних банків країн ЄС)

Одним з обов’язків Європейської банківської асоціації, як це
передбачено її правилами, є забезпечення упорядкованого функ-
ціонування та цілісності фінансових ринків і стабільність фінан-
сової системи в ЄС [5].

Робоча група з питань банківського нагляду Асоціації банків
країн Східної Азії та Океанії. З моменту свого створення в 1991
році ЕМЕАР розвивався поступово, але неухильно. ЕМЕАР є
спільною організацією центральних банків Східної Азії і Тихо-
океанського регіону. Основна мета групи полягає у зміцненні
відносин співробітництва між її учасниками [6].

Група органів банківського нагляду країн Центральної та
Східної Європи була заснована у Будапешті в 1991 році органами
банківського нагляду шести країн. До даної групи входять пред-
ставники банківського нагляду з Албанії, Австрії, Білорусії, Фе-
дерацій Босні та Герцеговини, Болгарії, Хорватії, Чеської респуб-
ліки, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Македонії, Молдови,
Чорногорії, Польщі, Румунії, Росії, Сербії, Словацької Республі-
ки, Словенії та України. Мета групи — заохочувати та підтриму-
вати тісну співпрацю і зв’язки між органами банківського нагля-
ду Центральної та Східної Європи для ефективнішого виконання
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своїх наглядових функцій; надавати можливість для обміну до-
свідом наглядової методики, інформацією, ноу-хау; надання до-
помоги в інтеграції до європейської системи банківського нагля-
ду [7].

Група органів банківського нагляду франкомовних країн бу-
ла створена в ході міжнародної конференції у Мадриді в 2004 ро-
ці. Основними цілями групи є: досягнення нового рівня співпраці
між франкомовними країнами з метою полегшення обміну інфо-
рмацією; зміцнення контактів та обмін інформацією з регіональ-
ними наглядовими групами; оцінювання, обговорення різних ба-
зельських документів. Кінцевою метою групи є сприяння
узгодженню нових банківських правил, що дозволить підвищити
фінансову стабільність [4, с. 55].

Ісламський комітет з питань фінансових послуг розпочав
свою діяльність 10 березня 2003 року і служить у ролі міжнарод-
ного органу нормативного регулювання органів нагляду, які заці-
кавлені в забезпеченні стабільності та стійкості розвитку іслам-
ських фінансових послуг — банківський сектор, фондовий ринок,
страхування. У своїй діяльності Комітет ураховує стандарти Ба-
зельського комітету, Міжнародної організації комісій із цінних
паперів та Міжнародної асоціації страхового нагляду [4, с. 58; 8].

Група міжнародного центру фінансового нагляду. Група бу-
ла сформована в жовтні 1980 року з ініціативи Базельського ко-
мітету з банківського нагляду як об’єднання відповідних органів
влади в тих юрисдикціях, визначених у той час як “офшорні фі-
нансові центри”. Зберігаючи тісні робочі відносини з Базельсь-
ким комітетом з банківського нагляду, Група перетворилася на
орган, який представляв інтереси низки держав-членів цієї юрис-
дикції у боротьбі з відмиванням грошей [9].

Регіональна наглядова група Центральної Азії та Закавказ-
зя включає Вірменію, Азербайджан, Грузію, Республіку Казах-
стан, Республіку Киргизстан, Російську Федерацію, Таджикис-
тан, Туркменістан та Узбекистан.

Основними завданнями регіональні групи є: забезпечення
ефективної взаємодії та співпраці у сфері банківського регулю-
вання та нагляду; обмін інформацією серед органів влади; проек-
тування системи раннього реагування; розвиток політики та
практики банківського нагляду країн-членів відповідно до прин-
ципів Базельського комітету з питань банківського нагляду
[4, с. 65].
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Підкомітет з питань банківського нагляду (SSBS) Співдруж-
ності розвитку Південної Африки був створений у 2004 році, піс-
ля розпуску Групи банківського нагляду Східної та Південної Аф-
рики (ESAF), згідно з рішенням, прийнятим Комітетом членів
правління центральних банків країн Співдружності розвитку Півдня
Африки. До Підкомітет з питань банківського нагляду Співдружно-
сті розвитку Південної Африки (SSBS) входять: Республіка Ангола,
Республіка Ботсвана, Демократична Республіка Конго, Королівство
Лесото, Республіка Мадагаскар, Республіка Малаві, Республіка Ма-
врикій, Мозамбік, Республіка Намібії, Південно-Африканська Рес-
публіка, Королівство Свазіленд, Об’єднана Республіка Танзанія, Ре-
спубліка Замбії та Республіка Зімбабве [2, с. 68].

Форум органів банківського нагляду Організації централь-
них банків Південно-Східної Азії, Австралії та Нової Зеландії
включає 24 члени: 20 центральних банків і чотири банківські на-
глядові агенції, що охоплюють 20 країн в Азії і Тихоокеанському
регіоні. Форум збирається кожного року на симпозіумах, де по-
даються та обговорюються основні пропозиції, реформи банків-
ського регулювання та нагляду на глобальному рівні, а також
підтримується тісна закрита співпраця між членами форуму [10].

Комітет органів банківського нагляду у Західній і Центра-
льній Африці був створений у квітні 1994 року в Аккрі (Гана).
До його складу входять керівники банківського нагляду центра-
льних банків 11 країн (Бурунді, Конго, Кабо-Верде, Гани, Гвінеї,
Гамбії, Нігерії, Сьєрра-Леоне, Судану і Руанді) і трьох банківсь-
ких комісій від Центральної Африки, Мадагаскару та західно-
африканського валютного союзу [4, с. 46].

Асоціація органів нагляду за діяльністю фінансових уста-
нов країн Тихоокеанського регіону була створена у 2002 році ві-
сьмома головами нагляду в Тихоокеанському регіоні і схвалена
керівниками центральних банків і міністрами фінансів.

AFSPC була сформована, щоб, серед іншого, сприяти обміну та
координації питань, що стосуються нагляду та регулювання фінан-
сових установ у межах регіону, зміцненню регіональної співпраці у
сфері фінансового регулювання та нагляду. Секретаріат асоціації
організовує спеціалізовані навчальні семінари для країн-учасниць, а
також бере участь у щорічній зустрічі глав нагляду [11].

Найвідомішою і найавторитетнішою міжнародною організаці-
єю у сфері банківського нагляду та регулювання є Базельський
комітет з питань банківського нагляду [12]. Причиною ство-
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рення послужив крах великого західнонімецького банку Херштат
(Bankhaus Herschtatt) у 1974 році та банкротство банку США
“Національний банк імені Франкліна” (Franklin National Bank of
New York). Перед Бaзельським комітетом була поставлена мета
— розроблення рекомендацій з питань регулювання бaнківської
діяльності і запобігання виникненню банківських криз. Комітет
був заснований в 1974 р. країнами так званої групи десяти (G-10)
— Бельгія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерла-
нди, США, Швейцарія, Велика Британія. Нині членами Базельсь-
кого комітету є представники 13 країн (Бельгія, Канада, Франція,
Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Ве-
лика Британія, США, Люксембург та Іспанія. Ці країни представ-
лені центральними банками або державними органами (якщо
центральний банк не бере участі в здійсненні нагляду за банків-
ським сектором), які офіційно несуть відповідальність за здійс-
нення банківського нагляду [13, с. 2].

Основна мета заснування Базельського комітету — розвиток спів-
робітництва між національними наглядовими оргaнами країн-членів
у справі здійснення нагляду за діяльністю міжнародних банків, чиї
головні офіси були розміщені в цих країнах. Організатори Базельсь-
кого комітету ставили перед собою завдання створити систему на-
дійного всеохопного банківського нагляду в міжнародному масштабі.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Отже, на національному рівні необхідність регулю-
вання банківської діяльності полягає в особливій економічній і
соціальній природі банків, їх ролі в розвитку економіки країни.
Банки функціонують здебільшого як приватні установи, метою
діяльності яких є отримання прибутку. Разом з тим банки здійс-
нюють суспільно корисну й необхідну діяльність, що і робить ре-
гулювання банківської діяльності обґрунтованим і необхідним
завданням держави. З активізацією глобалізаційних процесів фі-
нансових ринків, основними учасниками яких є банки, з’явилася
потреба в регулюванні банківської діяльності на міжнародному
рівні. Регулювання банківської діяльності на міжнародному рівні
передбачає створення системи принципів, норм, стандартів і пра-
вил ведення банківського бізнесу для забезпечення транспарент-
ності й передбачуваності дій партнера. Ці завдання взяв на себе
створений у 1974 році Базельський комітет з питань банківського
нагляду, основними документами якого, на шляху міжнародної
гармонізації банківського регулювання стали: Базельська Угода
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про капітал (Basеl Capital Accord, Базель І), яка була прийнята у
липні 1988 року, Нова Базельська угода про капітал, Базель ІІ
(Basel –II Capital Accord) 2004 р., Базель ІІІ (Basel–ІII Capital
Accord) 2010 р., Основні принципи ефективного банківського на-
гляду та Методологічні роз’яснення до них. Окрім Базельського
комітету, у світі існує ряд міжнародних регіональних організацій
банківського нагляду. Вони займаються вивченням банківського
регулювання та нагляду з метою досягнення єдиних методів у
здійсненні банківського нагляду, забезпечують обмін інформаці-
єю, досвідом, ідеями та знаннями між країнами учасницями тощо.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕОБХОДИМОСТИ
И ЗНАЧЕНИЕ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
АННОТАЦИЯ. Задачей исследования является обоснование необходимости
банковского надзора на международном уровне, а также исследование функ-
ций региональных организаций банковского надзора. Обосновано, что необ-
ходимость банковского регулирование и надзора является важной не только
на национальном уровне, но и на международном. Регулирования банковской
деятельности на национальном и международном уровнях предусматривает
создание системы принципов, норм, стандартов и правил ведения банковско-
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го бизнеса для обеспечения транспарентности и предсказуемости действий
участников рынка. Задачи регулирования и надзора на международном уровне
возложены на созданный в 1974 году Базельский комитет по банковскому
надзору. В процессе исследования определено, что кроме него в мире функ-
ционирует ряд международных региональных организаций банковского над-
зора, которые занимаются его изучением с целью создания унифицирован-
ных принципов осуществления банковского надзора в соответствии с
ведущей международной практикой, обменом информацией, опытом, идеями
и знаниями между странами-участницами и т.д. Материалы статьи могут
быть использованы в теоретических фундаментальных исследованиях в об-
ласти определения необходимости банковского надзора и роли в его осуще-
ствлении международных региональных организаций банковского надзора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: банковский надзор, международные региональные орга-
низации банковского надзора, Базельский комитет по банковскому надзору.
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THE THEORETICAL ASPECTS OF NECESSITY
AND IMPORTANCE OF BANKING SUPERVISION

ON THE INTERNATIONAL LEVEL

ABSTRACT. The research is aimed to reason the necessity of banking supervision on
the international level and to study the functions of banking supervision regional
organizations. It is justified that banking regulation and supervision is important both
on national and international level. Banking supervision on national and international
level provides creating a system of principles, norms, standards and rules of running
banking business for ensuring transparency and predictability of market members’
actions. The task of banking activity regulation on the international level is assigned to
the Basel committee on banking supervision established in 1974. It is investigated that
except it there is a number of international regional organizations on banking
regulation and supervision which study it with the purpose of working out unified
principles of performing banking supervision according to the best international
practice, exchange the information, experience, ideas and knowledge among the
member countries etc. Materials of the article can be used in fundamental theoretical
research as to defining the necessity of banking regulation and the role of international
regional organizations on banking supervision in its performing.

KEY WORDS: banking supervision, international regional organizations on
banking supervision, the Basel committee on banking supervision.
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ФІСКАЛЬНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ
ЯК ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ

БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто сутність і роль фіскального федералі-
зму в контексті формування децентралізованої системи бюджетного
регулювання в Україні, що є основою формування ефективного економі-
чного та соціального розвитку суспільства. Доведено, що фіскальний
федералізм не повинен обмежуватись виключно перерозподілом фінан-
сових ресурсів між регіонами, а стимулювати місцеві органи влади до
фінансової автономії та розвиток власного фінансово-економічного по-
тенціалу. У той час, як розподіл доходів між окремими видами бюджетів
повинен забезпечити бюджет кожного рівня достатнім обсягом доходів,
а перерозподіл видаткових повноважень повинен бути таким, щоб межі
надання бюджетної послуги співпадали з межами її споживання. Ефекти-
вно побудований фіскальний федералізм дозволяє збалансувати потре-
би на місцях з їх фінансовими можливостями, а неефективно побудова-
ний — нівелює прагнення місцевих органів влади до економічного
піднесення регіонів та, за наявності дефіциту фінансових ресурсів,
утворює поле для корупції.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: бюджетне регулювання, децентралізація, фіскальний
федералізм.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Вирішення фінансових про-
блем державної регіональної політики є фундаментом забезпе-
чення сталого економічного та соціального розвитку. Рух
грошових коштів між рівнями влади внаслідок розподілу повно-
важень спонукає розвиток бюджетного регулювання, а ефектив-
ність бюджетного регулювання полягає в тому, наскільки діюча
система перерозподілу фінансів сприяє реалізації принципів бю-
джетного федералізму. Побудова бюджетної системи передбачає
розподіл повноважень і фінансових ресурсів бюджету між різни-
ми рівнями влади за умови збереження певної фінансової само-
стійності. При цьому, розподіл функцій і відповідне їм фінансове
забезпечення повинні бути оптимальними, а результат витрачан-
ня коштів максимально ефективним. Фіскальний федералізм —
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законодавчо закріплений розподіл функціональних повноважень
і відповідальності структур усіх рівнів влади з відповідним роз-
межування на даній основі доходів і видатків між ними спрямо-
ваний на досягнення даної мети.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика міс-
цевих бюджетів у системі бюджетного регулювання посідає важ-
ливе місце в дослідженнях і публікаціях як українських, так і іно-
земних учених. Серед яких особливу увагу привертають наукові
праці О. Василика, О. Кириленко, В. Кравченка, В. Опаріна, В.
Федосова, С. Юрія та інших, знайомство з якими дозволило оці-
нити теоретико-методологічні принципи формування системи
бюджетного регулювання.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Переважна більшість робіт
науковців зорієнтована на дослідження загальних теоретичних
засад бюджетного регулювання чи фіскального федералізму як
механізму збалансування місцевих бюджетів. Разом з тим мало-
дослідженою та нерозв’язаною лишається проблема бюджетного
регулювання в умовах реформування місцевого самоврядування
на засадах розвитку фіскального федералізму.

Формулювання мети і завдання дослідження. Мета роботи
— аналіз формування та розвитку фіскального федералізму в
контексті бюджетного регулювання в Україні. Досягнення поста-
вленої мети передбачає вирішення наступних завдань: дати оцін-
ку фіскального федералізму в оптимізації бюджетного регулю-
вання в зарубіжних країнах з метою його використання в Україні;
проаналізувати показники розподілу ВВП через Зведений, Дер-
жавний і місцеві бюджети України та їх вплив на рівень децент-
ралізації в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Федералізм (від
латинського «foedus» — «союз», «угода») — це взаємна згода
держав щодо обміну частини власного суверенітету на певні пе-
реваги від дипломатичного, воєнного, торгового чи іншого союзу
[1, c. 7].

Теорія бюджетного федералізму базується на принципах фі-
нансової децентралізації (переклад з латинського de — запере-
чення, centralis — центральний) системи розподілу функцій та
повноважень між центральним і місцевим рівнями управління із
розширенням прав останніх [2, c. 239]. Вперше на законадавчому
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рівні поняття децентралізація було закріплено в Франції в XVIII
ст. Вона передбачала поділ адміністративних прав на ті, що на-
лежать виключно до компетенції держави, та ті, котрі надаються
громаді шляхом делегування [3, c. 82]. Політичні діячі Франції в
ХІХ ст. під децентралізацією розуміли розширення компетенцій
місцевих адміністративних органів, котрі діють у межах своєї
компетенції самостійно та незалежно від центральної влади [4, c.
154]. У середині ХІХ ст. німецький економіст Умпфенбах висло-
влював думку, що місцеві інтереси краще можуть бути оцінені на
місцях, ніж центральною владою, яка задовольняє останні за ви-
щу ціну, ніж при забезпеченні їх місцевою владою [5, c. 13]. Ана-
логічні погляди поділяв російський фінансист Д. Боголєпов
«окрім тих функцій, що держава виконує, як єдине ціле, існує ряд
проблем, котрі не мають загальнодержавного значення, проте є
важливими для окремих територій. З одного боку, задовольнити
дані інтереси держава не в змозі, а з другого боку — на місцях
краще поінформовані щодо потреб та вподобань населення, тому
передача окремих функцій держави на локальний рівень зможе
задовольнити інтереси жителів окремих територій [6, c. 198].

Подальший розвиток теорія децентралізації одержала в дослі-
дженнях англійського економіста У. Оутса. Зокрема, значним
внеском стала його «теорема децентралізації», виведена в 1972
році: «Якщо в ізольованому територіальному утворенні існує
можливість для надання суспільного блага і його граничні витра-
ти дорівнюють середнім витратам його виробництва в кожному з
утворень незалежно від того, надаються вони централізовано чи
децентралізовано, то надання цього блага місцевими органами
самоврядування в кількості, що відповідає реальному попиту,
завжди буде ефективнішим, ніж його надання центральним уря-
дом у фіксованому обсязі (на постійному рівні)» [7, c. 243]. За те-
оремою, якщо дані умови не виконуються, підстави для децент-
ралізації в умовах економічної ефективності відсутні.

На початку XXI століття розпочався новий процес розвитку
децетралізації системи державного управління. Ринкова система
господарювання передбачає часткове делегування функцій
управління на місця та регіони з метою реалізації самостійної
економічної політики. Проте, процес децентралізації планування,
управління та розвитку ринкових відносин передбачає дотриман-
ня нових вимог у сфері управління економічними процесами.
Оскільки фінанси відіграють важливу роль у структурі ринкових
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відносин, актуальною з фінансової точки зору є проблема вста-
новлення інституту місцевого самоврядування. Оптимальна
структура побудови територіального управління впливає на ефе-
ктивність механізмів фінансового управління.

Загальноприйнятого визначення федералізму до сьогодніш-
нього часу ще не розроблено. Часто науковці застосовують по-
няття «федералізм» виключно з поняттям «федерація». Проте,
федерація — це форма державного устрою, що відрізняється
принципами побудови та гарантуванням децентралізації прийн-
яття державних рішень, а федералізм — це неперервний перего-
ворний процес між органами та рівнями влади щодо принципів
загальної політики та вирішення конкретних проблем. Д. Елазар
дає визначення федералізму як поєднання самоуправління та
розподілу влади [8, c. 5]. За К.Фрідріхом, федералізм — це про-
цес, коли окремі політичні об’єднання домовляються щодо роз-
робки єдиних підходів до вирішення проблем і здійснення зага-
льної політики і прийняття спільних рішень, в результаті чого
політичне суспільство стає єдиним цілим [9, c. 7].

Отже, федералізм і федерація хоча і є спорідненими поняттями,
проте різними. Під федералізмом розуміється свого роду філософія,
що базується на певних цінностях. Під федерацією розуміють реа-
льний політичний устрій суспільства, що відповідає певним прин-
ципам. Вважаємо, що федералізм є поняття ширше за федерацію,
оскільки ідеї федералізму використовуються не лише на державно-
му, а й на міжнародному рівні (ООН, Європейський союз тощо).

Федералізм, передбачаючи розподіл суверенітету між центром
і регіонами, участь останніх у вирішенні національних проблем і
цетрального уряду у вирішенні проблем регіонів, розподіл пов-
новажень і відповідальності між ними був довший час і зараз за-
лишається утопією. У кінці 30-х років англійський політолог Г.
Ласкі, вивчаючи досвід США, Німеччини, Австралії та Канади,
дійшов до висновку, що епоха федералізму закінчилась, оскільки
досліджувані ним країни уже не відповідають економічним та
політичним потребам майбутнього. Тим не менше, і через 70 ро-
ків вони успішно функціонують. Це пояснює той факт, що феде-
ралізм у загальному, чи як мінімум, делегування повноважень
центрального уряду органам місцевого самоврядування, стає усе
актуальнішим у різних частинах світу і має такі переваги:

• процес децентралізації дозволяє делегувати фіскальні пов-
новаження та обов’язки щодо надання суспільних благ на місце-
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вий рівень. За Дж. Бюкененом — ефективність надання суспіль-
них благ залежить не лише від корисності та рівня цін на суспі-
льне благо, а й від кількості їх користувачів [10];

• місцеві органи влади володіють більшою інформацією щодо
місцевих потреб, аніж центральний уряд, тому приймають ефек-
тивніші рішення [11];

• фіскальна децентралізація передбачає виникнення конкуре-
нції між регіонами, що провокує оптимальний розподіл ресурсів
[12];

• фіскальний федералізм при дотриманні певних умов ство-
рює ситуацію, за якої рівні державної влади взаємно виключають
втручання один одного у функціонування ринкової економіки.
При ефективному розподілі повноважень жоден з рівнів влади не
володіє монополією регулювання економіки [13].

У зарубіжній практиці, залежно від критеріїв, закладених у їх
основу, існують різні форми функціонування фіскального феде-
ралізму. Відповідно до класифікації Міжнародного валютного
фонду залежно від ступеня фінансової взаємодії різних рівнів
влади, вони диференціюються таким чином: класичний федера-
лізм (США), кооперативний (Німеччина), канадський, британсь-
кий і режим адміністративної опіки над органами місцевого са-
моврядування (Франція, скандинавські країни) [14, c. 243—257].
Фінансові взаємозв’язки між центральним і місцевими органами
влади можуть здійснюватись шляхом чіткого розмежування бю-
джетних надходжень, комбінування власних доходів місцевих
бюджетів з бюджетними трансфертами, солідарного розподілу
доходів і системою міжбюджетних субсидій, залежно від дотацій
центральних органів влади. Розглянемо концептуально організа-
ційні засади основних моделей фіскального федералізму.

Історично американський федералізм почав формуватись ще в
період постколоніальної епохи. На його функціонування значний
вплив мають особливості американської вертикалі державної
влади, оскільки країна поділена на відомчі федеральні округи, які
не співпадають з адміністративно-територіальним поділом. Аме-
риканська система фінансових взаємовідносин у формі «федера-
льна адміністрація — штати — органи місцевого самоврядуван-
ня» є результатом компромісу між місцевими та федеральними
силами [15]. У Конституції США задекларована основа бюджет-
ного регулювання — підвищення ефективності використання
бюджетних коштів за допомогою координування федеральних,
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штатних і місцевих програм і забезпечення на місцевому рівні за-
гальнодержавних стандартів якості життя. Окрім власних подат-
кових доходів, штати здійснюють свої видатки за рахунок фінан-
сової допомоги у формі грантів з федерального боку. Сума
грантів є досить значною, становить більше 15 % видатків феде-
рального бюджету та за економічною природою є безповоротною
виплатою, що не компенсується та призначається для вирішення
загальнонаціональних проблем. Цільова фінансова допомога на-
дається у формі двох видів грантів:

• блок-гранти (на охорону здоров’я, соціальне забезпечення,
та інших видаткових статей);

• категорійні гранти (на фінансування конкретної видаткової
програми). Більша половина таких грантів надається на дольовій
основі, тобто надання коштів бюджетами вищих рівнів відбува-
ється за умови фінансування органами влади нижчого рівня пев-
ної частини видаткових статей, що включені в даний грант.

Американська модель фіскального федералізму характеризу-
ється відсутністю чітко встановленої системи міжбюджетного
перерозподілу ресурсів та автономністю територій у процесі ви-
бору напряму своєї діяльності. Уряд будує відносини з регіонами
та органами місцевого самоврядування залежно від тих пріорите-
тів, котрі закладені в загальній економічній політиці.

Загалом, характеризуючи американську модель бюджетного
регулювання, можна виділити кілька основних характеристик.
По-перше, це простота механізму перерозподілу ресурсів у даній
моделі. Території володіють власними джерелами доходів, неза-
лежними від федерального уряду. Центральний уряд виділяє фі-
нансову допомогу територіям у формі категорійних грантів з ме-
тою забезпечення населення найважливішими товарами та
послугами в тому випадку, якщо органи місцевого самовряду-
вання запроваджують у життя певні програми. Вибір інших сус-
пільних благ знаходиться у компетенції місцевих органів влади,
таким чином відпадає необхідність у будь-яких заплутаних взає-
мовідносинах між бюджетами різних рівнів. По-друге, висока фі-
нансова самостійність території, і, відповідно, самостійність у
виборі напрямів здійснення бюджетних видатків. По-третє, висо-
ка ефективність використання урядових грантів, оскільки феде-
ральний уряд надає в основному категорійні та додаткові катего-
рійні гранти. По-четверте, дана модель не направлена на
забезпечення всім громадянам однакового рівня використання



ISSN: 2310-9734 Фінанси, облік і аудит. 2014. Випуск 1 (23)

87

суспільних послуг. Можна зробити висновок, що в основі амери-
канської моделі бюджетного регулювання лежить неокласична
економічна теорія, коли найефективніше територіальний розви-
ток можуть забезпечити лише ринкові механізми, а вирівнювання
перерозподілу виробництва суспільних благ по територіях буде
підривати ефективність даного механізму. Для країн, де має міс-
це значна диференціація в наданні суспільних послуг у розрізі
територій, дана модель навряд чи буде прийнятною.

Свої особливості, характерні для фіскального федералізму в
Німеччині, державний устрій якої включає федерацію, землі та
общини. Німецька система фіскального федералізму передбачає
активну участь держави в процесі бюджетного регулювання.
Найбільший тягар фінансування припадає на федерацію, зокрема,
це обов’язки гарантування безпеки існування держави: закордон-
ні справи, оборона, внутрішня безпека, монетарна система тощо.
Федерація несе відповідальність за цілісний економічний розви-
ток країни. До основних завдань земель відноситься культура,
освіта та наука. Найнижчою ланкою є общини, в інтересах яких
перебуває все, що стосується громади та окремих членів общини.

Процес становлення і розвиток бюджетного регулювання в
Україні з моменту її незалежності і до нині залишається предме-
том гострих дискусій, оскільки, не зважаючи на численні законо-
проекти спрямовані на її удосконалення не сформували чітке мі-
сце центру та органів місцевого самоврядування в системі
розподілу фіскально-бюджетних повноважень між різними рів-
нями влади. Загалом, побудова бюджетної системи передбачає
розподіл повноважень і фінансових ресурсів бюджету між різни-
ми рівнями влади за умови збереження певної фінансової само-
стійності. В ідеалі розподіл функцій і відповідне їм ресурсне за-
безпечення повинні бути оптимальними, а витрачання коштів
максимально ефективним. Саме на досягнення цієї мети спрямо-
ваний фіскальний федералізм — законодавчо закріплений розпо-
діл функціональних повноважень і відповідальності структур рі-
зних рівнів влади з відповідним розмежування на даній основі
доходів і видатків між ними на засадах державної, соціально-
економічної, політичної доцільності, соціальної етики, міжрегіо-
нальної, міжнаціональної та суспільної солідарності [16].

Україна задекларувала курс на децентралізацію бюджетної
системи, що закріплено у Конституції України та ратифіковано
при підписанні Європейської Хартії про місцеве самоврядування.
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Основні принципи організації місцевого самоврядування відпові-
дно до вказаної хартії визначеніо таким чином [17]:

• «у межах національної економічної політики, органи місцевого
самоврядування мають право на володіння достатніми власними
фінансовими ресурсами, якими вони можуть самостійно розпоря-
джатися для виконання своїх функцій». Даний принцип констатує
положення, що, з одного боку, органи місцевого самоврядування
мають право на наявність фінансових ресурсів, а з другого боку,
ним формулюється умова достатності цих фінансових ресурсів;

• «фінансові ресурси органів місцевого самоврядування пови-
нні відповідати визначеним Конституцією та законами повнова-
женням. Частина фінансових ресурсів повинна надходити від мі-
сцевих податків і зборів, при цьому ставки на них мають право
встановлювати органи місцевого самоврядування відповідно до
законодавчих актів».

Проте, на практиці швидше можна спостерігати тенденцію до
централізації управління бюджетом. Це проявляється навіть не у
пропорціях між Державним і місцевими бюджетами (у 1993 р. —
1,09 разу, а у 2012 р. — 2,92 разу), а у суттєвій невідповідності
ресурсного потенціалу місцевих бюджетів обсягу їх видатків. Не
впливають суттєво на ситуацію і надані права в частині місцевого
оподаткування. В умовах дії Податкового кодексу України міс-
цеві податки та збори відіграють незначну роль у процесі форму-
вання місцевих бюджетів, тому не здатні впливати на фінансову
спроможність органів місцевого самоврядування, оскільки їх час-
тка в загальному обсязі доходів місцевих бюджетів щорічно зни-
жується: більшість граничних розмірів ставок встановлені та за-
лежать від неоподаткованого мінімуму доходів громадян і не
переглядаються не зважаючи на реальне зростання доходів плат-
ників податків.

Рівень децентралізації вимірюється таким показником, як час-
тка ВВП, що перерозподіляється через місцеві бюджети. Динамі-
ку даного показника за останні дванадцять років відображено на
графіку (рис.1). Протягом 2000—2012 років частка перерозподілу
ВВП через місцеві бюджети в середньому стабілізувалася на рів-
ні 7,2 %, хоча порівнюючи з початком 90-х років, у період стано-
влення самостійної бюджетної системи України, вона зменшила-
ся з 11,5 % у 1992 році до 7,2 % у 2012 році, що становить
приблизно чверть частки ВВП, що перерозподіляється через зве-
дений бюджет України на сьогоднішній день.
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Рис.1. Частка перерозподілу ВВП через зведений, державний і місцеві
бюджети України у 2000 — 2012 рр., %

Джерело: розроблено автором за даними Звітів про виконання Державних бюдже-
тів України за 2000-2012 рр.: Державна казначейська служба в Україні. Сайт у мережі
Інтернет. / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://www.treasury.
gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477

Така нестабільність у бюджетній політиці, безумовно, є нега-
тивним явищем, особливо для органів місцевого самоврядування,
які мають постійно «підлаштовуватись» під зміну орієнтирів
центру.

Напрями та проблеми бюджетного регулювання в будь-якій
країні визначаються, насамперед, вирішенням завдань оптиміза-
ції розмежування видатків і розподілу доходів між напрямками
бюджетної системи. Чим повніше вирішенні ці завдання на вихі-
дній стадії формування бюджетного законодавства, тим менш
масштабними та складними є проблеми бюджетного регулюван-
ня і тим більше вони можуть вирішуватись на рівні місцевого са-
моврядування.

Додатковим обмежувачем децентралізації бюджетних ресур-
сів в Україні є високий рівень міжрегіональних відмінностей у
бюджетному забезпеченні і це об’єктивно потребує значної
централізації податкових доходів для подальшого перерозподілу



ISSN: 2310-9734 Finance, accounting and audit. 2014. Випуск 1 (23)

90

між територіальними одиницями. В Україні більшість місцевих
бюджетів і населення країни зацікавлено в інтенсивному вирів-
нюванні бюджетного забезпечення, а отже, і в вищій централіза-
ції бюджетних ресурсів із-за нерівномірного розміщення подат-
кового потенціалу. За умови, що близько 60 % усіх податків
збирається на території 6 з 24 областей, де проживає біля 35 %
усього населення країни. Таким чином, у процесі децентралізації
бюджетних ресурсів фактично зацікавлені лише забезпечені регі-
они.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Підсумовуючи сказане, необхідно ще раз акцентувати
увагу на тому, що твердження про надмірно централізовану бю-
джетну систему в Україні не є абсолютно вірним, точнішим є іс-
нування так званої змішаної системи, що є характернішою за те-
перішніх умов бюджетного регулювання.

У деяких дослідженнях зарубіжних авторів відслідковується
обернено статистична залежність між децентралізацією бюджет-
них ресурсів і макроекономічною стабільністю. Найвищий рівень
децентралізації бюджетних ресурсів характерний для країн з ма-
кроекономічною нестабільністю, високим рівнем боргового на-
вантаження, залежністю від експорту та внутрішньо-економічної
кон’юнктури, що потребує концентрації на державному рівні бю-
джетних ресурсів та обмеження можливості децентралізації бю-
джетних ресурсів.

Ефективно побудований фіскальний федералізм дозволяє оп-
тимально збалансувати необхідні потреби регіонів з їх фінансо-
вими можливостями, а неефективно побудований — призводить
до ситуація загальної «зрівнялівки», усуває стимули місцевих ор-
ганів влади до економічного піднесення регіонів і за наявності
дефіциту фінансових ресурсів утворює поле для корупції. Фіска-
льний федералізм не повинен обмежуватись лише перерозподі-
лом фінансових ресурсів між регіонами, а, перш за все, стимулю-
вати органи місцевого самоврядування до фінансової автономії
та нарощування фінансово-економічного потенціалу.
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ФИСКАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ
КАК ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ МОДЕЛЬ

ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены сущность и роль фискального
федерализма в контексте формирования децентрализованной системы
бюджетного регулирования в Украине, что является основой формиро-
вания эффективного экономического и социального развития общест-
ва. Доказано, что фискальный федерализм не должен ограничиваться
исключительно перераспределением финансовых ресурсов между реги-
онами, а стимулировать местные органы власти к финансовой авто-
номии и развитие собственного финансово — экономического потенци-
ала. В то время, как распределение доходов между отдельными видами
бюджетов должно обеспечить бюджет каждого уровня достаточным
объемом доходов, а перераспределение расходных полномочий должен
быть таким, чтобы границы предоставления бюджетной услуги совпа-
дали с границами ее потребления. Эффективно построенный фискаль-
ный федерализм позволяет сбалансировать потребности на местах с
их финансовыми возможностями, а неэффективно построен — нивели-
рует стремление местных органов власти к экономическим подъемам
регионов и, при наличии дефицита финансовых ресурсов, образует поле
для коррупции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бюджетное регулирование, децентрализация, фис-
кальный федерализм.
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FISCAL FEDERALISM AS A DECENTRALIZED MODEL
OF FORMING BUDGETARY REGULATION IN UKRAINE

ABSTRACT. The essence and role of fiscal federalism is examined in the
article in terms of forming a decentralized system of budgetary regulation in
Ukraine that the basis for stimulating an effective economical and social
development process. It is proved that fiscal federalism does not have to be
limited solely by redistribution of financial resources between regions, but to
encourage local authorities to explicate financial autonomy and develop its own
economic and financial potential. While the distribution of revenues among
separate types of budgets has to provide a budget of each level with a sufficient
volume of funds, redistribution of expenditure responsibilities has to ensure that
the limits of providing budgetary service match the limits of its consuming.
Effectively constructed fiscal federalism allows to balance local demands with
their financial possibilities, and ineffectively constructed one — discourages
local authorities to work for economic raise of regions and creates a field for
corruption in case of lack of financial resources.

KEY WORDS: budgetary regulation, decentralization, fiscal federalism.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
У СИСТЕМІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИЗИ: МАКРО-

ТА МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ

АНОТАЦІЯ. Запропоновано нові підходи в розробці пропозицій менеджме-
нту та представникам власника щодо оптимального вибору джерел до-
даткового фінансування підприємств із корпоративними правами дер-
жави (КПД). Використано методи: групування, аналізу, синтезу, порів-
няння, систематизації, ранжування, узагальнення. Обґрунтовано актуа-
льність застосування нових антикризових концепцій менеджменту та
інноваційних фінансових технологій на підприємствах із КПД. Доведено
потенційну можливість держави бути ефективним власником підпри-
ємств із контрольним пакетом КПД. Отримані наукові результати мо-
жуть бути використані менеджментом підприємств і представниками
ФДМУ. Подальші дослідження передбачають розробку багатофактор-
них дискримінантних функцій у розрізі сформованих груп підприємств.
Оптимальний вибір джерел фінансування підприємств із КПД забезпечує
своєчасне фінансування проектів і суспільний контроль над стратегічно
важливими для економіки країни підприємствами.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: фінансова діагностика, криза, система попередження
кризи, джерела фінансування підприємств, корпоративні права держави,
приватизація

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. За умов зростання конкурен-
ції на міжнаціональних і фінансових ринках, а також політичної
нестабільності та економічної кризи в країні актуалізується ви-
вчення механізму попередження кризи на макро- та на макрорів-
нях. Результати проведених автором у [1; 2] досліджень свідчать
про брак ефективного антикризового управління національними
корпоративними фінансами: значною залишається кількість по-
рушених справ про банкрутство, а також частка збиткових під-
приємств — 42,2 % за перше півріччя 2013 року [3].

Недостатньо ефективне антикризове управління фінансами та
перебіг процедур банкрутства (розпорядження майном, санації
або ліквідації) слід констатувати також на підприємствах України
з часткою корпоративних прав держави (далі — КПД), яких у Ре-
© О. А. Островська, 2014
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єстрі КПД станом на початок 2013 р. обліковувалося 629, 2014
року — 571 [4; 5]. При цьому станом на 1.01.2013 р. порушені
провадження у справі про банкрутство відносно 110 господарсь-
ких товариств із державною часткою > 25 %, з яких 51 (46 %) пе-
реведені в режим санації, а 41 (37 %) перебувають на стадії лікві-
дації [2; 6].

Отже, викладене, а також проведені у [2] дослідження свід-
чать про нестійкий фінансовий стан і відсутність ефективного
менеджменту на підприємствах, у статутному капіталі яких є
державна частка, що слугує вагомим аргументом для впрова-
дження на них нових фінансових технологій і методів управлін-
ня. На особливу увагу заслуговують інструменти фінансової діа-
гностики в системі антикризового (превентивного) контролінгу з
метою визначення джерел фінансування запланованих на підпри-
ємствах заходів. Додаткове фінансування діяльності господарю-
ючих суб’єктів із державною часткою майна, за нестачі власних і
позикових коштів, є можливим або за рахунок коштів від прива-
тизації майна, або за рахунок часткового субсидіювання проектів
власником за збереження або збільшення частки КПД. Визначен-
ня оптимальних джерел фінансування на підприємствах із КПД є
складовою системи попередження кризи на макрорівні, оскільки,
з одного боку, фінансування проектів власниками таких підпри-
ємств є обтяжливим для державного або місцевих бюджетів, з
іншого, надає можливість збереження форми власності, а, отже,
певного суспільного контролю над стратегічно важливими для
національної економіки підприємств. Якість діагностики джерел
фінансування таких підприємств є складовою системи попере-
дження кризи також на самих підприємствах (на мікрорівні),
оскільки своєчасне фінансування інвестиційних проектів є пере-
думовою забезпечення ефективної фінансово-господарської дія-
льності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами фі-
нансування суб’єктів підприємництва займалося багато вітчизня-
них науковців у галузі корпоративних фінансів. На увагу заслу-
говують праці, зокрема, авторів: М. М. Бердар, О. Г. Білої, І. О.
Бланка, А. В. Корнилюк, С. В. Онишко, О. О. Терещенко, А. М.
Поддєрьогіна, Р. А. Слав’юк. Дослідженню інструментів діагнос-
тики в системі попередження кризи присвячено праці: Н. Д. Ба-
бяк, С. В. Івахненкова, Л. О. Лігоненко, С. В. Приймак, М. С.
Пушкаря, О. О. Терещенко, ін. Вагомий внесок у дослідження те-
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оретичних засад управління фінансами державних підприємств
зробили вчені: М. Д. Білик, О. Д. Василик, О. О. Молдован, В. М.
Опарін, Д. В. Полозенко, Т. М. Рева, О. Р. Романенко, В. М. Фе-
досов, С. І. Юрій та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Натомість питанням удоско-
налення діагностики оптимального фінансування підприємств із
КПД у системі попередження кризи на макро- та на мікрорівні в
фахових вітчизняних виданнях приділено недостатньо уваги.

Формулювання мети і завдання дослідження. Тому на часі
є розробка нових підходів до фінансової діагностики в системі
антикризового контролінгу з метою підготовки пропозицій
управлінському персоналу та представникам власника в особі
ФДМУ щодо вибору джерел фінансування підприємств із КПД.
Альтернативний вибір фінансування (за рахунок коштів від при-
ватизації майна із зменшенням або повним продажем КПД у ста-
тутному капіталі, або за рахунок часткового субсидіювання прое-
ктів власником за збереження або збільшення державної частки
КПД) відіграє вагому роль у системі попередження кризи як на
макроекономічному, так і на рівні окремого підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. З метою фінан-
сової діагностики в системі антикризового контролінгу джерел
фінансування підприємств із державною часткою, автором дослі-
джено вибірку зі 120 підприємств із Реєстру КПД станом на
1.07.2013 [7], об’єднаних у 6 груп (у кожній по 20 підприємств),
сформованих залежно від частки державної власності (КПД) в
статутному капіталі. По вказаній вибірці у розрізі груп підпри-
ємств розраховано основні, за визначенням автора, показники
(перед)кризового стану за 2011—2012 р.р. До таких показників
автором віднесено коефіцієнти: У. Бівера (далі — К Бівера), рен-
табельності капіталу власників, поточної ліквідності, оборотності
дебіторської й кредиторської заборгованості, співвідношення
власного та позикового капіталу (далі — ВК/ПК).

Техніка проведеного автором прикладного дослідження скла-
далася із: розрахунку показників по підприємствах вибірки у роз-
різі кожної з 6 груп; порівняння отриманих результатів із норма-
тивними та/або із середньогалузевими / або із середніми в групі
значеннями; занесення кількості підприємств, показники по яких
відповідають нормативним та/або середньогалузевим значенням,
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в аналітичні таблиці; ранжування груп підприємств залежно від
кількості «успішних» і «неуспішних» підприємств у кожній групі
— спочатку у розрізі кожного показника, у підсумку — за сукуп-
ністю відібраних показників.

Коефіцієнт системи показників У. Бівера широко використо-
вується у вітчизняній аналітичній практиці. В Україні згідно з
офіційною методикою [8] з метою «виявлення ознак неплато-
спроможності ... і дій з приховування банкрутства, фіктивного
банкрутства чи доведення до банкрутства; ... вжиття заходів що-
до запобігання банкрутству ... відновлення платоспроможності
підприємств шляхом їх санації» слід розраховувати цей коефіці-
єнт як відношення чистого грошового потоку (прибуток + амор-
тизаційні відрахування) до суми зобов’язань. Показник відобра-
жає спроможність підприємства розраховуватися по боргах за
рахунок результатів господарської діяльності. Згідно міжнарод-
ної практики значення К Бівера: <= 0,17 ідентифікує підприємст-
во з високим ризиком банкрутства; в межах від 0,17 до 0,4 — із
середнім рівнем втрати платоспроможності; > 0,4 — як достатньо
платоспроможне. У табл. 1 систематизовано результати розраху-
нку коефіцієнта Бівера по підприємствах вибірки.

Таблиця 1
ГРУПУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ З КПД ЗА ЗНАЧЕННЯМ К БІВЕРА

Частка КПД

Значення
< 10 % 10–25 % 25–50 % 50–75 % 75–100 % 100 %

2011

> 0,17 4 6 5 8 5 6

У т.ч. > 0,4 3 5 2 5 3 3

Середнє по групі (–0,125) (–0,025) +0,0195 +0,005 +0,115 +0,125 (!)

Рейтинг 4 2 3 1 3 2

2012

> 0,17 2 4 6 9 2 6

У т.ч. > 0,4 1 2 3 8 1 2

Середнє по групі (–0,229) (–0,924) +0,075 +0,775 (!) (–0,878) +0,066

Рейтинг 4 3 2 1 4 2
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Дані табл. 1 свідчать про неплатоспроможність більшості під-
приємств вибірки: у жодній із груп кількість платоспроможних
підприємств (з К Бівера > 0,17) не перевищує кількість неплато-
спроможних. Проте спостерігаємо позитивну динаміку зростання
потенційно платоспроможних підприємств (виключаючи 75–100
%) при збільшенні частки КПД у статутному капіталі. «Лідиру-
ють» протягом досліджуваного періоду підприємства з КПД 50–
75 % і 100 % державного капіталу.

Далі здійснимо групування і ранжування підприємств вибірки за
значенням коефіцієнта рентабельності капіталу власників. Поділя-
ючи думку М. Д. Білик [9] стосовно важливості вивчення по держа-
вних підприємствах показника рентабельності власного капіталу,
вважаємо за доцільне для підприємств із КПД дещо уточнити алго-
ритм його розрахунку. Оскільки метою дослідження є отримання
інформації про ефективність використання капіталу саме власників
(серед яких повністю або частково є держава), у знаменнику беремо
виключно інвестований ними капітал. До такого слід віднести: заре-
єстрований (пайовий), у дооцінках, додатковий, за вирахуванням
неоплаченого і вилученого. Отже, загальновідомий показник ROE
визначається як відношення чистого фінансового результату до ін-
вестованого власниками капіталу підприємства. Саме так пропону-
ється обчислювати коефіцієнт рентабельності власного капіталу в
офіційних методиках фінансової діагностики [10; 11] та в методиці
О. О. Терещенка в [12, с. 270].

Порівняємо отримані значення показника з нормативом > 0, і
додатково — з середньогалузевими ROE по економіці України:
0,046 у 2011 р. і 0,021 у 2012 р. (розраховано автором за даними
[3]). Отримані результати розрахунків занесемо до табл. 2.

Таблиця 2
ГРУПУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ З КПД ЗА ЗНАЧЕННЯМ ROE

Частка КПД

Значення
< 10 % 10–25 % 25–50 % 50–75 % 75–100 % 100 %

2011
> 0 5 5 10 10 6 10

В т.ч. > 0,046 3 3 4 4 3 6
Середнє по групі 0,021 0,0305 (–0,0595) (–0,0004) 0,009 (–0,006)

Рейтинг 6 5 3 2 4 1
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Закінчення табл. 2
Частка КПД

Значення
< 10 % 10–25 % 25–50 % 50–75 % 75–100 % 100 %

2012

> 0 3 5 8 13 6 11

У т.ч. > 0,021 2 3 5 9 3 5

Середнє по групі (–
0,232) (–0,047) (–

0,0785) (–0,004) (–0,016) (–1,368)

Рейтинг 6 5 3 1 4 2

Дані табл. 2 свідчать про збитковість більшості підприємств
вибірки. При цьому в групах підприємств з КПД у статутному
капіталі 50–75 % і 100 % у 2012 році спостерігаємо перевищення
кількості прибуткових суб’єктів підприємництва над збитковими.
Результати ранжування підприємств по ROE і К Бівера за обидва
досліджуваних періоди свідчать про потенційну можливість дер-
жави бути ефективним власником на підприємствах з контроль-
ним пакетом акцій (далі — КПА).

Систематизуємо в табл. 3 результати розрахунку по підприєм-
ствах вибірки коефіцієнта поточної ліквідності. Ранжування про-
ведемо залежно від відповідності отриманих значень нормативу
(> 1), встановленому офіційною методикою з фінансової діагнос-
тиці підприємств, що підлягають приватизації [13].

Таблиця 3
ГРУПУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ З ДКП
ЗА КОЕФІЦІЄНТОМ ПОТОЧНОЇ ЛІКВІДНОСТІ

Частка КПД

Значення
< 10 % 10–25 % 25–50 % 50–75 % 75–100 % 100 %

2011

> 1 10 13 7 11 12 13

Рейтинг 4 1 5 3 2 1

2012

> 1 8 11 10 12 10 12

Рейтинг 4 2 3 1 3 1
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На «перше місце» по ранжуванню показника поточної ліквід-
ності (відношення оборотних активів до поточних зобов’язань)
виходять підприємства із 100 % державних інвестицій. При цьо-
му всі групи підприємств із КПА > 50 % демонструють достатню
платоспроможність, маючи рейтинги від 1 до 3.

Для аналізу оборотності кредиторської та дебіторської забор-
гованості (табл. 4) візьмемо умовно нормативне значення 4, ви-
ходячи з міркувань необхідності погашення «нормальної» забор-
гованості в середньому хоча б один раз на три місяці (4 рази на
рік). За тривалішої затримки платежів кредитори згідно Закону
України [14] мають право звернутися до Господарського суду із
заявою про порушення провадження у справі про банкрутство
відносно боржника.

Таблиця 4
ГРУПУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ З КПД ЗА КОЕФІЦІЄНТАМИ

ОБОРОТНОСТІ КРЕДИТОРСЬКОЇ Й ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Частка КПД

Значення
< 10 % 10–25 % 25–50 % 50–75 % 75–100 % 100 %

2011 — за коефіцієнтом оборотності кредиторської заборгованості

> 4 9 9 10 14 3 12

Рейтинг 4 4 3 1 5 2

2012 — за коефіцієнтом оборотності кредиторської заборгованості

> 4 7 10 10 13 6 11

Рейтинг 4 3 3 1 5 2

2011 — за коефіцієнтом оборотності дебіторської заборгованості

> 4 12 11 10 13 9 12

Рейтинг 2 3 4 1 5 2

2012 — за коефіцієнтом оборотності дебіторської заборгованості

> 4 10 14 13 13 11 13

Рейтинг 4 1 2 2 3 2

На першому місці за рейтингом у табл. 4 — підприємства з
КПД 50–75 %, друге місце в обох досліджуваних періодах нале-
жить 100 % державним підприємствам.
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Дещо відрізняється ранжування підприємств вибірки за розра-
хунком показника ВК / ЗК (табл. 5): на перше місце по переви-
щенню власного капіталу над позиковим виходять підприємства
з 10–25 % КПД. Проте підприємства зі 50–75 % і 100 % держав-
них інвестицій залишаються в рейтингу від 1 до 3.

Таблиця 5
ГРУПУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ З КПД

ЗА СПІВВІДНОШЕННЯМ ВЛАСНОГО І ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ

Частка КПД

Значення
< 10 % 10–25 % 25–50 % 50–75 % 75–100 % 100 %

2011

> 1 11 17 10 12 10 13

Рейтинг 4 1 5 3 5 2

2012

> 1 11 17 12 13 10 13

Рейтинг 4 1 3 2 5 2

Методичними Рекомендаціями щодо виявлення ознак неплато-
спроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутст-
ва, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства [8] перед-
бачено при визначенні ознак критичної неплатоспроможності борж-
ника та заходів із відновлення платоспроможності розраховувати
коефіцієнт забезпечення власними засобами (далі — Кзвз). Зрос-
тання показника при нормативному значенні 0,1 забезпечує для не-
платоспроможного підприємства можливість використання позасу-
дових заходів із відновлення платоспроможності (табл. 6).

Таблиця 6
ГРУПУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ З КПД ЗА КЗВЗ

Частка КПД

Значення
< 10 % 10–25 % 25–50 % 50–75 % 75–100 % 100 %

2011

> 0,1 8 12 5 6 9 11

Рейтинг 4 1 6 5 3 2
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Закінчення табл. 6

Частка КПД

Значення
< 10 % 10–25 % 25–50 % 50–75 % 75–100 % 100 %

2012

> 0,1 6 10 7 7 9 12

Рейтинг 5 2 4 4 3 1

З метою формування остаточних висновків щодо потенційної
ефективності підприємств із КПА держави та вибору оптималь-
них джерел їх фінансування складемо зведену таблицю результа-
тів ранжування підприємств вибірки у розрізі окремих відібраних
показників діагностики кризового стану (табл. 7).

Результати фінансової діагностики підприємств із КПД свід-
чать про потенційну можливість держави бути ефективним влас-
ником: за сукупністю рейтингів по семи відібраних показниках
протягом 2011–2012 рр. «більш успішними» визначено підприєм-
ства з 50–75 % та 100 % державної частки в статутному капіталі.

Таблиця 7
РАНЖУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ З КПД
ЗА СИСТЕМОЮ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Частка КПД

Значення
<10 % 10–25 % 25–50 % 50–75 % 75–100 % 100 %

2011
К Бівера 4 2 3 1 3 2

ROE 6 5 3 2 4 1
Поточна ліквідність 4 1 5 3 2 1

ВК / ПК 4 1 5 3 5 2

Коефіцієнт оборотності:
дебіторської 2 3 4 1 5 2
кредиторської 4 4 3 1 5 2

Кзвз 4 1 6 5 3 2
Результат

(сума рейтингів) 28 17 (3) 29 16 (2) 27 12 (1)
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Закінчення табл. 7

Частка КПД

Значення
<10 % 10–25 % 25–50 % 50–75 % 75–100 % 100 %

2012

К Бівера 4 3 2 1 4 2

ROE 6 5 3 1 4 2

Поточна ліквідність 4 2 3 1 3 1

ВК / ПК 4 1 3 2 5 2

Коефіцієнт оборотності:
дебіторської 4 1 2 2 3 2
кредиторської 4 3 3 1 5 2

Кзвз 5 2 4 4 3 1

Результат
(сума рейтингів) 31 17 (3) 20 12 (1) 27 12 (2)

Цікавим є факт, що з 20 підприємств — «лідерів» з 50–75 % КПД
— 7 (більше третини) — це компанії, основним видом діяльності
яких визначено розподілення електроенергії (-обленерго). Усі ці
суб’єкти підприємництва мають позитивний фінансовий результат,
коефіцієнти оборотності заборгованостей вдвічі більше за норма-
тив, у більшості з них — К Бівера > 0,17. Тим не менш, 2 з них (па-
кети акцій ПАТ «Донбасенерго» розміром 60,773 % за ціною 718,92
млн грн і ПАТ «Волиньобленерго» розміром 75 % за ціною 462,00
млн грн) на момент проведення досліження вже продані відповідно
в серпні та в грудні 2013 р. [15], а 5 (51 % «Тернопільобленерго»;
60,2 % «Запоріжжяобленерго»; 60 % «Харківобленерго»; 65 %
«Хмельницькобленерго»; 65 % «Миколаївобленерго») згідно [16]
готові до продажу 30.11.2014 р. Примітним також є і те, що по
ПАТ»Донбасенерго» вже провадиться судовий розгляд. Позов сто-
сується визнання недійсними розпорядження Кабінету міністрів і
наказ ФДМУ, що стосуються затвердження умов продажу «Донба-
сенерго», а також усі рішення ФДМУ, що стосуються проведення і
затвердження результатів даного конкурсу [17].

Доцільність продажу вказаних -обленерго ставимо під сумнів
за аргументів: достатньої ефективності їх діяльності на момент
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продажу; необхідності суспільного контролю за діяльністю стра-
тегічно важливих для економіки країни підприємств; можливості
покращення результатів діяльності за рахунок впровадження но-
вих фінансових технологій управління та системи мотивації пра-
цівників.

Важливим в аспекті попередження кризи на макрорівні вважа-
ємо необхідність спрямування коштів, отриманих від продажу
підприємств електроенергетики з КПД, на підтримку та розвиток
суб’єктів підприємництва галузі, що мають потенціал для майбу-
тньої успішної діяльності за збереження або збільшення держав-
ної частки КПД. Практика свідчить про брак державної підтрим-
ки таких підприємств. Зокрема, ст. 12, п. 4 Закону України «Про
Державний бюджет України на 2014 рік» до складу джерел фор-
мування спеціального фонду Державного бюджету України
включено 50 % надходжень від приватизації об’єктів ПЕК. Нато-
мість ст. 14 Закону [18] передбачено за рахунок визначених дже-
рел здійснювати державну підтримку будівництва та технічне
переоснащення вугле- та торфодобувних підприємств (п. 26), а
також «часткову компенсацію витрат за спожиту електроенергію,
пов’язаних з перекиданням води у маловодні регіони» (п. 27).
Викладене у [18] свідчить про відсутність зацікавленості з боку
органів державної влади у сприянні подальшого розвитку компа-
ній з розподілення електроенергії з контрольним пакетом акцій
КПД. Чинна політика приватизації, направлена на продаж потен-
ційно успішних підприємств, може призвести до втрати контролю
з боку держави над стратегічно важливими для національної еко-
номіки підприємствами. Щодо мікроекономічного аспекту прове-
деного дослідження, слід підкреслити актуальність застосування
нових підходів до розробки пропозицій щодо оптимального вибо-
ру джерел фінансування та удосконалення фінансової діагностики
в системі попередження кризи на самих підприємствах із КПД.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. У результаті проведеного дослідження автор зробила
такі висновки:

• превалювання кількості збиткових і неплатоспроможних над
фінансово-стійкими підприємствами з державною часткою майна
актуалізує розробку і застосування нових антикризових концепцій
менеджменту, підвищення ефективності превентивного управлін-
ня з впровадженням інноваційних фінансових технологій і розроб-
кою системи ефективної мотивації менеджменту на них;
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•  упровадження нових антикризових концепцій менеджменту
й фінансових технологій на підприємствах з контрольним паке-
том КПД має здійснюватися за умови збереження (або збільшен-
ня) частки держави в статутному капіталі. Збереження (збіль-
шення) частки КПД на таких підприємствах дає можливість
громадського контролю за діями і рішеннями управлінського пе-
рсоналу стратегічно важливих для економіки країни підприємств;

• актуалізуються розробка та використання нових підходів до
фінансової діагностики в системі антикризового контролінгу з
метою надання пропозицій управлінському персоналу та пред-
ставникам власника в особі ФДМУ щодо вибору джерел фінан-
сування підприємств з контрольним пакетом КПД. Додаткове фі-
нансування їх діяльності за нестачі власних і кредитних коштів
можливе за рахунок коштів від приватизації, або за рахунок част-
кового субсидіювання проектів власниками при збереженні (збі-
льшенні) частки КПД в статутному капіталі;

• важливою у системі попередження кризи на макрорівні є не-
обхідність спрямування коштів, отриманих від приватизації під-
приємств електроенергетики, на підтримку та розвиток підпри-
ємств галузі, що мають потенціал для майбутньої успішної
діяльності при збільшенні частки КПД.

Подальші дослідження нових інструментів фінансової діагно-
стики підприємств із КПД у системі попередження кризи відбу-
ватимуться у напряму розробки багатофакторних дискримінант-
них функцій у розрізі груп підприємств, сформованих у
відповідності до частки КПД у статутному капіталі.
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В СИСТЕМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРИЗИСА:
МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

АННОТАЦИЯ. Предложены новые подходы к разработке предложений
менеджменту и представителям собственника относительно оптима-
льного выбора источников дополнительного финансирования предпри-
ятий с корпоративными правами государства (КПГ). Использованы ме-
тоды: группировки, анализа, синтеза, сравнения, систематизации,
ранжирования, обобщения. Обоснована актуальность применения новых
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антикризисных концепций менеджмента и инновационных финансовых
технологий на предприятиях с КПГ. Доказано потенциальную возмож-
ность государства быть эффективным собственником предприятий с
контрольным пакетом КПГ. Полученные научные результаты могут
быть использованы менеджментом предприятий и представителями
ФГИУ. Дальнейшие исследования предполагают разработку многофак-
торных дискриминантных функций в разрезе сформированных групп
предприятий. Оптимальный выбор источников финансирования пред-
приятий с КПГ обеспечивает своевременное финансирование проектов
и общественный контроль над стратегически важными для экономики
страны предприятиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финансовая диагностика, кризис, система предупре-
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права государства, приватизация
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ABSTRACT. New approaches in developing the management proposals to
owner’s representatives on optimal choice of sources of extra financing of
enterprises with state corporate rights (SCR) are suggested. The methods of
grouping, analysis, synthesis, comparison, systematization, ranking and
generalization are used. The topicality of applying new antirecessionary
management and innovative finance technology concepts on enterprises with
SCR is justified. Potential possibility for state to be an effective owner of
enterprises with controlling interest of SCR is proved. The received scientific
outcome received can be used by enterprise management and representatives
of SPRU. Further investigation provides creation of multivariate discriminant
functions for formed enterprise groups. Optimal choice of sources of financing
enterprises with SCR ensures timely project financing and social control over
the enterprises which are strategically important for state’s economy.
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДОХОДІВ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ:

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
АНОТАЦІЯ. Прийняття Податкового кодексу України призвело до знач-
них змін у формуванні доходної частини місцевих бюджетів. У зв’язку з
цим виникає необхідність дослідити наслідки проведених реформ, ви-
явити основні тенденції та можливі шляхи покращення ситуації в країні.
Методика дослідження ґрунтується на системному підході до викорис-
тання різних методик щодо оцінки показників ефективності формування
та виконання місцевих бюджетів, зокрема, статистичних та економіко-
математичних методів дослідження, методу порівняння, аналізу. В ре-
зультаті проведеного дослідження автором зроблено висновок про не-
достатній обсяг бюджетних коштів на місцевому рівні для виконання
делегованих і власних повноважень. Система місцевих податків і зборів
зазнала суттєвих змін, що справило як позитивний, так і негативний
вплив на систему доходів місцевих бюджетів у цілому. Автором розроб-
лено рекомендації для оптимізації системи місцевих податків і зборів,
збільшення обсягу фінансових ресурсів, котрі можуть бути спрямовані
на фінансування важливих для регіонального розвитку проектів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: система доходів місцевих бюджетів, місцеві податки і
збори, міжбюджетні трансферти.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями. В Україні продовжуються процеси
реформування фінансової системи, зокрема, здійснюються заходи,
спрямовані на подальшу децентралізацію бюджетної системи та за-
безпечення місцевих органів влади достатніми ресурсами для вико-
нання покладених на них повноважень. Ці положення закріплені у
Європейській хартії про місцеве самоврядування [1].

На даний час для місцевих бюджетів України характерною рисою
залишається незабезпеченість достатнім обсягом доходів для фінан-
сування власних повноважень, що є перешкодою для ефективного
функціонування місцевої влади. Крім того, суттєвою складовою до-
ходів місцевих органів влади повинні бути власні доходи, в тому чи-
слі місцеві податки і збори, адже саме вони покликані забезпечувати
самостійність бюджетів, що обслуговують місцеве самоврядування.

У 2007 році було схвалено Концепцію реформування місцевих
бюджетів, якою було передбачено перетворення місцевих бю-
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джетів у ефективний інструмент соціально-економічного розвит-
ку адміністративно-територіальних одиниць у період до 2011 ро-
ку. Для досягнення поставленої мети були, зокрема, визначені
наступні завдання: зміцнення фінансової основи місцевого само-
врядування; удосконалення системи регулювання міжбюджетних
відносин; посилення заінтересованості органів місцевого само-
врядування у підвищенні рівня власних доходів шляхом стиму-
лювання збільшення обсягів виробництва, валової доданої варто-
сті, обсягу інвестицій і рівня доходів населення відповідно до
інноваційного напряму економічного розвитку та інші [2].

З метою підвищення ефективності функціонування місцевої
влади в Україні здійснюються подальші кроки на шляху рефор-
мування бюджетної системи країни. Зокрема, Програмою еконо-
мічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конку-
рентоспроможна економіка, ефективна держава» передбачено
підвищення фінансової незалежності місцевих бюджетів і рівня
фінансової забезпеченості делегованих повноважень [3, с.19].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню різ-
них аспектів реформування місцевих бюджетів, у тому числі їх
системи доходів, присвятили свої праці науковці Ганущак Ю.І.,
Геєць В.М., Кириленко О.П., Кравченко В.І., Луніна І.О., Огонь
Ц.Г., Опарін В.М., Пітцик М.В., Слухай С.В., Федосов В.М., Че-
кіна В.Д., Юрій С.І. та інші. Значну увагу в цих працях приділено
дослідженню проблемних питань як щодо формування доходної
частин місцевих бюджетів, так і щодо основних аспектів викори-
стання цих коштів.

Зокрема, у своїх працях багато уваги аналізу сучасних тенде-
нцій, що характерні для системи доходів місцевих бюджетів і, зо-
крема, міжбюджетних трансфертів, пошуку шляхів її оптимізації
приділяє О.П. Кириленко [4, 5]; основні проблеми існуючої сис-
теми оподаткування в Україні та можливі шляхи їх вирішення
досліджує І.О. Луніна [5, 6]; основні напрями реструктуризації
системи доходів місцевих бюджетів розглядає Ц.Г. Огонь [7]; ос-
новні переваги та недоліки запровадження податку на нерухоме
майно в Україні аналізує В.Д. Чекіна [8]. Питання реформування
та розвитку місцевого самоврядування, в тому числі покращення
фінансового забезпечення надання послуг на місцевому рівні до-
сліджують Ю.І. Ганущак і М.В Пітцик. [9, 10].

Однак, враховуючи продовження процесів реформування бю-
джетної та, зокрема, податкової систем України, виникає потреба
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у подальшому дослідженні системи доходів місцевих бюджетів із
врахуванням останніх тенденцій.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. З прийняттям Податкового
кодексу України в 2010 році суттєвих змін зазнала система дохо-
дів місцевих бюджетів. У значній мірі ці зміни торкнулись місце-
вих податків і зборів, перелік яких скоротився з 14 до 5. Надзви-
чайно важливим залишається питання дослідження впливу
процесів реформування на забезпеченість місцевих органів влади
фінансовими ресурсами, в тому числі, власними.

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою статті
є визначення ступеня впливу змін на формування доходної час-
тини місцевих бюджетів унаслідок проведення бюджетної та по-
даткової реформ в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунту-
ванням отриманих наукових результатів. При переході до ринко-
вої економіки децентралізація є одним з ключових елементів рефор-
мування, адже сприяє посиленню демократії та макроекономічній
стабілізації. У зарубіжних розвинених країнах децентралізація є діє-
вим інструментом підвищення ефективності надання суспільних по-
слуг, адже саме на місцевому рівні формуються передумови для
економічного і соціального розвитку країни в цілому.

У багатьох країнах одним з основних мотивів децентралізації є
кращі перспективи місцевого розвитку. Перевага сильних органів
місцевого самоврядування вефективнішому управлінні сприяє по-
кращанню місцевих проектів розвитку. Місцеве самоврядування
може усунути інституційні та юридичні перешкоди і заохочує інно-
ваційні форми вирішення місцевих проблем [11, с. 10].

Розвинуті держави мають різні моделі централізації фінансо-
вої системи1. В унітарних державах загалом спостерігається дещо
вищий рівень централізації, а у федеративних, де фінансова сис-
тема є трирівневою, дещо менший. Так, у США цей показник
становить 57 %, у Франції — 71 %, у Канаді — 40 % [12, с. 345].

В Україні через місцеві бюджети перерозподіляється незначна
частина ВВП, що свідчить про необхідність поглиблення децент-
ралізації. У 2008–2012 роках рівень перерозподілу ВВП через до-
ходи місцевих бюджетів без врахування обсягу міжбюджетних
                     

1 Показник централізації характеризує частку видатків центрального уряду в
повному обсязі витрат бюджетної системи.
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трансфертів коливався у межах 6,7–7,8 %, а через видатки місце-
вих бюджетів — у межах 13,4–15,7 %.

Якщо розглядати рівень перерозподілу ВВП через видатки міс-
цевих бюджетів з врахуванням обсягу міжбюджетних трансфертів,
потрібно відзначити, що він зростає несуттєво. Найвищий показ-
ник спостерігався у 2012 році та становив відповідно 15,8 %. Щодо
перерозподілу ВВП через доходи місцевих бюджетів із врахуван-
ням обсягу міжбюджетних трансфертів, то тут показник рівня пе-
рерозподілу ВВП був суттєвішим і становив у 2008–2012 роках
14,5–16 %1. Такі відмінності у рівні перерозподілу ВВП через до-
ходи місцевих бюджетів пов’язані із великим обсягом міжбюдже-
тних трансфертів, що свідчить про фінансову неспроможність ве-
ликої кількості територіальних громад. Зокрема, частка міжбюд-
жетних трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів посту-
пово збільшувалась з 43 % у 2008 році до 55,2 % у 2012 році.

На даний час більше 90 % місцевих бюджетів України — до-
таційні, ву значній частині регіонів частка трансфертів становила
60–70 % доходів бюджету [13]. На початку 1990-х років дотацій-
ними були 13–15 областей, на початку 2000-х років — близько
20-ти, а в 2010 році такими були всі регіони, крім Києва і Дніп-
ропетровської області [14, с. 171]. В останні роки всі регіони
України отримували дотації.

В Україні у напрямку поглиблення процесів децентралізації
реалізується швейцарсько-український проект «Підтримка децен-
тралізації в Україні» (DESPRO), який фінансується Швейцарсь-
кою Конфедерацією. Проект передбачає три фази та триватиме
до 2017 року. Місія проекту полягає в оптимізації системи управ-
ління та сприянні ефективному місцевому розвитку в Україні,
що, в свою чергу, створить новий імпульс як для демократичних
процесів, так і для надання послуг на рівні громади [15].

Важливою умовою поглиблення процесу децентралізації в
Україні є забезпечення місцевих органів влади достатніми ресур-
сами для здійснення як власних, так і делегованих повноважень.

Для місцевих бюджетів протягом останніх років усе ще актуа-
льною залишається проблема фінансової незабезпеченості деле-
гованих державою повноважень. За різними галузями делегова-

                     
1 Винятком є 2011 рік, коли зазначений показник було зафіксовано на рівні 13,9 %,

що пояснювалось значним зростанням обсягу виробленого у країні ВВП у порівнянні з
попереднім роком (з 1083 млрд грн до 1303 млрд грн).
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них повноважень рівень забезпеченості коштами складає лише
43–97 % від реальної потреби [16, с.2]. Тому органи місцевого
самоврядування повинні відволікати доходи, призначені для реа-
лізації власних повноважень (зокрема, місцевих програм розвит-
ку, благоустрій, місцевий транспорт, житлово-комунальне госпо-
дарство), для фінансування делегованих.

Обсяг ресурсів місцевих бюджетів на делеговані повноважен-
ня у 2013 році, як і в попередньому, не був розрахований на базі
соціальних стандартів і нормативів. За підрахунками Асоціації
міст України, у Державному бюджеті України на 2013 рік фінан-
сування делегованих органам місцевого самоврядування повно-
важень забезпечено лише на 79 % від реальної потреби, тобто
дефіцит фінансових ресурсів складає майже 30 млрд грн [10].

Подальшого вдосконалення потребує також питання забезпе-
чення місцевих бюджетів достатніми фінансовими ресурсами для
виконання власних повноважень. Потрібно відзначити, що частка
видатків на фінансування власних повноважень в Україні є най-
меншою в Європі. Зокрема, у 2010 році частка видатків на реаліза-
цію власних повноважень у структурі місцевих бюджетів Словач-
чини становила 31,6 %, Польщі — 26,6 %, а України — лише 8,7
%. Рівень бюджетної забезпеченості утримання і розвитку міської
інфраструктури в розрахунку на одного жителя в Україні є найни-
жчим серед країн Європи, наприклад, у Польщі він складає 5600
грн, що у 28 разів більше, ніж в Україні (200 грн) [16, с. 3–4].

Частка доходів, які спрямовуються на виконання власних пов-
новажень, у 2008–2011 роках коливалась у межах 6,9–8,5 % [17, с.
131]. Обсяг власних доходів у 2012 році у загальній структурі до-
ходів місцевих бюджетів України дещо зріс і склав близько 13 %.

Важливою складовою для забезпечення самостійності місцевих
бюджетів повинні бути місцеві податки і збори. Потрібно зазначити,
що місцеві податки і збори становлять значну частку доходів орга-
нів місцевого самоврядування в країнах ЄС, зокрема, у Великобри-
танії — 37 %, у Німеччині — 46 %, у Франції — 67 % [16, с. 5].

В Україні частка місцевих податків і зборів у структурі дохо-
дів місцевих бюджетів усе ще залишається доволі незначною.
Так, у 2008–2010 роках зазначений показник утримувався на рів-
ні 1,02–1,25 % (розрахунок здійснювався без врахування обсягу
міжбюджетних трансфертів)1. Після прийняття Податкового ко-
                     

1 Розраховано за даними Державної казначейської служби України.
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дексу України відбулось зростання частки місцевих податків і
зборів у доходах місцевих бюджетів1 до 2,9 % у 2011 році та 5,4
% у 2012 році. Зазначене зростання в основному відбулось за ра-
хунок включення до переліку місцевих податків і зборів єдиного
податку для суб’єктів малого підприємництва.

Як уже зазначалось, з прийняттям Податкового кодексу
України перелік місцевих податків і зборів було скорочено до
п’яти платежів2: податок на нерухоме майно, відмінне від земе-
льної ділянки; єдиний податок; збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності; збір за місця для паркування транс-
портних засобів; туристичний збір [18, ст. 10].

Найсуттєвіше наповнення місцевих бюджетів серед місцевих
податків і зборів протягом останніх років забезпечував єдиний
податок — його частка у доходах місцевих бюджетів без враху-
вання обсягу міжбюджетних трансфертів у 2011 та 2012 роках
становила відповідно 2,3 % і 4,8 %. Частка інших податків і збо-
рів у структурі місцевих бюджетів у зазначений період була не-
суттєвою і становила менше відсотка по кожному платежу
(табл. 1).

Таблиця 1
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ У СТРУКТУРІ ДОХОДІВ

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У 2011–2012 РОКАХ

2011 2012

Показники обсяг надхо-
джень, млн

грн

частка у до-
ходах місце-
вих бюдже-
тів1, %

обсяг над-
ходжень,
млн грн

частка у до-
ходах місце-
вих бюдже-
тів1, %

єдиний податок 2 1987,9 2,29 4815,6 4,78

податок на неру-
хоме майно, від-
мінне від земель-

ної ділянки
— — 0,09 0,0001

                     
1 У 2011–2012 роках до місцевих бюджетів України продовжували надходити суми

місцевих податків і зборів, котрі справлялись до прийняття Податкового кодексу та були
нараховані до 1 січня 2011 року, однак їх частка у структурі доходів без врахування
міжбюджетних трансфертів була несуттєвою — 0,05 % у 2011 році та 0,002 % у 2012 році.

2 Перші три наведені у переліку платежі віднесено до обов’язкових, а четвертий і
п’ятий збори — до факультативних, рішення про встановлення яких приймається
місцевими радами в межах їх повноважень Податковий кодекс України
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Закінчення табл. 1

2011 2012

Показники обсяг надхо-
джень, млн

грн

частка у до-
ходах місце-
вих бюдже-
тів1, %

обсяг над-
ходжень,
млн грн

частка у до-
ходах місце-
вих бюдже-
тів1, %

збір за місця для
паркування

транспортних за-
собів

56,5 0,07 68,4 0,07

збір за проваджен-
ня деяких видів
підприємницької

діяльності
431,9 0,50 532,5 0,53

туристичний збір 27,7 0,03 38,4 0,04

Примітка:
1 Розрахунок доходів здійснювався без врахування обсягу міжбюджетних трансфертів.
2 До обсягу надходжень включено єдиний податок, нарахований до 01.01.2011 р. в

сумі 156,2 млн грн (2011 р.) та 2,6 млн грн (2012 р.).
3 Розраховано за даними Державної казначейської служби України.

Відповідно, найбільшу питому вагу у структурі місцевих по-
датків і зборів становив єдиний податок: у 2011 році його частка
становила 79,4 %, а у 2012 році зросла до 88,3 %. Другу позицію
займав збір за провадження деяких видів підприємницької діяль-
ності — відповідно 17,3 % і 9,8 %. Частка збору за місця для пар-
кування транспортних засобів і туристичного збору в зазначений
період була доволі незначною та складала 3,3 % у 2011 році та
лише 1,9 % у 2012 році. Скорочення частки зазначених зборів у
загальній структурі місцевих податків і зборів пов’язане з суттє-
вим зростанням надходжень від єдиного податку у 2012 році
майже у 2,5 разу у порівнянні з попереднім періодом.

Позитивним моментом було зарахування надходжень від єди-
ного податку до бюджету розвитку, збільшивши таким чином
джерела його формування. Крім того, Бюджетним кодексом ви-
значено детальний перелік витрат бюджету розвитку, що забез-
печує місцеві органи влади більшими можливостями для фінан-
сування важливих програм, спрямованих на розвиток територі-
альних громад [19, ст. 71].
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Введення туристичного збору також спрямоване на розши-
рення фінансової спроможності бюджетів місцевого самовряду-
вання за рахунок збільшення об’єкта оподаткування, адже поєд-
нує елементи готельного та курортного зборів. Туристичний збір,
на відміну від курортного збору, справляється на всій території
України внаслідок більшої кількості об’єктів туризму порівняно з
курортними місцями [20].

Особливу увагу потрібно приділити новому для України пода-
тку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, справ-
ляння якого було запроваджено з 1 січня 2012 року. Надходження
від цього податку у 2012 році до місцевих бюджетів були вкрай
незначними. За даними Державної казначейської служби України
вони становили 86 тис. грн. У зв’язку з непідготовленістю до
практичного впровадження зазначеного податку (не сформовано
реєстр житлової нерухомості та не завершено облік платників
податку на нерухоме майно) норма Податкового кодексу України
щодо обов’язкового оподаткування нерухомого майна була від-
кладена та набула чинності лише з 1 січня 2014 року. Сплачені
суми податку або повертались платникам відповідно до поданих
заяв до податкових інспекцій, або зараховувались для сплати по-
датку в 2014 році.

Податок на нерухоме майно може стати надійним джерелом до-
ходів місцевих бюджетів. На даний час цей податок застосовується
приблизно у 130 країнах світу, але його місце у формуванні бюдже-
тів різне. У Канаді він забезпечує 38 % надходжень до місцевих бю-
джетів (в окремих провінціях — 81 %), у Франції — 33 %, у США
— близько 30 % (від 10 % до 70 %, залежно від штату). У країнах з
економікою, що розвивається, податок на нерухомість становить
40–80 % платежів до місцевих бюджетів [16, с. 10].

Упровадження податку на нерухоме майно в Україні викликає
багато дискусій як серед державних службовців, так і серед нау-
ковців, у тому числі і щодо недосконалості нового законодавства
про оподаткування нерухомості [8, 21–23].

Одне з питань, що виникає: чи підготована в Україні відповід-
на база для впровадження даного податку. На даний час уже вве-
дений у дію Державний реєстр прав на нерухоме майно — єдину
національну систему, що містить інформацію щодо об’єктів не-
рухомості, прав на них, а також щодо суб’єктів таких прав.

Об’єктом оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, є квартири та будинки, що перевищують
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площу відповідно 120 кв. м і 250 кв. м. Базою оподаткування є
житлова площа об’єкту нерухомості. На квартири і будинки ме-
ншої площі розповсюджується податкова пільга. Таким чином,
розмір податку не залежить від вартості майна. У багатьох краї-
нах саме вартість майна є базою оподаткування. Наприклад, у
штаті Каліфорнія (США) податок на нерухомість становить 1,25
% на рік від ціни купленого нерухомого майна, а платиться двома
рівними платежами один раз на півроку. Що стосується Європи,
то крім Мальти і Ірландії, податок на нерухомість тут платять усі.
Ставка найчастіше розраховується на основі кадастрової вартос-
ті, яка менша ринкової вартості [24].

На перший погляд, логічнішим було б сплачувати податок,
виходячи з вартості майна, однак в Україні запровадити такий
механізм сплати надзвичайно складно. До перешкод можна від-
нести політичну нестабільність та інфляцію, за існування яких
ринкова вартість становить деяку імовірнісну величину [8, с. 41],
а також недосконалість механізму визначення оціночної вартості
нерухомості [22].

Тому на даному етапі визначення належної до сплати суми,
виходячи з площі об’єкту житлової нерухомості, є обґрунтова-
ним. Крім того, така ж система, як в Україні, діє в Польщі, Сло-
ваччині, Чехії та частково в Угорщині [24].

Одним з питань, що виникають при дослідженні механізму
справляння податку на нерухомість, є наявність на місцевому рівні
об’єктів, житлова площа яких перевищує розмір неоподатковува-
ної житлової площі. Так, за словами Н.В. Джуган, Директора депа-
ртаменту бюджетної політики Черкаської міської ради, «прогноз
для середніх міст, яким є і місто Черкаси із 300 тис. жителів — ми
не отримаємо жодної копійки від податку на нерухомість. Такого
житлового фонду, який складає базу оподаткування цього податку
— у місті немає» [25]. Тому потрібно переглянути розміри неопо-
датковуваної житлової площі у бік зменшення для охоплення за-
значеним податком житлової нерухомості невеликих міст.

Актуальним питанням залишається також можливість ухилення
від оподаткування шляхом переведення об’єктів оподаткування з
житлового фонду в нежитловий, а також переоформлення житла
на осіб, що відповідно до законодавства звільняються від сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Враховуючи недостатню забезпеченість місцевих органів вла-
ди власними ресурсами, передчасним було скасування деяких
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податків і зборів, що забезпечували доволі суттєве надходження
до місцевих бюджетів. Зокрема, у структурі місцевих податків та
зборів, що були мобілізовані до місцевих бюджетів України у
2008–2010 роках, надходження від ринкового збору становили
більше 60 % надходжень, від комунального податку та податку з
реклами — відповідно близько 20 % і 7 % надходжень1.

Деякі територіальні громади мають певні об’єкти оподатку-
вання, котрі можуть суттєво поповнювати доходну частину міс-
цевих бюджетів і вирішити, таким чином, багато нагальних по-
треб. Наприклад, за допомогою надходжень ринкового збору
значна частина невеликих міст мала можливість здійснювати фі-
нансування необхідних місцевих програм. Податок з реклами,
хоча й не забезпечував значного обсягу надходжень, однак мав
досить суттєвий потенціал за умови внесення відповідних змін у
законодавство, адже реклама — це дуже дохідна галузь. Зокрема,
залишивши податок з реклами у переліку місцевих податків і
зборів, доцільно чітко визначити базу, об’єкт оподаткування та
ставки податку залежно від виду реклами.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Результати проведеного дослідження надають змогу
стверджувати, що в Україні доволі актуальним залишається пи-
тання недостатності бюджетних коштів для фінансування влас-
них і делегованих повноважень місцевих органів влади. Викликає
занепокоєння значна кількість дотаційних бюджетів і великий
обсяг міжбюджетних трансфертів, що свідчить про фінансову не-
спроможність місцевих органів влади виконувати покладені на
них повноваження у повному обсязі.

Таким чином, надзвичайно важливим питанням на даний час в
Україні залишається подальше реформування системи доходів
місцевих бюджетів шляхом закріплення податків і зборів, які за-
безпечать органи місцевого самоврядування стабільними та до-
статніми доходами. Вдосконалення потребує також система міс-
цевих податків і зборів, перелік яких суттєво скоротився внас-
лідок прийняття Податкового кодексу України. Це призвело до
того, що багато бюджетів місцевого самоврядування втратили
значну частину потенційних надходжень.

Важливим аспектом, котрий необхідно враховувати, є забез-
печення наповнення достатніми фінансовими ресурсами як бю-
                     

1 Розраховано на основі даних Державної казначейської служби України.
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джетів міст обласного та районного значення, так і бюджетів се-
лищ і сіл, котрі мають набагато менше можливостей щодо отри-
мання тих чи тих доходів. Для цього необхідно розширити пере-
лік місцевих податків і зборів, а також удосконалити механізм
справляння існуючих. Це, насамперед, стосується нового для
України податку на нерухоме майно, відмінне від земельної діля-
нки. У напрямку оптимізації його справляння доцільним було б
переглянути у бік зменшення розмір неоподаткованої житлової
площі залежно від величини населеного пункту та врегулювати
механізм надання пільг з метою ухилення від оподаткування.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОХОДОВ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ: СОВРЕМЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

АННОТАЦИЯ. Принятие Налогового кодекса Украины привело к значи-
тельным изменениям в формировании доходной части местных бю-
джетов. В этой связи, необходимо исследовать последствия реформ,
выявить основные тенденции и возможные пути улучшения ситуации в
стране. Методика исследования базируется на системном подходе к
использованию разных методик для оценки показателей эффективнос-
ти формирования и исполнения местных бюджетов, в частности, ста-
тистических и экономико-математических методов исследования, ме-
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тода сравнения, анализа. В результате проведенного исследования
автором сделано вывод о нехватке бюджетных средств на местном
уровне для осуществления делегированных и собственных полномочий.
Система местных налогов и сборов претерпела значительные измене-
ния, которые имели как положительное, так и негативное воздействие
на систему доходов местных бюджетов в целом. Автором разработано
рекомендации по оптимизации системы местных налогов и сборов, уве-
личения объёма финансовых ресурсов, которые могут быть направле-
ны на финансирование важных для регионального развития проектов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система доходов местных бюджетов, местные нало-
ги и сборы, межбюджетные трансферты.
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REFORMING OF THE SYSTEM OF LOCAL BUDGETS’
INCOME: CURRENT STATE AND PERSPECTIVES

ABSTRACT. Adoption of Tax Code of Ukraine led to major changes in the
process of forming income part of local budgets. Due to this arises the
necessity to examine consequences of reforms performed and to determine
main tendencies and possible ways of improving the situation in the country.
The investigation methods are based on system approach using various
methods of evaluating indexes of efficiency forming and performing local
budgets such as statistical, economical and mathematical investigation
methods, comparative method, analysis. A conclusion as to lack of budget
funds for performing its own and delegated credentials on the local level was
made as a result of the research conducted by the author. The system of local
taxes and duties was significantly changed which had both positive and
negative impact on the local budgets’ income system in general. The author
developed the recommendations for optimising the system of local taxes and
duties, increasing the volume of financial resources that can be used for
financing important projects for regional development.

KEY WORDS: the system of local budgets’ income, local taxes and duties,
interbudgetary transfers.
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РОЗВИТОК ЛІЗИНГОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА МОЖЛИВОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ

АНОТАЦІЯ. У статті розглядається сучасний стан лізингового бізнесу
в Україні, основні переваги такого бізнесу та перешкоди для його акти-
вного розвитку. Автор детально аналізує законодавчу та нормативну
базу лізингового бізнесу та порівнює її із законодавчими та норматив-
ними актами лізингу в провідних європейських країнах. Стаття містить
порівняльний аналіз використання лізингових операцій у різних галузях
економіки та оцінку їх ефективності. Окрему увагу приділено аналізу су-
часного зарубіжного досвіду лізингового бізнесу на основі порівняння
ефективності впровадження лізингового бізнесу провідними європейсь-
кими компаніями та можливостям застосування його у вітчизняній
практиці.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: лізинг, лізингодавець, лізингоодержувач, фінансовий
лізинг.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Лізинг є інноваційним для
України інструментом залучення капіталу і не можна не визнати,
що потреба в ньому є значною. Розглянувши сучасний стан лізи-
нгу у європейських країнах, можна зробити висновок, що за дер-
жавної підтримки, лізинг в Україні може стати дієвим інновацій-
ним інструментом модернізації економіки та розвитку вітчиз-
няного виробництва. Відзначимо, що у більшості країн Європи
лізинг активно розвивається протягом 50 років, у той час як в
Україні пожвавлення цього сегменту ринку спостерігається про-
тягом останнього десятиліття.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий дослід-
ницький внесок з питань фінансування інвестиційних проектів,
зокрема лізингу, мають вітчизняні вчені А.А. Пересада, Т.В. Ма-
йорова, О.О. Ляхова та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Автор пропонує перелік на-

© О. О. Смірнова, 2014
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прямів удосконалення законодавчої та нормативної бази в галузі
лізингового бізнесу на основі використання іноземного досвіду.

Формулювання мети і завдання дослідження. Мета — на
основі аналізу сучасного стану лізингового бізнесу в Україні ви-
значити його переваги та недоліки. Завдання дослідження — за-
пропонувати можливі шляхи удосконалення лізингового бізнесу
в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Досвід багатьох
країн доводить, що лізинг потенційно може стати альтернативою
кредитуванню, а за умови ефективної державної підтримки сти-
мулювати модернізацію цілих галузей економіки. Рівень розвит-
ку лізингових послуг у країні визначають: нормативно-правове
регулювання ринку лізингу; державна підтримка; макроекономі-
чні умови; стан інвестиційного ринку; можливості бухгалтерсь-
кого та податкового обліку. Незважаючи на перспективність цьо-
го бізнесу для всіх суб’єктів лізингових відносин, порівняно зі
світовим ринком частка лізингу в Україні є мізерною, оскільки
існує багато проблем і прогалин у державному регулюванні, які
гальмують його розвиток .

Безумовно, що міжнародна фінансова криза торкнулась бага-
тьох країн з розвиненою економікою. Загальноєвропейські тен-
денції зменшення обсягів лізингу, подорожчання лізингових по-
слуг і пошук нових фінансових інструментів знайшли своє
відображення і у вітчизняній економічній системі.

Проте в Україні лізингові компанії зіштовхнулися не тільки із за-
гальноекономічними, а й зі специфічними проблемами, серед яких:

• різке зростання простроченої заборгованості;
• закритість доступу до відносно дешевих фінансових ресур-

сів через заборону кредитування в іноземній валюті;
• необхідність зміни та реструктуризації графіків платежів для

надійних клієнтів;
• дострокове закриття угод;
• необхідність вилучення предметів лізингу у недобросовіс-

них клієнтів;
• активізація шахрайства;
• відмова страхових компаній у виплаті відшкодувань;
• тиск з боку кредиторів.
Варто також відзначити, що раніше в Україні об’єктивно пря-

мої конкуренції між банківським кредитуванням і лізингом не
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було, адже умови банківських кредитних програм, природно, бу-
ли вигіднішими для клієнтів. Лізингом користуватися лише ті
компанії, яким потрібен був саме лізинг, а не гроші. Зокрема, до
лізингу звертались ті підприємства, які не мали бажання опікува-
тись сервісом і технічним супроводом предметів лізингу та хоті-
ли отримати певні податкові пільги. Зараз ситуація змінилася:
клієнтами лізингових компаній стали навіть банки, яким потріб-
но дотримуватися нормативів за вимогами НБУ, витримувати ко-
ефіцієнти за активами. Автомобілі, якими вони користуються на
умовах лізингу, не потрапляють в активи банку і не потребують
додаткових резервів.

Сьогодні на шляху розвитку фінансового лізингу виникли різ-
ні проблеми, які потребують вирішення. Першочергово, це про-
блеми адміністрування лізингових операцій і неврегульованість
питання правомірності потенційних вимог лізингоодержувача:

• щодо зменшення плати за користування предметом лізингу,
якщо внаслідок обставин, за які він не відповідає, можливість ви-
користання предмета лізингу суттєво зменшилася;

• щодо звільнення лізингоодержувача від плати за користу-
вання предметом лізингу за весь час, упродовж якого майно не
могло бути використано через обставини, за які лізингоодержу-
вач не відповідає [1].

Ці положення, передбачені Цивільним кодексом України, не є
справедливими в разі фінансового лізингу, особливо за умови ви-
бору лізингоодержувачем продавця предмета лізингу. Несправе-
дливим також є повернення лізингодавцем лізингоодержувачу ті-
єї частки лізингових платежів, яка сплачувалася на викуп
предмета фінансового лізингу, у разі дострокового припинення
договору фінансового лізингу з вини лізингоодержувача.

Згідно з Цивільним кодексом України, договір найму (відпові-
дно і фінансового лізингу) транспортного засобу за участю фізич-
ної особи підлягає нотаріальному посвідченню. Відповідно до цієї
норми, вартість укладання лізингового договору зростає на 1 % від
вартості майна, що сплачується у вигляді державного мита [1].

Вчинення виконавчого напису нотаріуса з метою стягнення у
безспірному порядку заборгованості здійснюється згідно з Зако-
ном України «Про фінансовий лізинг». Процедура дій лізингода-
вця та нотаріуса достатньо не прописана, що викликає небажання
нотаріусів, а згодом і державних виконавців своєчасно реагувати
на звернення лізингодавців [2].
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Існує цілий ряд адміністративних перешкод для розвитку ав-
толізингу:

• складнощі при реєстрації автотранспортного засобу;
• недостатня врегульованість порядку виїзду за кордон клієн-

тів. Так, комерційний транспорт, який має направлятись за кор-
дон, потрібно тимчасово зареєструвати на лізингоодержувача в
органах Державної автомобільної інспекції;

• проблема автогосподарств для лізингових компаній, які на-
дають транспортні засоби у лізинг, та їх клієнтів пов’язана з ве-
ликою кількістю вимог, передбачених регулятивними докумен-
тами. Зокрема, юридична особа повинна відкрити автогоспо-
дарство перед тим, як зареєструвати на себе автомобіль. Підпри-
ємство з більш ніж 15 автомобілями повинно мати у власності
земельну ділянку та передбачити посаду лікаря для огляду водіїв.
Крім того, водій автопідприємства повинен мати «подорожній
лист», який видається щоденно;

• проблеми реєстрації та закріплення права власності за пред-
метом лізингу. В чинному законодавстві передбачено велику кі-
лькість реєстраційних процедур, непритаманних законодавству
країн з розвинутою ринковоюекономікою;

• проблеми щодо експлуатації лізингових автомобілів;
• відсутність вторинного ринку лізингових автомобілів. Під

час строку лізингу лізингоодержувач має право повернути об’єкт
лізингу лізингодавцю. Повторна передача автомобіля в лізинг за-
звичай здійснюється через складну процедуру, адже повноцінної
системи продажу автомобілів, які були у використанні, в Україні
не створено.

Детального розгляду вимагають також деякі аспекти, пов’язані з
фінансовою дисципліною лізингоодержувачів і процедурою вилу-
чення предметів лізингу. Зокрема, наявні такі проблеми:

1. відсутність дисципліни сплати лізингових платежів;
2. низький рівень обізнаності населення про переваги лізингу

перед кредитуванням;
3. проблеми, пов’язані з фінансуванням лізингових угод:
• брак власного капіталу у лізингових компаній для фінансу-

вання своїх послуг зумовлює значну частку відмов клієнтам що-
до фінансування;

• залучення довгострокових позичкових коштів у великих
розмірах неможливе без додаткових гарантій компаній-заснов-
ників або афілійованих структур;
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• оцінюючи рейтинги України як держави, кредитори-нерези-
денти вимагають покриття політичних ризиків, що суттєво збі-
льшує вартість фінансування;

• зважаючи на специфіку законодавчого статусу лізингу в
Україні, міжнародні фінансові інституції (МВФ, МБРР, Світовий
банк) не готові взяти на себе кредитні ризики лізингодавців і фі-
нансувати їхню діяльність;

• вкрай обмеженим є фінансування в іноземній валюті, а кре-
дити в національній валюті наразі мають короткостроковий хара-
ктер. З цього виникає проблема невідповідності термінів залуче-
них пасивів термінам розміщених активів лізингових компаній;

• вартість (відсоткової ставки) гривневих кредитів досить не-
стабільна та є занадто обтяжливою для цілих секторів економіки;

• НБУ ввів норматив для «інсайдерів» щодо обмеження кре-
дитування пов’язаних компаній (до 5 % статутного капіталу). Для
лізингодавців, які позичають кошти у банків-засновників, це
створює суттєві проблеми із залучення коштів від материнських
структур;

• випуск гривневих облігацій є альтернативою позики. Проте
він обмежений щорічною офертою і максимальною сумою випу-
ску (максимум — трикратний розмір власного капіталу);

• враховуючи обмеження ринку національної валюти, голо-
вним джерелом рефінансування може бути лише іноземна валю-
та. Проте заборона НБУ на кредитування неекспортерів в інозем-
ній валюті робить джерелом валютних позик лише зарубіжні
банки;

4. проблеми, що виникають при оподаткуванні прибутку, а
саме:

• перенесення залишку податкових збитків на наступний пе-
ріод можливе, але існує законодавча «традиція» відміняти або
обмежувати (зі зворотнім ефектом) таке право;

• рефінансування в іноземній валюті призводить до дуже ве-
ликих штучних оподаткованих прибутків або збитків, які не мо-
жуть бути збалансованими, тому що ревальвація лізингових до-
говорів, прив’язаних до іноземної валюти, неможлива;

• обмеження можливості віднесення до валових витрат відсо-
тків за кредитами, отриманих від пов’язаних з лізингодавцем ба-
нків-нерезидентів;

• на відміну від банків, сума резерву лізингових компаній під
забезпечення сумнівної заборгованості не відноситься до валових
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витрат (діє загальне правило — списання через 3 роки). Через це
виникає ризик того, що проблемні кредити будуть обов’язковими
до оподаткування.

Угоди лізингу, як правило, досить добре забезпечені — пору-
чительствами, правом безспірного списання платежів із рахунків
неплатника, правом власності на актив. Тому розглядати резерви
в лізингу необхідно не за аналогією з банківськими, а як резерви
на знецінення активу, а також як резерви за угодами, профінан-
сованими з небанківських джерел, зокрема за рахунок власних
коштів і випуску боргових цінних паперів.

Підтримуючи необхідність створення лізингових резервів, ва-
рто зазначити, що згідно з міжнародними стандартами фінансо-
вої звітності, резерви все ж таки повинні створюватися як у бан-
ках, так і в лізингових компаніях. Міжнародні стандарти вихо-
дять з оцінки ймовірності дефолту за певними категоріями угод з
однотипними клієнтами.

Недостатньо врегульованим є питання щодо наявності у лізи-
нгоодержувача, який добросовісно виконує договірні зобов’я-
зання, переважного права перед третіми особами на придбання
предмета лізингу та на переукладення договору лізингу. При-
дбання лізингоодержувачем предмета фінансового лізингу безу-
мовно призведе до автоматичного припинення відповідної угоди
фінансового лізингу, а отже, і відповідних зобов’язань лізингоо-
держувача за такою угодою.

Серед причин, які перешкоджають розвитку фінансового лі-
зингу в Україні, додатково можна виокремити такі:

• відсутність податкових пільг при здійсненні фінансування
лізингових операцій навіть у пріоритетних секторах економіки;

• слабкий розвиток інфраструктури ринку;
• недостатня поінформованість підприємницької спільноти

про можливості та переваги лізингового механізму фінансування;
• невідповідність вітчизняного законодавства нормам міжна-

родного лізингового права;
• виражена тенденція вітчизняного лізингового ринку до за-

лежності від імпорту;
• нестабільна економічна ситуація в країні як головна причина

коротко- терміновості укладених угод;
• незацікавленість банків у довгостроковому кредитуванні лі-

зингових угод;
• недостатня фінансова стійкість лізингодавців.
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Слід зазначити, що лізинг містить досить цікаві можливості
для підприємця, якщо враховувати різноманітність похідних
форм лізингу. Фінансовий лізинг надає можливості ефективного
фінансування капіталовкладень без потреби негайної мобілізації
значних фінансових ресурсів. На цій основі з’являються переду-
мови для проведення реструктуризації виробництва. При здійс-
ненні операційного лізингу власність на майно, яке орендується,
зберігається лізингодавцем, що дає йому певні гарантії проти фі-
нансових ризиків. При проведенні операційного лізингу відбува-
ється збалансоване фінансування, що дає змогу підприємству-
лізингодавачу мобілізувати більше фінансових ресурсів, залиша-
ючись при цьому в межах встановлених кредиторами нормативів.

На сучасному етапі розвитку економіки лізинг — це успішна
форма взаємодії банківських структур з реальним сектором еко-
номіки. У світовій практиці лізингові послуги широко викорис-
товуються та є однією з форм капітальних інвестицій у виробни-
цтво. У США, як і в країнах Європи, цей вид послуг також
широко використовується, що пояснюється сприятливими еко-
номічними умовами для його розвитку. Підприємницькі структу-
ри країн мають підтримку держави, що дало змогу підприємст-
вам розвиватися за рахунок інвестицій через лізинговий
механізм. Однією з найістотніших переваг інвестування через
механізм лізингу є можливість віднесення лізингових платежів на
собівартість продукції.

Лізингові операції в Україні (як внутрішні, так і зовнішні) до-
зволять покрити дефіцит інвестиційних ресурсів в основні фонди
підприємств, а також забезпечать позитивну динаміку збуту про-
дукції в умовах конкурентної боротьби.

Отже, лізинг є тим інструментом, за допомогою якого вдаєть-
ся частину доходів вивести з-під податкового пресу і спрямувати
на самофінансування підприємств за рахунок внутрішніх вільних
засобів.

Аналіз ринку лізингових послуг в Україні засвідчує, що він
перебуває на стадії становлення. Активізація лізингових операцій
істотно впливає на розширення реального сектору економіки.
Потрібно зазначити, що лізинг в Україні має досить гарні перспе-
ктиви, оскільки дозволить вирішити проблему нестачі у підпри-
ємств оборотних коштів. Проте прискорення розвитку лізингу в
Україні повинно здійснюватися передусім шляхом державного
регулювання і підтримки. Тому повноцінний розвиток лізингу як
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ефективного інструменту прискорення науково-технічного про-
гресу можливий лише на фоні загального оздоровлення всього
господарського організму. А відповідні державні органи повинні
приділити цьому інструменту більше уваги.

Так, збільшити податкові пільги можна через прискорену
амортизацію лізингових поставок обладнання. Держава повинна
сприяти створенню великих лізингових компаній, особливо для
поставок обладнання малому і середньому бізнесу, які б висту-
пили як генеральні орендарі і вели розрахунки як з вітчизняними,
так і зарубіжними постачальниками, і на основі суборенди здава-
ли б обладнання в користування малим і середнім підприємст-
вам.

Особливо важливий розвиток ринку лізингових послуг для
держави, яка при цьому отримує такі переваги: пожвавлення ін-
вестиційної активності, мобілізація фінансових коштів саме під
інвестиційні проекти, гарантоване їх використання для пере-
оснащення виробництва. Держава через використання механізмів
стимулювання лізингової діяльності може значно зменшити бю-
джетні витрати на фінансові інвестиції, сприяти збільшенню ви-
робничого й експортного потенціалу країни.

Якщо оцінювати перспективи розвитку лізингу в Україні, то
необхідно зазначити, що комерційні банки неспроможні надати
весь комплекс послуг із лізингу. Тому постає питання про необ-
хідність створення спеціальних лізингових фірм за аналогією у
розвинутими країнами.

Лізингові послуги насамперед є найефективнішими у галузях,
продукція яких перебуває на високому технологічному та якіс-
ному рівні, вирізняється високою конкурентоспроможністю.
Україна за допомогою лізингу могла б відродити свою авіабуді-
вельну промисловість, виходячи з того, що повітряні вантажі —
найбільш прибуткові, а Україна володіє найкращим у світі ван-
тажним літаком АН-225 «Мрія» і має найзручніше геополітичне
розташування.

Багато підприємств готові реалізувати устаткування, транспо-
ртні засоби, техніку, але не можуть цього зробити через відсут-
ність споживачів. При кредитуванні чи гарантуванні лізингових
угод банками перевага надається високорентабельному облад-
нанню чи продукції, яка приносить швидкий прибуток. Варто
створити таку систему управління, яка здатна забезпечити ефек-
тивність, динамічність виробництва й адаптивність до різномані-
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тних потреб споживачів і постачальників. Менеджмент лізингу є
найефективнішим засобом управління вільними засобами на під-
приємствах.

Сучасна теорія і практика менеджменту набуває для України
особливого значення. Практичне використання досвіду зарубіж-
них країн на вітчизняних підприємствах — одна з першочергових
задач, яку необхідно вирішити. Розвиток менеджменту лізингу
безумовно сприятиме успішному розвитку країни. Отже, вихід на
світові ринки обумовлює необхідність глибокого вивчення і
знання міжнародної практики менеджменту.

Досвід передових країн показує, що ефективне проведення лі-
зингової діяльності повинно бути обов’язковим елементом держа-
вної програми розвитку лізингу. Необхідно також зазначити, що з
метою ефективного функціонування лізингової діяльності доціль-
но створити механізм часткового або повного державного гаран-
тування повернення лізингових платежів. Фонд ефективно функ-
ціонує в багатьох країнах світу. Він дає можливість підвищити
кредитоспроможність підприємств, стимулювати надання лізинго-
вих послуг банківським сектором, забезпечити раціональне вико-
ристання бюджетних коштів, перерозподілити кредитні ризики.

Існуюча на державному рівні проблема виділення грошових
коштів на відновлення виробництва залишається невирішеною,
тому необхідним джерелом фінансування є інвестиції (у вигляді
лізингу) з інших країн. Через відсутність цілеспрямованої держа-
вної політики з розвитку лізингу темпи оновлення основних за-
собів і нематеріальних активів в Україні є надто низькими. Для
активізації лізингу потрібно створити сприятливі умови у банків-
ській сфері. На сьогодні банки віддають перевагу опосередкова-
ній участі у лізинговому бізнесі — створюють лізингові компанії.

Нині в Україні відсутня необхідна достовірна інформаційна
база не лише по кількісних, але й по якісних показниках, які ха-
рактеризують вітчизняну лізингову діяльність. Державні статис-
тичні органи не мають даних щодо виконаних і невиконаних до-
говорів, вартості техніки і обладнання, переданого в лізинг у
розрізі видів економічної діяльності, суб’єктів господарювання та
економіки в цілому. Це пояснюється недосконалістю та інформа-
ційною обмеженістю звітності господарських структур і потребує
вирішення на державному рівні.

Варто зазначити, що іноземні лізингові компанії проявляють
інтерес до вступу на український ринок лізингових послуг. В
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Україні низькі похідні витрати, тому Україна вважається приваб-
ливою для іноземних лізингодавців. Доходи іноземної лізингової
компанії в Україні є високими щодо результатів лізингу у власній
країні. «Маржа» іноземної лізингової компанії в Україні досягає
8 % на лізингу автомобілів і може досягати до 30 % з деяких ін-
ших договорів. Для українських компаній такі показники є низь-
кими тому, що вони не перевищують навіть інфляцію, або є ниж-
чими за депозитні ставки. Україна також приваблює іноземних
лізингодавців більш дешевою робочою силою і близькістю до
Європейського Союзу.

Ряд іноземних банків, а також ряд лізингодавців, що надають
у лізинг комерційні транспортні засоби, розглядають можливості
виходу на український ринок. Це підтвердження прогнозів, що на
ринку лізингових послуг знову почнеться зростання участі інозе-
мних фірм в Україні, при чому на тому самому рівні, що і в до-
кризові роки.

Можливість застосування операцій лізингу іноземними ком-
паніями в Україні полягає у створенні сприятливого податкового
режиму, встановленого безпосередньо в країнах-учасниках лізин-
гових операцій. Наприклад, таким стимулом може бути експорт
податкових пільг з країни-лізингодавця до країни-лізингоодержу-
вача. Такий підхід стає актуальним для іноземних держав ще й
тому, що в Україні на сьогодні практично відсутні будь-які пода-
ткові пільги, які б стимулювали розвиток міжнародного лізингу,
а чинна система оподаткування унеможливлює введення таких
пільг за кордоном.

Зокрема, в Україні існує проблема потрійного податкового на-
вантаження ПДВ операцій імпорту іноземних товарів на умовах
лізингу: перший ПДВ закладено у ціну товару, другий ПДВ спла-
чується лізингоотримувачем при перетині лізинговим об’єктом
митного кордону України, третій ПДВ лізингоотримувач повинен
сплатити під час викупу об’єкта. Законодавчо обумовлюється, що
ПДВ на залишкову вартість не сплачується лише у разі наявності
угоди про уникнення подвійного оподаткування між країнами лі-
зингодавця і лізингоотримувача.

Зважаючи на це, заслуговує на увагу пропозиція, яка передба-
чає можливість звільнення лізингоодержувачів від сплати ПДВ
під час оформлення митної декларації, оскільки лізингоодержу-
вач ввозить не свою власність. Предмет міжнародного лізингу
може стати власністю лізингоодержувача-резидента лише за
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умов виконання договору лізингу. У разі, якщо договір лізингу
розривається, предмет лізингу повинен бути повернений лізинго-
давцю. Так, даний ПДВ доцільніше сплачувати в момент перехо-
ду права власності на майно лізингоодержувачу і з урахуванням
залишкової його вартості на момент переходу [3].

Також існує проблема подвійного податкового навантаження
податком на прибуток підприємств іноземного лізингодавця,
оскільки, крім сплати податків на прибуток у своїй країні, з ньо-
го, згідно з українським законодавством, утримують ще й пода-
ток на прибуток нерезидентів, ставка якого згідно з чинним зако-
нодавством становить 15 %. Проблема подвійного оподаткування
податком на прибуток стосується і вітчизняних компаній-
лізингодавців, які надають послуги міжнародного лізингу, адже,
крім сплати податку на прибуток підприємств в Україні, вони
мають ще й сплатити податок на репатріацію в іноземній країні,
який є досить поширеним у сучасних податкових системах різних
країн.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Україні необхідні інвестиції, але не спекулятивного, а
довгострокового характеру, які формують стабільну економіку. А
лізингові операції — це інвестування, це довгострокове інвесту-
вання. Лізинг — це шлях до оновлення матеріально-технічної ба-
зи виробництва, також і шлях модернізації діючих основних фо-
ндів. Найпривабливішими галузями для українського лізингового
бізнесу можуть стати будівництво, авіа- та судноперевезення,
сільське господарство, мале підприємництво, а також й інші сфе-
ри бізнесу.
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ПОНЯТТЯ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ

АНОТАЦІЯ. У статті розглядається сутність і значення ринку пере-
страхування. Сформульовано авторське визначення поняття «ринок
перестрахування» як специфічної системи інститутів та механізмів їх
взаємодії шляхом перерозподілу страхової відповідальності між учасни-
ками перестрахових відносин. Запропоновано поділ ринків перестраху-
вання за класифікаційними ознаками: напрямок спрямування захисту,
тип покриття ризиків, територіальне розміщення ризиків, галузева
ознака, метод і форма передачі ризиків. Виокремлено функції ринку пере-
страхування, загальні принципи, які є дієвими у взаємовідносинах
суб’єктів на ринку перестрахування. Обґрунтовано специфічні принципи
організації та функціонування ринку перестрахування, а саме: принцип
перерозподілу відповідальності між страховиками за застрахований ри-
зик, принцип договірних взаємовідносин сторін перестрахування, прин-
цип законодавчого регулювання взаємовідносин сторін при перестраху-
ванні, принцип комісійної винагороди.
Визначено важливість вивчення організаційних засад ринку перестраху-
вання для його подальшого розвитку і ефективного функціонування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: перестрахування, ринок перестрахування, функції рин-
ку перестрахування, принципи організації та функціонування ринку пере-
страхування, класифікація ринків перестрахування.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми та практичними завданнями. В сучасних реаліях страховий
ринок є важливою складовою фінансового ринку кожної країни
та відіграє значну роль в її економічному розвитку. В структурі
страхового ринку значне місце належить перестрахуванню, котре
виступає гарантією стабільного функціонування страхового рин-
ку, водночас виявляючи значний вплив на інші взаємопов’язані
між собою сегменти ринку фінансових послуг. Також перестра-
хування є важелем підвищення надійності кожної страхової ком-
панії на ринку та зміцнення довіри страхувальників. Використан-
ня перестрахування, з одного боку, є інструментом залучення
нових клієнтів, а отже сприяє зростанню фінансових можливос-
тей страховика та збільшенню його місткості, а, з іншого боку,
надає можливість розділити відповідальність за покриття збитків
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з іншою страховою компанією (або компаніями), тим самим зме-
ншуючи рівень збитковості [1, с. 274]. Перестрахування в Україні
— це достатньо нова сфера страхового бізнесу. Ринкові відноси-
ни в сфері перестрахування тільки починають формуватися та
розвиватися у вигляді особливого механізму захисту страхового
ринку — ринку перестрахування. І якщо сутність та організаційні
засади страхового ринку вже давно визначені науковцями, то пи-
тання визначення сутності «ринку перестрахування», його функ-
цій і принципів організації досі залишаються недослідженими.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Окремим теоретико-
методологічним аспектам формування ринку перестрахування
присвячені праці видатних учених: Базилевича В.Д., Внукової
Н.М.,Гаманкової О.О., Горбач Л.М., Залєтова О.М., Кнейслер
О.В., Козьменко О.В., Мних В.М., Осадця С.С., Татаріної Т.В.,
Ткаченко Н.В., Турбіної К.Є., Юрченко Л.А. тощо.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується стаття. У наукових працях досліджуються
теоретичні аспекти розвитку ринку перестрахування, але науковці
не мають єдиного підходу щодо визначення його сутності. Разом з
тим залишаються недослідженими організаційні засади ринку пере-
страхування, його класифікація та роль у системі страхового ринку.

Формування мети і завдання дослідження. Метою даного
дослідження є вивчення і визначення поняття «ринку перестра-
хування», його організаційних основ.

Відповідно до поставленої мети окреслено коло завдань для її
реалізації, а саме:

— дослідити і визначити поняття «ринок перестрахування»;
— обґрунтувати загальні та специфічні принципи організації і

функціонування ринку перестрахування;
— виокремити функції перестрахового ринку;
— уточнити поняття «класифікація ринку перестрахування»

та здійснити поділ перестрахових ринків за класифікаційними
ознаками.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. У науковій літе-
ратурі досі відсутній єдиний підхід щодо визначення сутності
ринку перестрахування.

А.Н. Базанов, Л.В. Белінська та П.А. Власов визначають ринок
перестрахування як особливу систему інститутів і взаємовідно-
син між ними [2, с. 159].
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Н.І. Машина вважає, що перестрахування — це ринок. На
ньому діють страхові компанії, професійні перестраховики і тор-
говці перестрахування [3, с. 157].

О.В. Кнейслер вважає, що ринок перестрахування представляє
собою ринкову структуру олігополістичного типу, де незначна
кількість учасників займає вагому нішу ринку, вартість перестра-
хувальних послуг контролює ціновий лідер [4, с. 163].
На нашу думку, ринок перестрахування являє собою специфічну

систему інститутів і механізмів їх взаємодії шляхом перерозподілу
страхової відповідальності між учасниками перестрахових відносин.

Не розуміючи специфіки функціонування ринку перестраху-
вання неможливо визначити особливості функціонування його
окремих суб’єктів.

Відомо, що перестрахові відносини виникають як наслідок
укладеного договору страхування. Страхувальники, передаючи
власні ризики на утримання прямим страховикам, є непрямими
учасниками також і ринку перестрахування.

Основними учасниками на ринку перестрахування є покупці
та продавці перестрахувального захисту — страхові компанії.

У світовій практиці виокремлюють таких страховиків, що
приймають участь у перестрахуванні:

— професійні перестраховики;
— страховики, які поряд із страхуванням займаються пере-

страхуванням.
Страховик (цедент, перестрахувальник), який уклав з пере-

страховиком договір про перестрахування, залишається відпові-
дальним перед страхувальником у повному обсязі згідно з дого-
вором страхування [5].

При настанні страхового випадку перестраховик несе відпові-
дальність згідно з узятими на себе зобов’язаннями з перестраху-
вання. Відносини страховиків із перестрахування регулюються
договорами, що укладаються між ними [6, с. 429].

Професійні перестраховики — це страхові компанії, які займа-
ються виключно перестрахуванням. У сферу їх діяльності не входить
пряме страхування і, відповідно, прямі контакти із страхувальниками.
Професійний перестраховик може пропонувати перестрахування для
усіх видів страхування: страхування майна, відповідальності, нещас-
них випадків, транспортних засобів, життя, кредитів тощо.

Переданий у перестрахування ризик, може повторно розміщу-
ватись у страховиків. Повторну передачу ризику у перестраху-
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вання називають ретроцесією. Сторону, що передає непрямий ри-
зик, називають ретроцедентом, а сторону, що приймає на себе та-
кий ризик, — ретроцесіонарієм.

Продаж перестрахових послуг може проводитись на ринку як
безпосередньо між страховими компаніями, та і за залученням
посередників: перестрахових брокерів, брокерів Ллойду, пере-
страхових агентств.

Робота брокерів Ллойду відрізняється наявністю маркетинго-
вих досліджень, розробкою нових страхових продуктів і визна-
ченням стратегічних планів перестрахової діяльності.

Перестрахові агентства залежно від виконуваних функцій, по-
діляються на:

— агентства по призначенню — для них вже визначена ціль
діяльності (представлення інтересів перестраховика);

— агентства по позбавленню прав — працюють на ринку з
метою позбавлення прав представлятись від імені конкретного
перестраховика будь-якої особи на ринку перестрахування від
імені перестраховика;

— агентства по ратифікації — виконують функції ратифікації
договорів про співпрацю з будь-якою організацією від імені пе-
рестраховика [2, с. 137].

Відповідно українського законодавства посередниками на ринку
перестрахування можуть виступати лише перестрахові брокери.

Окрім інститутів, що безпосередньо приймають участь у пере-
страхуванні, тобто основних його учасників, варто виділити і ін-
ших суб’єктів, які впливають на процес перестрахування.

Перш за все, до таких інститутів відноситься Державний регу-
лятор, який забезпечує правове регулювання ринку перестраху-
вання та здійснює нагляд і контроль за дотриманням норм зако-
нодавства усіма учасниками ринку.

Не менш важливу роль відіграють і інституції, що забезпечу-
ють освітні послуги та наукові дослідження та розробки в сфері
перестрахування.

Що ж стосується засобів масової інформації, то вони визна-
чають інформаційне забезпечення перестрахування, є інструмен-
том комунікацій між суб’єктами ринку перестрахування.

Значне місце у перестрахуванні посідають перестрахувальні
пули. Розрізняють два типи пулів: пул страхування і пул пере-
страхування. Пул страхування проводить продаж полісів, за яки-
ми всі його учасники беруть на себе раніше узгоджену частку
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відповідальності. Пул перестрахування передбачає, що страхови-
ки випускають поліси самостійно, утримують узгоджену частку,
а решту передають у пул на основі квоти або ексцеденту. Пере-
страхувальний пул діє як посередник, розподіляючи передані в
перестрахування ризики між своїми членами. З огляду на світо-
вий досвід доцільним вважається створювати пули у страхуванні
ризиків з можливою катастрофічною відповідальністю (ядерні
ризики, авіаційні, каско морських суден) [6, с. 431].

Всі зазначені суб’єкти ринку перестрахування сприяють реаліза-
ції перестрахового захисту як основного інструменту забезпечення
фінансової стійкості і платоспроможності страховиків. Наявність
відповідної кількості суб’єктів ринку дає можливість побудувати
оптимальну інфраструктуру, а також забезпечує отримання макси-
мального позитивного результату для кожної із сторін за рахунок
налагодження взаємозв’язків між учасниками ринку.

Якщо розглядати сутність ринку перестрахування з позиції
спорідненого ринку страхування, можна виділити загальні прин-
ципи, які є дієвими й у взаємовідносинах суб’єктів на ринку пе-
рестрахування. До них відносяться:

— принцип перестрахового інтересу;
— принцип довіри сторін перестрахування;
— принцип регресу;
— принцип відшкодування збитків у межах завданих втрат.
Але, крім загальноприйнятих, можна виділити і специфічні

принципи при організації та здійсненні перестрахових операцій
на ринку (рис. 1).

Принцип перерозподілу відповідальності між
страховиками за застрахований ризик

Принцип договірних взаємовідносин сторін
перестрахування

Принцип законодавчого регулювання
взаємовідносин сторін при перестрахуванні

Принцип комісійної винагороди

Рис. 1. Специфічні принципи організації
та функціонування ринку перестрахування (розробка автора)
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Принцип перерозподілу відповідальності передбачає відпові-
дальність суб’єктів перестрахування за ризик згідно з участю ко-
жної сторони.

Принцип договірних взаємовідносин передбачає, що всі від-
носини між продавцями та покупцями перестрахового захисту
оформлюються відповідно цивільно-правового забезпечення —
оформленням договору.

Принцип законодавчого регулювання включає наявність нор-
мативно-правового забезпечення процесів на ринку перестраху-
вання та державного нагляду і контролю на ринку.

Принцип комісійної винагороди передбачає фінансове супро-
водження взаємовідносин учасників ринку перестрахування.

Комісія в перестрахуванні — це частина страхової премії, за-
кладена в тарифну ставку в розмірі витрат на ведення справи, яка
залишається в цедента, оскільки останній відповідає перед стра-
хувальником за всю страхову суму та обслуговує весь договір
страхування. Передаючи надалі частину ризику іншому страхо-
вику — цесіонеру, цедент передає йому й відповідну частину
премії та виступає перед цесіонером немовби посередником,
який дає цесіонерові і клієнта, і частину страхової премії, за що
залишає собі певну винагороду у вигляді комісії [7, с. 280].

Є такі види комісій:
• оригінальна комісія — відрахування з премії на користь це-

дента, що виплачується у перестрахувальній цесії;
• перестрахувальна комісія — відрахування з премії на ко-

ристь ретроцедента, що використовується за ретроцесії;
• брокерська комісія — відрахування з премії на користь бро-

кера, яка покриває витрати, пов’язані з розміщенням перестраху-
вального договору, і враховує прибуток із цього розміщення.

Страховик (цедент) має також право на тантьєму.
Тантьєма — відрахування з прибутку перестраховика, який

може отримати страховик (цедент) за результатами проходження
договору перестрахування.

Тантьєма виплачується щороку із суми чистого прибутку,
який отримує перестрахувальна компанія. Вона є формою заохо-
чення перестраховиком перестрахувальника щодо наданої участі
у договорі перестрахування, сумлінності та обачного ведення
справи [8, с. 196].

Ринок перестрахування працюватиме ефективно, якщо він ви-
конує певну кількість притаманних йому функцій, серед яких:
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1) забезпечення взаємодії покупців і продавців перестраху-
вання та встановлення конкурентної ціни попиту та пропози-
ції;

2) перерозподіл на взаємовигідних умовах фінансових ресур-
сів із метою їх ефективного використання;

3) створення механізму виявлення обсягу та структури попиту
на перестрахувальний захист і своєчасне його задоволення в ме-
жах усіх категорій споживачів;

4) забезпечення виконання інтересів основних інституційних
учасників ринку перестрахування.

Різноманітність об’єктів і ризиків перестрахування, категорій
страховиків, що приймають участь у перестрахуванні, а також
широкий спектр використання перестрахових операцій передба-
чають необхідність класифікації ринків перестрахування. Проте,
ми зупинимось на визначенні сутності класифікації ринків пере-
страхування.

Визначимо, що класифікація ринку перестрахування — це си-
стема поділу його за певними ознаками залежно від цілей очіку-
вання результатів класифікації.

Ознаки, за якими існують класифікації, такі:
• за напрямком спрямування захисту:
— ринок активного перестрахування — передбачає можли-

вість прийняття іноземних ризиків для покриття або продажу
страхових гарантій;

— ринок пасивного перестрахування — включає передачу ри-
зиків іноземним страховикам (купівля страхових гарантій). Голо-
вна його мета — передача відносно дрібних ризиків великій кіль-
кості перестраховиків у різних країнах. Завдяки цьому досяга-
ється стабільність страхового портфеля та встановлюються ши-
рокі контакти на ринку перестрахування;

• за типом покриття ризиків:
— традиційний ринок перестрахування, за яким здійснюється

класичний перестрахувальний захист у відношенні окремого або
групи однорідних ризиків, основане на річному терміні дії дого-
вору і фіксованій платі за перестрахування;

— альтернативний ринок перестрахування, що включає фі-
нансове перестрахування, тобто відносини між страховиком і пе-
рестраховиком, пов’язані з перерозподілом страхових і фінансо-
вих ризиків, притаманних страховій діяльності, на довгостро-
ковій основі (більше одного року). Основними формами альтер-
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нативного (фінансового) перестрахування є перестрахування на
основі керованого фонду, перестрахування портфеля збитків по-
передніх років і змішане перестрахування;

• за територіальним розміщенням ризиків:
— внутрішній ринок перестрахування (вітчизняний);
— зовнішній ринок перестрахування (зарубіжний);
— регіональний ринок перестрахування (виокремлення ринків

кількох країн на певній території);
• за галузевою ознакою:
— ринок майнового перестрахування;
— ринок особистого перестрахування;
— ринок перестрахування відповідальності.
Кожен з цих ринків має свою сегментацію. Так, наприклад,

ринок особистого перестрахування поділяється на ринок пере-
страхування життя, ринок перестрахування від нещасних ви-
падків;

• за методом і формою передачі ризиків:
— ринок облігаторного перестрахування, за яким виникає зо-

бов’язання сторін: цеденту — передавати раніше узгоджені час-
тини ризиків, а перестраховику — їх приймати;

— ринок факультативного перестрахування, на якому добро-
вільно укладаються індивідуальні угоди, що стосуються найчас-
тіше одного ризику. Факультативне перестрахування використо-
вується при морському і повітряному страхуванні, виставках,
перевезенні цінних паперів, а також при страхуванні надзвичай-
них ризиків — землетруси, затоплення, повені, заворушення,
війни;

— ринок пропорційного перестрахування, на якому уклада-
ються квотні договори, договори ексцедента суми і квотно-
ексцедентні договори;

— ринок непропорційного перестрахування, на якому
укладаються договори ексцеденту збитку і ексцеденту збит-
ковості.

Більшість дослідників розглядали саме класифікацію пере-
страхування і практично не приділяли уваги класифікації ринку
перестрахування. Саме тому, дослідження результатів попередніх
наукових праць і виявлення особливостей в організації і функці-
онуванні ринку перестрахування, зумовило необхідність розроб-
ки класифікації ринків перестрахування із застосуванням класи-
фікаційних ознак, представлених на рис. 2.
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Рис. 2. Класифікація ринків перестрахування (розробка автора)

Дослідження поняття ринку перестрахування, його організа-
ційних засад, класифікації сприяє:

— підвищенню ефективності функціонування ринку;
— удосконаленню державного регулювання взаємовідносин

учасників ринку;
— полегшенню співпраці всіх інституційних учасників ринку;
— покращенню ефективності взаємодії страхових компаній на

ринку перестрахування.
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Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. У результаті проведеного дослідження сформульова-
но такі висновки і пропозиції:

1. Ринок перестрахування є невід’ємною складовою страхово-
го ринку. Але вітчизняний ринок за певних причин сьогодні ма-
лорозвинений, тому поглиблене дослідження його сутності, фун-
кцій, специфіки його функціонування сприятиме удосконаленню
взаємовідносин сторін перестрахової угоди.

2. Обґрунтування специфічних принципів організації і функ-
ціонування ринку перестрахування дає змогу краще розуміти
природу перестрахових відносин, особливості механізму взаємо-
дії учасників перестрахування.

3. Необхідність класифікації ринків перестрахування зумовле-
на наявністю значного кола відмінностей щодо напрямків спря-
мування перестрахового захисту, територіальним розміщенням,
особливостями покриття ризиків, різноманітністю цілей та
суб’єктів. Поділ ринків перестрахування за класифікаційними
ознаками слугує покращенню розуміння процесів сьогодення,
виробленню методичних підходів до оцінки перспектив подаль-
шого розвитку перестрахового ринку.

Обґрунтування теоретичних засад функціонування ринку пе-
рестрахування дозволяє створити певне підґрунтя для подальших
досліджень у даному напрямі: визначення особливостей форму-
вання попиту і пропозиції на перестрахову послугу, оцінки су-
часного стану вітчизняного ринку перестрахування і тенденцій
його розвитку.
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ПОНЯТИЕ РЫНКА ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается сущность и значение рынка
перестрахования. Сформулировано авторское определение понятия
«рынок перестрахования» как специфической системы институтов и
механизмов их взаимодействия путем перераспределения страховой
ответственности между участниками перестраховочных отношений.
Предложено разделение рынков перестрахования по классификацион-
ным признакам: направление движения защиты, тип покрытия рисков,
территориальное размещение рисков, отраслевой признак, метод и
форма передачи рисков. Выделены функции рынка перестрахования,
общие принципы, которые являются действенными во взаимоотноше-
ниях субъектов на рынке перестрахования. Обоснованы специфические
принципы организации и функционирования рынка перестрахования, а
именно: принцип перераспределения ответственности между страхо-
вщиками за застрахованный риск, принцип договорных взаимоотноше-
ний сторон перестрахования, принцип законодательного регулирования
взаимоотношений сторон при перестраховании, принцип комиссионного
вознаграждения.
Определена важность изучения организационных основ рынка пере-
страхования для его дальнейшего развития и эффективного функцио-
нирования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: перестрахование, рынок перестрахования, функции
рынка перестрахования, принципы организации и функционирования рын-
ка перестрахования, классификация рынков перестрахования.
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ABSTRACT. The essence and significance of reinsurance market are reviewed
in the article. The author’s definition of “reinsurance market” is formulated as a
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specific system of institutes and their interaction mechanisms of insurance
liability redistribution among the members of reinsurance intercourse. It is
suggested to divide reinsurance markets by classification features: protection
scope, risk coverage type, territorial allocation of risks, branch, risk
transmission method and form. The functions of reinsurance market, general
principles of reinsurance market members’ intercourse are outlined. Specific
principles of reinsurance market organization and functioning are justified:
principle of redistribution liability for the insured risk among insurers, principle of
contractual intercourse between reinsurance parties, principle of legislative
regulation of reinsurance parties’ intercourse, principle of commission reward.
The importance of studying of organizational principles of reinsurance market
for its further growth and effective functioning is defined.

KEY WORDS: reinsurance, reinsurance market, reinsurance market functions,
reinsurance market organization and classification principles, reinsurance
markets classification.



ISSN: 2310-9734 Finance, accounting and audit. 2014. Випуск 1 (23)

154

УДК 336.764.25

Усатий Дмитро Геннадійович,
аспірант кафедри фінансових ринків
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

(03680, Україна, Київ, пр. Перемоги, 54/1)
Е-mail: usatyy2006@ukr.net

РОЛЬ ХЕДЖУВАННЯ В СТРУКТУРІ
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

УКРАЇНИ

АНОТАЦІЯ. У даній статті наведено теоретичні підходи до визначення
поняття «ризик», представлені трактування різних авторів, проведено
їх узагальнення та запрoпoнoванo автoрську дефініцію екoнoмічнoгo ри-
зику, за якoю екoнoмічні ризики — це імoвірні якісні та кількісні де-
фoрмації мoделей рoзвитку екoнoмічних віднoсин, які мoжуть мати як
пoзитивні, так і негативні наслідки і які є oснoвoю для прийняття
управлінських рішень. Також у статті обґрунтовано поняття хеджуван-
ня та проведено дослідження впливу специфічних рис кoрпoративнoї
фoрми гoспoдарювання на прoцес управління екoнoмічними ризиками.
Автор виділяє та досліджує підходи дo управління екoнoмічними ризика-
ми в аграрнoму бізнесі. У дослідженні наголошується, що підвищення ре-
зультативнoсті управління ризиками на функціoнальнoму рівні дoсяга-
тиметься за рахунoк ефекту від пoбудoви відпoвіднoї системи ризик-
менеджменту, впрoвадження інструментарію ризик-менеджменту,
ствoрення групи ризик-менеджменту та рoзпoділу відпoвідальнoсті
oрганів правління кoрпoрації за прийняття рішень стoсoвнo екoнoмічних
ризиків.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ризик, невизначеність, хеджування, управління, агробі-
знес.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. В умовах поступового пере-
ходу аграрного сектору України до ринкових стандартів функці-
онування все більшу зацікавленість викликає імплементація
зарубіжного досвіду та пошук максимально адаптованих до віт-
чизняних умов методів мінімізації ризиків аграрного виробницт-
ва. Під впливом даних рушійних факторів провідними науковця-
ми в галузі ризик-менеджменту та фінансів розглядаються
проблеми хеджування ризиків сільськогосподарських підпри-
ємств за допомогою похідних фінансових інструментів. З oгляду
на різнoманітність прoяву екoнoмічних ризиків в аграрній сфері
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гoстрoю є неoбхідність ідентифікації, oцінки і ствoрення ефек-
тивнoї кoнцепції управління екoнoмічними ризиками суб’єктів
аграрнoгo бізнесу, серед яких oсoбливу увагу привертають під-
приємства кoрпoративнoгo типу. Актуальність даної теми також
зумовлена тим, що не зважаючи на певні позитивні зрушення в
законодавчому аспекті розвитку хеджування в Україні, існує на-
гальна потреба практичного впровадження цих концепцій задля
прискорення розвитку вітчизняної агропромислової галузі та за-
безпечення продовольчої безпеки держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед дoслідників-
теoретиків ризику слід виділити таких учених, як: В. В. Вітлінсь-
кий, О. В. Лактіонова, І. Л. Литвинчук, Т. О. Обревко, К. А. Пе-
ребийносюк, Д. В. Резніченко, Л. І. Чернобай та ін. У рoзвитoк
прикладних кoнцепцій ризику зрoбили значний внесoк Дж. Ба-
рoне-Адезі, Т. Бoллерслев, К. Гіаннoпoулoс, М. В. Грачoва,
Г. Гуптoн, Р. Енгль, П. Зангарі, В. Е. Кузнєцoв, М. А. Рoгoв.
Прoте, незважаючи на важливість наукoвих результатів прoве-
дених дoсліджень, питання управління екoнoмічними прoцесами
в кoрпoративнoму сектoрі, зoкрема прoблеми управління екoнo-
мічними ризиками кoрпoративних підприємств аграрнoї сфери,
дo цьoгo часу залишаються недoстатньo вивченими.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Завдяки тому, що українсь-
кий аграрний бізнес усе тісніше співпрацює з іноземними парт-
нерами та переймає закордонний досвід в управлінні ризиками
сільськогосподарського виробництва, перед науковцями виникає
ряд проблем, що раніше не були розглянуті, а саме: проблема
ідентифікації, оцінювання і управління ризиками АПК, проблема
побудови системи ризик-менеджменту на інституційному рівні за
рахунок законодавчих та економічних реформ, проблема розши-
реного використання механізмів хеджування, як одного з базових
елементів ризик-менеджменту в аграрній сфері.

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою явля-
ється дослідження процесу хеджування в структурі ризик-
менеджменту аграрної галузі України. Об’єктом дослідження у
межах даної статті виступають процеси управління ризиками
підприємств в умовах невизначеності агробізнесу. Предметом
дослідження є основні тенденції і фактори, що впливають на
процес хеджування в структурі ризик-менеджменту аграрної га-
лузі України.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним об-
ґрунтуванням отриманих наукових результатів. Прoтягoм
oстанніх рoків в українськoму аграрнoму бізнесі спoстері-
гається oб’єднання підприємств з різними фoрмами кoрпo-
ративних віднoсин, які відрізняються метoю утвoрення та
складoм учасників. Дo переваг кoрпoративнoї фoрми
гoспoдарювання слід віднести ширoкі мoжливoсті рoзширення
та переливання капіталу, неoбмежений пoтенціал внутріш-
ньoгo кoнтрoлю, пoсилення мoтиваційних прoцесів, oбмеження
ризиків втрат у межах вкладів. Аграрний і кoрпoративний
сектoр України знахoдяться під впливoм численних ризиків,
oскільки бізнесу країни властива oрієнтація на застарілу пара-
дигму ризик-менеджменту — реагуючий підхід (рoбoта із ри-
зиками, які вже стали прoблемами), тoді як прoвідні
єврoпейські і американські кoмпанії давнo перейшли на нoвий
рівень рoзуміння лoгіки управління ризикoм — прoфілак-
тичний підхід дo задач ризик-менеджменту (рoбoта з ризика-
ми, які ще не перетвoрилися у прoблеми).

Різнoманітність напрямів дoслідження ризику пoяснюється ба-
гатoаспектністю цьoгo явища. Максимальнo рoзкриває зміст ризи-
ку інтегральний підхід, який трактує даний фенoмен як мoжливі
дефoрмації суспільнoї системи (функціoнальні, структурнo-
кoмпoнентні, структурнo-теритoріальні, інституційні, сoціальні,
екoнoмічні, фінансoві, управлінські тoщo) пoрівнянo з oчікува-
ними (згіднo з прoграмoю, нoрмативним еталoнoм, бажанoю
мoделлю чи стратегією сoціальнo-екoнoмічнoгo рoзвитку).

У рамках наведенoгo кoнцептуальнoгo підхoду запрoпoнoванo
автoрську дефініцію екoнoмічнoгo ризику, за якoю екoнoмічні
ризики — це імoвірні якісні та кількісні дефoрмації мoделей
рoзвитку екoнoмічних віднoсин, які мoжуть мати як пoзитивні,
так і негативні наслідки і які є oснoвoю для прийняття управлін-
ських рішень.

Досліджуючи різні точки зору науковців щодо трактування
поняття «ризик» (табл. 1), можемо виділити кілька основних ас-
пектів трактування сутності цього поняття: можливість відхилен-
ня відпередбачуваної мети; ймовірність (загроза) втрати ресурсів,
недоотримання прибутків (доходів) або появи додаткових витрат;
діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності; стимул для
отримання додаткового прибутку, специфічного підприємниць-
кого доходу.
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Таблиця 1
ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «РИЗИК» [1]

Аспект трактування Зміст пoняття Автoр (джерелo)

Ризик у загальнoму випадку слід
рoзглядати як мoжливість абo за-
грoзу відхилення результатів
кoнкретних рішень абo дій від
oчікуваних

С. М. Ілляшенкo

Під ризикoм треба рoзуміти
мoжливість настання певнoї ситуації,
яка мoже виникнути у будь-якій ді-
яльнoсті і мoже відхилитись від
пoставленoї мета (призвести дo виник-
нення втрат абo недooтримання при-
бутку) абo залишитись незміннoю

Ю. В. Сенейкo
Мoжливість від-
хилення від пе-
редбачуванoї
мети Ризик — це екoнoмічне явище, щo

характеризує ступінь відхилення
планoвих та фактичних пoказників
діяльнoсті підприємства, які мoгли
бути спрoгнoзoваними під час пла-
нування з певним рівнем
ймoвірнoсті. Відхилення мoжуть бу-
ти як пoзитивними, так і негативни-
ми для вирoбничo-гoспoдарськoї ді-
яльнoсті машинoбудівних
підприємств

O. Р. Беднарсь-
ка

Категoрію «ризик — мoжна визна-
чити як небезпеку втрати ресурсів чи
недooдержання дoхoдів пoрівнянo 3
варіантoм, рoзрахoваним на ра-
ціoнальне викoристання ресурсів

Л.І. Дoнець

Ризик — ймoвірність (загрoза) втра-
ти підприємствoм частини свoїх ре-
сурсів, недooтримання прибутків абo
пoяви дoдаткoвих витрат внаслідoк
певнoї вирoбничoї та фінансoвoї ді-
яльнoсті

П. Г. Грабoвый

Ймoвірність
(загрoза) втрати
ресурсів,
недooтримання
прибутків
(дoхoдів) абo
пoяви дoдаткoвих
вшрат

Під ризикoм рoзуміють
прoгнoзoвану вектoрну величину
збитку, щo мoже виникати внаслідoк
ухвалення рішень в умoвах невизна-
ченoсті та реалізації загрoзи

А.O. Кoшель
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Закінчення табл. 1

Аспект трактування Зміст пoняття Автoр (джерелo)

Ризик — oб’єктивнo-суб’єктивна ка-
тегoрія, пoв’язана з пoдoланням не-
визначенoсті, випадкoвoсті,
кoнфліктнoсті в ситуації неминучoгo
вибoру, щo відoбражає ступінь
дoсягнення суб’єктoм oчікуванoгo
результату

В. В. Лук’янoва

Ризик — це невизначеність в
oтриманні дoхoду, який залежить від
загальнoгo стану екoнoміки, це
спoсіб дії у ситуації невизначенoсті

В. В. Христи-
анoвський

Діяльність,
пoв’язана з
пoдoланням
невизначенoсті

Ризик — це насамперед дія в
спoдіванні на щасливий кінець за
принципoм «пoщастить — не
пoщастить», яка передбачає
рoзрахунoк (тoчний абo не тoчний)
та залежить від умoв прийняття рі-
шення

І. В. Багрoва,
Т. С. Ярoвенкo

На думку багатьох науковців, найповнішим і найпоширені-
шим є визначення поняття «ризик» В. В. Вітлінським: «Ризик —
це економічна категорія, що відображає характерні особливості
сприйняття зацікавленими суб’єктами економічних відносин,
об’єктивно наявних невизначеності і конфліктності, іманентних
процесам цілепокладання, управління, прийняття рішень, оціню-
вання, що обмежені можливими загрозами і невикористаними
можливостями» [2, c. 123].

Слід відзначити, що останнім часом цінові ризики українсь-
ких підприємств АПК значно виросли і стає надзвичайно акту-
альним питання про ефективне управління ними. У реформу-
ванні аграрного сектора економіки України важливе значення
має розвиток страхування сільськогосподарських ризиків. В
умовах стрімкого зростання економічної ролі ринкових відно-
син, питання забезпечення фінансової стабільності суб’єкта
господарської діяльності є дуже важливими. Інтерес до стра-
хування викликаний перш за все тим, що в умовах обмеженос-
ті оборотних коштів у підприємств і підприємців ведеться по-
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шук шляхів розширення можливостей для вирішення фінансо-
вих проблем.

Гoлoвнoю метoю страхування в аграрнoму сектoрі екoнoміки
є стабілізація вирoбництва шляхом відшкoдування втрат унас-
лідoк несприятливих пoдій, настання яких не мoжна передбачити
у часі та прoстoрі. Страхування є oптимальним спoсoбoм
пoдoлання сільськoгoспoдарських ризиків від несприятливих
прирoднoкліматичних умoв, яке забезпечує безперервність, зба-
лансoваність і стабільність рoзвитку аграрнoгo ринку та oдним із
ефективних метoдів пoвернення збитків в аграрнoму сектoрі,
oскільки страхoві кoмпанії заздалегідь фoрмують неoбхідні резе-
рви для майбутніх виплат, не вдаючись дo зoвнішніх і внутрішніх
пoзик [3, с. 9]. Oб’єктивна екoнoмічна неoбхідність викoристання
страхування в сільськoму гoспoдарстві пoяснюється недoстат-
німи мoжливoстями держави і ринку забезпечити ширoку манев-
реність фінансoвими ресурсами гoспoдарюючих суб’єктів. Тому,
варто відзначити, що хеджування — за своїм змістом дуже бага-
топланове поняття. Під хеджуванням розуміють діяльність,
спрямовану на створення захисту від фінансових витрат у майбу-
тньому.

У спеціальній літературі немає єдиної думки відносно суті хе-
джування, але можна виділити дві найвідоміших:

• хеджування — будь-які дії, спрямовані на обмеження ризи-
ків;

• хеджуванням вважають проведення операцій з похідними
фінансовими інструментами (контрактами, які укладаються з ме-
тою перерозподілу фінансових ризиків). Хеджування є найефек-
тивнішим методом мінімізації ризиків [4, с. 24].

У узагальненому виді його можна також визначити як сукуп-
ність дій і засобів, спрямованих на усунення ризиків або їх
утримання на прийнятному рівні та отримання прибутку. Хе-
джування являє собою систему економічних відносин учасників
фінансового ринку, які пов’язані зі зниженням кредитних та ці-
нових ризиків і досягаються за рахунок одночасності та проти-
лежного спрямування торгових догод на строковому ринку і ри-
нку реального товару. Згідно нормативної бази можна виділити
наступні характерні особливості хеджування: здійснення розра-
хунків відбувається в майбутньому періоді; вартість такого по-
хідного фінансового інструменту трансформується внаслідок
змін процентної ставки, курсу цінних паперів, валютного курсу,
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індексу цін, кредитного рейтингу або інших змінних, що є бази-
сними; вказаний інструмент не вимагає початкових інвестицій
[5, с. 18].

Інструментом хеджування є інструменти строкового ринку
(деривативи) — форвардні контракти, опціони та ф’ючерсні кон-
тракти.

Деривативи — це стандартний документ, що засвідчує право
придбати або продати базовий актив на визначених ним умовах у
майбутньому. У міжнародній практиці строкового ринку дерива-
тивами є форвардні контракти, ф’ючерсні контракти та опціони,
що і покладено в основу законодавчого регулювання випуску та
обігу деривативів у нашій країні [6].

Особливу увагу необхідно приділити способам хеджування.
Спосіб хеджування встановлює певні бухгалтерські процедури,
що у свою чергу, має принципово важливе значення в бухгалтер-
ському обліку [7]. Стосунки хеджування діляться на три види:
хеджування справедливої вартості; хеджування грошових пото-
ків; хеджування чистих інвестицій в зарубіжну компанію [3, с.
10]. Такий розподіл використовується в бухгалтерському обліку в
процедурах визнання. У разі хеджування справедливої вартості
хеджується ризик визнаного активу або визнаного зобов’язання
(зміни в справедливій вартості цінних паперів в іноземній валюті
з фіксованими ставками в результаті змін ринкових процентних
ставок).

Так, для сучаснoгo вітчизнянoгo аграрнoгo бізнесу є актуаль-
ним питання прo ствoрення власних, адекватних дo сучасних
українських умoв систем управління екoнoмічними ризиками (з
урахуванням специфіки діяльнoсті підприємств), oскільки
рoзрoблені в інших країнах інструменти ризик-менеджменту
рoзрахoвані на іншу кoрпoративну культуру, кoн’юнктуру ринку,
oсoбливoсті закoнoдавства (рис. 1).

На oснoві аналізу існуючих стратегій, метoдів і прийoмів, з
метoю дoсягнення oптимальнoгo співвіднoшення прибутку і ри-
зику суб’єктів гoспoдарювання, а такoж для зменшення
мoжливих негативних наслідків щoдo результатів діяльнoсті під-
приємств при ухваленні пoмилкoвих з різних причин рішень у
дoслідженні oбґрунтoванo особливості здійснення ризик-
менеджменту в кoрпoративнoму підприємстві аграрнoї сфери, щo
схематичнo представлено на рис. 2.
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Рис. 1. Вплив специфічних рис кoрпoративнoї фoрми гoспoдарювання
на прoцес управління екoнoмічними ризиками [5, с. 8]

Так, керування ризикoм пoвинне відбутися дo тoгo, як відбу-
деться пoдія ризику. Керівники пoвинні реагувати на ризики, які
мають наслідки (ймoвірність і вплив), щo є неприйнятними. Таке
реагування вимагає плану дій для забезпечення мінімалізації
впливу данoгo ризику.

Слід відзначити, що мoжливе реагування на пoдії ризику,
які мають пoтенційнo негативний вплив на гoспoдарствo є та-
кими:

• Уникнення ризику: при неприйнятнoму ризику є мoжливість
вживати захoдів для уникнення ризику. Наприклад, керівник
гoспoдарства мoже не oрендувати більше землі, якщo здатність
oбслугoвувати дoдаткoві витрати є слабкoю і купівля мoже за-
грoжувати фінансoвій діяльнoсті чи екoнoмічнoму існуванню
гoспoдарства.

• Передача ризику: деякі неприйнятні ризики мoжна перенес-
ти цілкoм чи часткoвo на інших. Наприклад, ферма мoже застра-
хувати зернoві для захисту від мoжливих низьких врoжаїв.
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Рис. 2. Підхoди дo управління екoнoмічними ризиками
в аграрнoму бізнесі [5, с. 9]

• Зменшення ризику: в ситуаціях, кoли немoжливo уникнути чи
запoбігти ризикoві, є мoжливість спрoбувати зменшити йoгo вплив.
Наприклад, гoспoдарствo мoже урізнoманітнити кількість зернoвих
для пoсіву, так щoб наслідки низьких цін на oдин вид зернoвих зме-
ншилися.. Прийняття ризику: певні ризики мoжна прийняти за ра-
хунoк бізнесу. Наприклад, мoжна прийняти ризик, щo oплата не бу-
де прoведена швидкo, кoли прoдаватиметься прoдукція.

• Викoристання: ризики мoжна реалізoвувати шляхoм прийн-
яття відпoвідних захoдів для викoристання ризику з кoристю для
гoспoдарства.
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• Пoділ: ризики–мoжливoстей мoжна реалізувати шляхoм
пoшуку партнера для дoпoмoги в управлінні і таким чинoм збі-
льшення пoтенціалу викoристання пoзитивних переваг.

• Ігнoрування: керівник не гoтoвий діяти з метoю реалізації
мoжливoсті викoристання ризику і не приймає ніяких дій [7,
с. 214].

Первиннoю перевагoю керування ризикoм для керівника буде
знання тoгo, наскільки піддається ризику їхнє вирoбництвo.
Шляхoм рoзвитку і введення низки стратегій для керування ри-
зикoм, з яким вoни стикаються, керівники змoжуть дoсягнути
свoїх цілей і уникнути пастoк і неспoдіванoк на цьoму шляху.
Управління ризикoм дoзвoляє бізнесу дoсягати цілей і при-
буткoвoсті, а такoж перешкoджає втраті ресурсів [8].

Отже, прoцес керування ризикoм дoзвoляє керівникам гoспo-
дарств ефективніше здійснювати управління в бізнес-середo-
вищах, які напoвнені ризиками і забезпечує більші мoжливoсті
для: ідентифікації і oцінки ризиків і встанoвити прийнятні рівні
ризику відпoвіднo дo пoставлених цілей; ідентифікувати і oбрати
найбільш прийнятний для гoспoдарства метoд реагування на ри-
зик; визначити пoтенційні пoдії ризику, oцінити ризики і
встанoвити реагування на ризики, тим самим зменшити присут-
ність непередбачуваних oбставин, які мoжуть призвести дo втра-
ти кoштів; рoзуміння тoгo, щo певні пoдії ризику пoв’язані не
тільки з негативним впливoм на діяльність гoспoдарства, але їх
мoжна викoристати як дoдаткoві мoжливoсті.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Таким чином, у статті дoведенo наявність прoблем в
ідентифікації, oцінюванні та управлінні екoнoмічними ризиками
підприємств аграрнoї сфери, серед яких безсистемний характер
управління на рівні держави (спрямoваність урядoвих прoграм пе-
реважнo на пoдoлання негативнoгo впливу адміністративних і
вирoбничих ризиків та ігнoрування захoдів щoдo нейтралізації ін-
ших видів екoнoмічних ризиків), а такoж відсутність свідoмoгo
сприйняття прoблем ризику і стратегії ризик-менеджменту на рівні
суб’єктів гoспoдарювання (неузгoдженість дій oрганів правління
та викoристання стандартнoгo набoру інструментів управління ри-
зиками). Також у проведеному дослідженні обґрунтoванo, щo ви-
рішення наукoвoї прoблеми управління екoнoмічними ризиками
підприємств аграрнoї сфери в ситуації невизначенoсті дoсягається
шляхoм визначення інституційних умoв здійснення ризик-менедж-
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менту пoряд з рoзрoбкoю алгoритму прямoгo впливу підприємства
на ризики. Удoскoналення ризик-менеджменту на інституційнoму
рівні відбуватиметься за рахунoк закoнoдавчих змін і кoмплексу
рефoрм в аграрній сфері та кoрпoративнoму середoвищі. Саме хе-
джування — це метoд пoм’якшення ризику, який пoлягає у визна-
ченні oб’єкта хеджування та підбoрі дo ньoгo адекватнoгo інстру-
менту хеджування. Хеджування пoлягає в кoмпенсації збитків від
oб’єкта хеджування за рахунoк прибутку від інструменту хеджу-
вання, які виникають за oдних і тих самих умoв чи пoдій. Підви-
щення результативнoсті управління ризиками на функціoнальнoму
рівні дoсягатиметься за рахунoк ефекту від пoбудoви відпoвіднoї
системи ризик-менеджменту, впрoвадження інструментарію ри-
зик-менеджменту, ствoрення групи ризик-менеджменту та рoзпo-
ділу відпoвідальнoсті oрганів правління кoрпoрації за прийняття
рішень стoсoвнo екoнoмічних ризиків.

Подальші дослідження необхідно спрямувати в напрямку роз-
робки методики оцінки ризику в аграрній сфері та планування
процесу його хеджування.
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РОЛЬ ХЕДЖИРОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ РИСК-
МЕНЕДЖМЕНТА АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ

АННОТАЦИЯ. В данной статье приведены теоретические подходы к
определению понятия «риск», представлены мнения разных авторов,
произведено их обобщение и предложено альтернативную дефиницию
экoнoмическoгo риска, согласно которой экономические риски — это ка-
чественные и количественные деформации моделей развития
экoнoмических отношений, которые могут иметь как позитивные, так
и негативные последствия, а также могут являться основой для при-
нятия управленческих решений. Также в статье раскрывается понятие
хеджирования и проведено исследование влияния специфических осо-
бенностей корпоративной формы управления на процесс управления
экономическими рисками. Автор выделяет и исследует подходы к
управлению экономическими рисками в аграрном бизнесе. В исследова-
нии отмечается, что повышение результативности управления рис-
ками на функциональном уровне достигается за счет эффекта от по-
строения соответствующей системы риск — менеджмента, внедрения
инструментария риск — менеджмента, создания определенных группы
и разделения ответственности органов управления корпорации за при-
нятие решений относительно экономических рисков.
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THE ROLE OF HEDGING IN THE RISK-MANAGEMENT
STRUCTURE OF THE AGRICULTURAL SECTOR

OF UKRAINE

ABSTRACT. The theoretical approaches to defining the concept of “risk” are
given in the article, treatment of different authors are presented and their
generalization is carried out, the author’s definition of economic risk is
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suggested according to which economic risks are possible qualitative and
quantitative deformations of economic intercourse development models that
can have both positive and negative consequences and are the basis for
making management decisions. Also the concept of hedging is justified in the
article and the investigation of impact of specific features of menage corporate
form on the process of managing economic risks is conducted. The author
excretes and investigates the approaches to managing economic risks in
agribusiness. It is emphasized in the research that the increase of a risk
management effectiveness on a functional level will be achieved by the effect of
creating the appropriate system of risk management, introducting risk
management tools, establishing a risk management group and distributing the
responsibility of corporation authority board for making decisions on economic
risks.

KEY WORDS: risk, uncertainty, hedging, management, agribusiness.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ
В ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто питання розробки класифікації обліко-
вих систем в інституціональному середовищі. Провідною економічною
думкою сьогодення є інституціональна економічна теорія. Виділено ін-
ституціональний вплив на побудову класифікації облікових систем. До-
слідження класифікації облікових систем здійснюється в нерозривному
зв’язку з виробничими та інтеграційними процесами, що властиві дано-
му періоду історичного розвитку суспільства. Доповненням до роботи
виступає ґрунтовний аналіз питання, що дозволило визначити проблему
класифікації облікових систем, оскільки дане питання є не повністю вре-
гульованим. При побудові класифікації облікових систем визначено осно-
вні ієрархічні одиниці (рівні систематизації), а саме: тип, клас, сімейст-
во, вид. Проведене дослідження обґрунтовує необхідність побудови
класифікації облікових систем для подальшого теоретичного розвитку
бухгалтерського обліку в інституціональному середовищі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: класифікація, облікові системи, ознаки, рівні, ієрархічні
одиниці, інституціональне середовище.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Формування національних
облікових систем здійснювалося під впливом внутрішніх і зовні-
шніх факторів, таких як традиційні концепції обліку, економічні
напрями розвитку, організаційно-правові форми підприємництва,
системи регулювання обліку, інтереси різних груп користувачів,
культурне надбання та політична ситуація в країні, міжнародна
економічна ситуація, розвиток організації бухгалтерського обліку
та міжнародних стандартів обліку.

Національні облікові системи можуть бути орієнтовані на пе-
вну діяльність: виробничу, фінансову, дохідну, витратну, подат-
кову, професійну, національну економіку, кожна з яких спрямо-
вана на досягнення певної мети. Входячи в нову еру розвитку
економічних відносин, перш за все необхідно спиратися на про-
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гресивні економічні теорії. Такою теорією, на наш погляд, є ін-
ституціональна (макрорівень) та неоінституціональна (мікрорі-
вень) економічні теорії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням, що
пов’язане з класифікацією облікових систем, у різні часи займа-
лися вітчизняні вчені-економісти, зокрема Ф. Бутинець, М. Во-
роб’йова, С. Голов, В. Жук, Л. Зімакова, М. Козлова, Н. Малюга,
В. Палій, О. Петрук, Я. Соколов, А. Солоненко, Л. Чайковська,
М. Шигун та інші.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Проте, на сьогодні, в науко-
во-практичній літературі питання класифікації облікових систем
в інституціональному середовищі залишається недостатньо до-
слідженим. Отже, це питання є актуальним для подальшого до-
слідження та проведення науково-практичних дискусій.

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою дослі-
дження є розробка класифікації облікових систем в інституціона-
льному середовищі.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Класифікацію
відкривають філософські науки. Це вони дають єдиний метод на-
укової творчості, що забезпечує справді науковий світогляд для
пізнання — діалектику, теорію і метод пізнання світу.

В економічній енциклопедії класифікація — це розподіл
об’єктів, понять, назв на класи, групи, розряди за спільною озна-
кою [1, c. 764].

М. Пушкар зазначає, що класифікація систем свідчить про їх
різноманітність за структурою, походженням, призначенням і
функціонуванням [2, c. 17].

В процесі економічного розвитку суспільства, як зазначає ро-
сійський вчений М. Сидорова, почали виділятися різноманітні
ознаки класифікації облікових систем [3, c. 21].

Російський учений-економіст Л. Чайковська наголошує про
важливість розгляду питання класифікації облікових систем.
Учений зазначає, що облікова система постійно піддається змі-
нам, так само як і всі основні інститути в різних країнах, тому не-
обхідно розглянути питання класифікації облікових систем, без-
сумнівно, враховуючи і той факт, що при специфічності історич-
ного шляху розвитку бухгалтерського обліку, його розвиток під-
коряється ряду загальних закономірностей. Згідно з цим подан-
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ням, що становить суть інституційного підходу як нової наукової
методології, можливо розуміння облікової теорії і практики на
сучасному, більш глибокому і змістовному рівні [4, с. 379].

Як зазначає М. Козлова, класифікація дозволяє ефективно
описувати й порівнювати системи бухгалтерського обліку різних
країн; сприяє розвитку бухгалтерського обліку як теорії і практи-
чної діяльності; є невід’ємною складовою якісної професійної
підготовки висококваліфікованих бухгалтерів і аудиторів, що ді-
ють на міжнародному рівні; дозволяє розв’язати проблеми, про-
гнозувати й попереджати їх виникнення, спираючись на досвід
інших країн, що використовують аналогічну модель бухгалтерсь-
кого обліку [5, c. 116].

Провідний вітчизняний учений М. Чумаченко виділяв загальні
ознаки для побудови класифікації систем. Наприклад, за наявно-
сті зворотних зв’язків автор виділяв:

— відкриті, в яких елементи мають спрямовану дію та утво-
рюють ланцюгову послідовність;

— закриті, в яких послідовність елементів замикається зворо-
тним зв’язком;

— комбіновані, що включають у себе відкриті та закриті під-
системи [6, c. 105].

Запропоновані М. Чумаченком класифікаційні ознаки, на на-
шу думку, можна застосувати також для побудови класифікації
облікових систем.

М. Шигун виділяє такі найпроблемніші питання при побудові
класифікацій систем бухгалтерського обліку:

— яку ознаку покладати в основу класифікації (тип регулю-
вання, вплив національних особливостей, підходи до оцінки);

— як врахувати офіційні принципи регулювання системи бух-
галтерського обліку і звітності або реальну практику, що скла-
лась у країні;

— як зважати на економічну ситуацію, тип економіки, особ-
ливості політичної системи;

— як враховувати нестабільність існуючої системи бухгалтер-
ського обліку, що видозмінюється під впливом правових, полі-
тичних, економічних чинників, впливів релігії і культури всере-
дині країни та під дією світових процесів;

— як узгоджувати конфлікт між національними та міжнарод-
ними бізнес-інтересами, які визначають інформаційну спрямова-
ність бухгалтерського обліку [7, с. 296].
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Видозміни в обліковій системі відбувається під дією світових
глобалізаційних процесів, міждержавних економічних, політич-
них, торговельних відносин. Це викликає нестабільність існую-
чих систем бухгалтерського обліку [7, c. 295].

Облікова система як різновид інформаційної системи відно-
ситься до багатовимірних складно-організованих систем [8,
c. 108].

Л. Нікандрова зазначає, що облікова система — це комплекс
взаємопов’язаних елементів, до яких відносяться види господар-
ського обліку, що отримали розвиток у тій чи тій країні світу в
силу національних, соціально-політичних, історичних, географі-
чних та інших особливостей її розвитку. Формування облікової
системи на рівні господарюючого суб’єкта здійснюється з ураху-
ванням цілей і завдань його бізнесу, передбаченого статутом [9,
c. 13].

Облікову систему слід розглядати як відокремлену сукупність
взаємодіючих між собою елементів, яка утворює визначену цілі-
сність, володіє певними інтегральними властивостями, що дає
змогу їй виконувати в середовищі визначені функції [8, c. 115].
Властивості, що мають бути притаманні обліковій системі, необ-
хідно розглядати через призму властивостей системи як категорії
взагалі [8, c. 115].

Для побудови класифікації облікових систем нами пропону-
ється застосовувати системний підхід. Як зазначає провідний віт-
чизняний учений-економіст Н. Малюга, системний підхід до до-
слідження складних систем дозволяє виявити внутрішній
механізм не лише дії окремих їх компонентів, але й їх взаємодії
на різних рівнях. Застосування категорії системи, системний під-
хід до пізнання, зокрема, облікових явищ мають виключно важ-
ливе теоретичне значення, оскільки дозволяють дослідити внут-
рішню єдність обліку, органічний взаємозв’язок і гармонічну
взаємодію його складових частин [10, c. 265].

З позиції еволюційного підходу до розвитку облікових систем
нами виділено чотири основні ієрархічні одиниці (тип-клас-
сімейство-вид) у систематизації облікового забезпечення (табл. 1).
Пропонується спочатку визначити сутність таких ієрархічних оди-
ниць. Відповідно до визначень, що наведені у «Великому тлумач-
ному словнику сучасної української мови» (за редакцією В. Бусел):

1) тип — зразок, форма, модель, властивість, яким відповідає
певна група предметів, понять, явищ [11, c. 1450];
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2) клас — сукупність предметів, явищ, що мають спільні озна-
ки, однакові якості: розряд, підрозділ [11, c. 544];

3) сімейство — сукупність однорідних, подібних між собою
предметів, явищ [11, c. 1324];

4) вид — це підрозділ, що об’єднує ряд предметів за різними
ознаками і входить до складу загального вищого розділу роду
[11, c. 132].

Таблиця 1
КЛАСИФІКАЦІЯ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ

(РОЗРОБЛЕНО НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕНЬ А. СОЛОНЕНКО [12, c. 17])

№
з/п

Рівні сис-
тематиза-

ції
Ознаки систе-
матизації

Характеристика озна-
ки систематизації

Субординація обліко-
вих систем та їх стру-
ктурних елементів

Уніграфічна (прос-
та)

Проста інвентарна
система

Діаграфічна (по-
двійна)

Облікова інформа-
ційна система1 Тип

Методологічні
парадигми:
спосіб реєст-
рації фактів
господарсько-
го життя Поліграфічна Інтегрована обліко-

ва система

Макрорівень
Національна сис-
тема бухгалтерсь-
кого обліку

Мезорівень Єдина облікова си-
стема групи2 Клас

Рівні побудо-
ви глобальної
економіки

Мікрорівень
Облікова система
організації та її
структурних під-
розділів

Облік у комерцій-
них організаціяхСектор економіки
Бюджетний облік

3 Сімейст-
во

Специфіка
суб’єктів об-
ліку та мето-
дології галу-
зевих
стандартів об-
ліку

Види економічної
діяльності

Облік у промисло-
вості, сільському
господарстві, торгі-
влі, страхових ор-
ганізаціях, банках і
т. д.
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Закнчення табл. 1

№
з/п

Рівні сис-
тематиза-

ції
Ознаки систе-
матизації

Характеристика озна-
ки систематизації

Субординація обліко-
вих систем та їх стру-
ктурних елементів

Інвестори, контра-
генти

Бухгалтерський
(фінансовий) облік

Міністерство дохо-
дів і зборів України

Податкові розраху-
нки

Державна служба
статистики Статистичний облік

Менеджери, влас-
ники

Внутрішньогоспо-
дарський (управ-
лінський) облік

Соціально-
відповідальний біз-
нес і суспільство в
цілому

Соціальний облік

Природоохоронні
інституції та суспі-
льство

Екологічний облік

4 Вид

Визначення
цілей корис-
тувачів і гене-
раторів облі-
ково-звітної
інформації

Суспільно значимі
підприємства

Консолідований
облік

Для визначення історичних типів облікових систем як найва-
жливішої ознаки їх структурного різноманіття виділений спосіб
облікової реєстрації.

Типи облікових систем розрізняються за способом реєстрації
фактів господарського життя. Відповідно до обраних ознак (уніг-
рафічна, діаграфічна та поліграфічна парадигма) виділено такі іс-
торичні типи облікових систем: проста інвентарна система, облі-
кова інформаційна система і інтегрована облікова система.

Клас облікової системи характеризується ознаками, обумо-
вленими рівнями побудови глобальної економіки. З цієї пози-
ції виділено мікрорівень (облікова система підприємства), ме-
зорівень (єдина облікова система групи) і макрорівень
(національна система бухгалтерського обліку) архітектури по-
будови облікових систем. Як слушно зауважує О. Петрук, у ці-
лому облікова система на національному рівні характеризуєть-
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ся визначеним комплексом показників, але всі вони підпоряд-
ковані організації або регулюванню бухгалтерського обліку на
національному рівні та представляють собою методи та форми
такого регулювання [13, с. 36]. У наших попередніх дослі-
дженнях ґрунтовно висвітлено питання мікро-, мезо- та макро-
рівня обліку як генератора обліково-звітної інформації для по-
треб управління [14].

Сімейство облікових множин задані специфікою секторів еко-
номіки та видів економічної діяльності, що визначають галузеві
стандарти обліку. Це облік у державних (муніципальних) устано-
вах та облік у комерційних організаціях, а також за видами еко-
номічної діяльності: облік у промисловості, сільському господар-
стві, торгівлі, банках, страхових організаціях і т.д.

Основними структурними підсистемами облікової системи
суб’єкта економіки є види обліку. Вид обліку володіє специфіч-
ною метою і методологією, виконує функції, які визначаються
цілями користувачів і генераторів обліково-звітної інформації,
зберігає свою автономію в обліковій системі і має власну еволю-
ційну траєкторію. Кожен вид обліку регулюється особливими
правилами і вимагає спеціальних знань.

Будь-яка класифікація за видами обліку залишається
суб’єктивної, викликає суперечливі судження і залежить від ці-
лей дослідника. Однак закономірний процес еволюційного роз-
витку бухгалтерського обліку характеризується обміном обліко-
во-звітної інформації між видами обліку і встановленням нових
взаємозв’язків між ними.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Таким чином, для облікових систем характерна
множинність станів, динамізм, альтернативність еволюції. Вка-
зані ознаки залишаються відкритими для уточнення і доповнен-
ня. Зокрема, в кожному досліджуваному історичному періоді
може існувати облік різної ступеня зрілості. Так, до цих пір збе-
рігається тип простого обліку в домашніх господарствах, окре-
мих малих підприємствах, а також у індивідуальних підприєм-
ців, тоді як середовище середнього і великого бізнесу породжує
все нові, що зароджуються, розвиваються і розвинені види облі-
ку (бухгалтерський (фінансовий) облік, внутрішньогосподарсь-
кий (управлінський) облік, податкові розрахунки, консолідова-
ний облік, облік за міжнародними стандартам, соціальний,
екологічний і т.д.).
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КЛАССИФИКАЦИЯ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ
В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены вопросы разработки классифика-
ции учетных систем в институциональной среде. Ведущей экономичес-
кой мыслью современности является институциональная экономичес-
кая теория. Выделено институциональное влияние на построение
классификации учетных систем. Исследование классификации учетных
систем осуществляется в неразрывной связи с производственными и
интеграционными процессами, присущими данному периоду историчес-
кого развития общества. Дополнением к работе выступает основате-
льный анализ вопроса, что позволило определить проблему классифи-
кации учетных систем, поскольку данный вопрос является не
полностью урегулированным. При построении классификации учетных
систем определены основные иерархические единицы (уровни система-
тизации), а именно: тип, класс, семейство, вид. Проведенное исследо-
вание обосновывает необходимость построения классификации учет-
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ных систем для дальнейшего теоретического развития бухгалтерско-
го учета в институциональной среде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: классификация, учетные системы, признаки, уровни,
иерархические единицы, институциональная среда.
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CLASSIFICATION OF ACCOUNTING SYSTEMS
IN THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT

ABSTRACT. The question of working out classification of accounting systems
in the institutional environment is considered in the article. Institutional
economic theory is the leading economic thinking nowadays. Institutional
influence on building up of classification of accounting systems is pointed out.
The research on classification of accounting systems is conducted in
indissoluble connection with manufacturing and integration processes that are
typical for the present period in historical development of society. The research
is complemented by profound analysis of the matter which enabled to define
the problem of classification of accounting systems, as this question has not
been completely regulated yet. The main hierarchical units (the levels of
systematization) in building up of classification of accounting systems are
determined in the article, these are: type, class, family, kind. The research
conducted justifies the necessity of creating of classification of accounting
systems for further theoretical development of accounting in the institutional
environment.

KEY WORDS: classification, accounting systems, characteristics, levels,
hierarchical units, institutional environment.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ:
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНТЕЛЕКТУ

АНОТАЦІЯ. Зважаючи на актуальність питання щодо розвитку системи
бухгалтерського обліку, визначено потребу дослідити й викласти влас-
ну позицію стосовно організації, обслуговування та оптимізації обліко-
вого процесу. Це відповідальна частина загальної облікової системи й
потребує нового нестандартного погляду, адже саме через обліковий
процес здійснюються всі інформаційно-аналітичні операції та забезпе-
чення організації бухгалтерського обліку і облікової політики. За резуль-
татами дослідження було ідентифіковано рівень сукупного впливу тех-
нологій та інтелекту, які внесли суттєві корективи в «природу»
облікового процесу. Очікується, що інтерпретація суті облікового про-
цесу як системної сукупності методичних прийомів і способів обробки
первинної облікової інформації та складання звітності з новим інтелек-
туально-технологічним базисом дозволить модифікувати обліково-
звітне забезпечення всіх груп користувачів та узгодить їх інформаційні
інтереси. Точка зору щодо організаційної структури облікового процесу
викладена виходячи з логіки сучасного стану суспільно-економіч-
них.відносин на всіх рівнях інформаційної свідомості. Показано механізм
формування бази даних релевантної інформації в якості цінного ресурсу
для бізнес-процесів внутрішнього та зовнішнього характерів. Це питан-
ня є найактуальнішим, оскільки від якості інформаційних ресурсів бази
даних залежить якість усього облікового процесу. Питання актуалізації
розглянуто ширше, ніж просто технічний аспект обслуговування інфо-
рмації. Актуалізація здійснюється не тільки завдяки технічним засобам,
а й інтелектуалізації, які в мережній економіці справляють більший су-
марний ефект. Результати дослідження адаптовані не тільки для біз-
несу, а мають також соціальне спрямування, оскільки узгодити у сучас-
них умовах інтереси різних груп користувачів можливо через
забезпечення адаптації та інтеграції інформаційної системи до інсти-
туційного середовища. У загальному підсумку результат дослідження
полягає у викладенні нового погляду на обліковий процес із закладанням
майбутньої перспективи розвитку цього питання в усіх аспектах дина-
міки бізнесу. Передбачається поглибити дослідження в частині налаш-
тування потужної системи обліково-інформаційного обслуговування біз-
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несу, що відповідає новій концептуальній основі бухгалтерського обліку,
запропонованій провідними вченими-економістами для актуалізації ба-
гатоцільового інформаційного забезпечення .

КЛЮЧОВІ СЛОВА: обліковий процес, інформація, актуалізація, інноваційні
технології, інтелект.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Мінливість сучасного суспі-
льно-економічного буття своїм наслідком має трансформацію
всіх процесів, притаманних Всесвіту. Певні процеси проходять
організовано і їх розвиток є неминучим, зважаючи на вимоги
сьогодення. Для інших характерні латентні зміни, що викликано
залежністю від перших. Зокрема, зміна інформаційних відносин є
наслідком автоматизації. Наочною є вторинність явища, що
спричинено зміною першого.

Особливо активним останнім часом було перетворення систе-
ми бухгалтерського обліку, викликане, передусім, аргументова-
ними пропозиціями вітчизняних і зарубіжних учених. Наукова
спільнота завжди активніше реагувала на новації, що покладає
особливу відповідальність і зобов’язання першими видавати ідеї,
пропозиції, міркування. В останній час багато робіт присвячено
питанню розвитку бухгалтерського обліку в інституціональному
середовищі, ролі обліково-аналітичного забезпечення в інформа-
ційних та управлінських процесах, організації системного облі-
кового процесу, еволюції наукових підходів до формування облі-
кової політики підприємства, поняттю інтеграції стосовно
обліково-аналітичної системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних
науковців ці питання всесторонньо розглянули та опрацювали
Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Голуб, З.В. Гуцайлюк, С.М. Деньга, Т.В.
Журавльова, А.О. Касич, Н.О. Лоханова, О.В. Онищенко, А.А.
Пилипенко, Т.М. Сльозко, В.А. Шпак та інші.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Проте, не втрачає, а тільки
набуває все більше актуальності питання стосовно облікового
процесу, який є невід’ємною частиною організації бухгалтерсь-
кого обліку в усіх аспектах і на всіх рівнях. Це потужний інстру-
мент, використання якого гарантує належне оформлення всіх об-
ліково-інформаційних операцій з підтримкою складання та
подання обліково-звітної інформації. Нові чинники (знання, тех-
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нології, інтелект), які стали основою всіх інформаційних проце-
сів, визначили об’єктивну потребу в налаштуванні комплексної
організаційно-технічної діяльності, спрямованої на підвищення
ефективності інформаційного забезпечення різних груп користу-
вачів.

Формулювання мети і завдання дослідження. Розуміючи
важливість розвинення питання щодо організації бухгалтерсько-
го обліку, метою дослідження є обґрунтування позиції стосовно
облікового процесу, на який визначальний вплив справили інфо-
рмаційно-комунікаційні технології та інтелектуалізація інформа-
ційної діяльності, що вимагає іншого його розуміння, яке підпо-
рядковане різновекторним інтересам користувачів обліково-
звітної інформації.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів.

Сьогодні користувачі інформації постають перед основною
проблемою — надмірна пропозиція інформаційних ресурсів різ-
ної кількості та якості. Масовість даних зворотним боком має не-
контрольованість їхньої надійності. Єдиним переконливим дже-
релом, що задовольняє користувача з точки зору надійності
показників, є обліково-звітна інформація.

Важливим є аспект забезпечення балансу між розкриттям по-
трібної, але не надмірної інформації, що може становити загрозу
економічно стійкому розвитку підприємства [1, с. 54]. З цієї точ-
ки зору фінансова звітність повністю відповідає вимогам стосов-
но неперевантаження даними. Свого роду це та основна думка
про фінансово-господарський стан підприємства, що висловлена
мовою цифр з уникненням суб’єктивізму. Однак, за сучасних
умов користувач не може бути повністю задоволений тими відо-
мостями, які містяться у фінансовій звітності, оскільки вона є
дещо обмеженою з точки зору управлінської діяльності та розро-
бки планів на майбутнє. Зміни є змінами і відповіддю на нові ви-
моги користувачів стали трансформації у самому бухгалтерсько-
му обліку, що виражені в розширенні його функціоналу через
надання тих властивостей, які раніше визначались для інформа-
ційних систем управління.

Задовольняючи потребу економіки в інформації, облік підля-
гає впливу процесів, які в ній відбуваються [2, с. 85]. Основним
процесом, що супроводжує розвиток економіки, є динаміка інфо-
рмаційних технологій, початок якої датується серединою мину-
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лого століття й бурхливо продовжується донині, набираючи обе-
ртів. Економіка стала інформаційною, рівно як і суспільство, що
реагує на зміни так само чуттєво, як і бізнес з тією різницею, що
для бізнесу встановлені межі, а для суспільства ні.

Суспільство завжди було інформаційним і комунікаційним:
спочатку на рівні інстинктів, потім на рівні іншої сигнальної сис-
теми — мови і свідомості. Історично змінювалися техніко-
технологічні засоби інформації та комунікації: усна, писемна,
друкована, телеграф, телефон, радіо, кіно, телебачення, а тепер
комп’ютерні технології [3, с. 47]. Так само завжди вагомою була
роль інформації. Проте, ця думка отримала визнання тільки після
структурної перебудови всіх суспільно-економічних, культурних,
етичних процесів, внаслідок чого виникли відносини нової гене-
рації, що визначило нове буття, а, отже, й свідомість.

Інформація проявляє свою цінність для суспільства, якщо є іс-
тинною, тобто такою, що реально та в повному обсязі класифікує
будь-які події. В іншому випадку йдеться про певні відомості, які
не можуть бути задіяні в бізнесі і які мають високий ступінь ри-
зикованості, тобто нерелевантна інформація. Згідно дослідження
А. О. Маслова, нерелевантна інформація — це помилкова або не-
правдива інформація, або істинна, але несуттєва для конкретного
випадку. Якщо неправдива інформація поширюється спеціально,
то така інформація називається дезінформацією [4, с. 19].

Знову саме облікова інформація отримала переконливу пер-
шість у визнанні єдиним, беззаперечно достовірним і правдивим
джерелом відомостей про бізнес і для бізнесу. Вся фінансово-
господарська діяльність суб’єкта господарювання через узгодже-
ну сукупність способів і методичних прийомів обробки всієї су-
купності інформації вміщується у фінансовій звітності, що трак-
тується у вузькому змісті як обліковий процес.

Обліковий процес, як сукупність робіт технологічного, мето-
дичного та організаційного характерів, є основою інформаційної
діяльності з підтримки управлінських рішень на всіх рівнях усіма
користувачами облікових даних.

Обліковий процес лежить в основі організації обліку, яка, в
свою чергу, є «системою умов та елементів побудови облікового
процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації
про господарську діяльність підприємства» [5, с. 40]. Організація
бухгалтерського обліку має бути покладена в основу формування
інформаційного забезпечення управлінської ланки суб’єкта гос-
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подарювання [6, с. 316]. Затребуване обліково-аналітичне забез-
печення, що вміщує в себе результат багатоступеневої обробки
документально підтверджених фактів господарської діяльності
підприємства. Схема процесу підготовки обліково-аналітичної
інформації передбачає поступовий перехід первинних даних в
аналітичні з різним рівнем узагальнення та деталізації (рис. 1).

Спостереження фактів фінансово-
господарської діяльності, їх вимір, фіксування,

документальне оформлення, передача
оперативної інформації

Оперативна
інформація

Проміжна інформація

Первинний облік

Узагальнення первинної інформації для
подальшої підготовки підсумкових даних за

звітний період

Облікові регістри +

Звітна інформація

=

Результативне підбиття підсумків фінансово-
господарської діяльності шляхом узагальнення
проміжної інформації з виходом на підсумкові

показники

Фінансова звітність

+

Аналітична інформаціяАналітична обробка обліково-звітної
інформації

=

Обліково-аналітична
інформація

Планування, контроль, моніторинг,
координація

Рис. 1. Схема формування обліково-аналітичної інформації

Схема формування обліково-аналітичної інформації відповідає
традиційним етапам облікового процесу, серед яких виділяють «пер-
винний облік, поточний облік і підсумковий облік, які відрізняються
один від одного не тільки послідовністю виконання облікових робіт
(первинний облік передує поточному, поточний — підсумковому), а
й різним рівнем оброблення облікової інформації» [7, с. 322].

Обліковий процес є «процесом у процесі», оскільки, з одного
боку, є завершеним незалежним циклом, а з іншого — повністю
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підпорядкований безперервному процесу організації бухгалтер-
ського обліку, вимога розвитку якої походить з принципів обліку
та логіки економічного простору.

На підставі попередніх досліджень вітчизняних науковців [7;
8] наведено авторське бачення облікового процесу, результат
якого є багатогранним — від отримання обліково-звітної інфор-
мації до налагодження інформаційно-облікової інфраструктури з
досягненням погодженості інтересів диференційованих груп ко-
ристувачів (рис. 2).

Первинний
облік

Реєстрація
Накопичення
Фільтрація

Вимірювання

Поточний
облік

Підсумковий
облік

База
первинних
даних

База
поточних
даних

База
звітних
даних

БАЗА ДАНИХ

Фільтр облікової
політики

Інформаційні
інтереси

користувачів

Призма інтересів
бізнесу

Структурування
Формалізація

Аналіз

Узагальнення
Інтерпретація
Перевірка
Контроль

ЗВІТНІСТЬ

Рис. 2. Обліковий процес

Кожен з «фільтрів» облікового процесу сприяє належній орга-
нізації обліково-інформаційного обслуговування системи управ-
ління. Зокрема, облікова політика стосується не тільки фінансо-
вої звітності, а й, перш за все, усього процесу ведення та
організації бухгалтерського обліку, кінцевим продуктом якого є
звітність [9, с. 177]. Облікова політика покликана врегулювати не
тільки порядок організації та ведення бухгалтерського обліку,
оскільки її повноваження розповсюджуються до меж функціону-
вання та обслуговування інформаційної системи підприємства.

У всіх інформаційних процесах головний інтерес становить
база даних, яка є «серцем» інформаційної інфраструктури, що
вміщує в себе дані для експорту та імпорту, які підтримують біз-
нес-процеси на мікро- та макрорівнях.

Формування загальної бази даних може здійснюватися різни-
ми шляхами, перевагу в яких віддають автоматизованим, що є
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найнадійнішими та найпоміркованішими з точки зору витрати
коштів. На теперішній час достатньо скористатися функціоналом
системи, який налагоджений для експорту електронної інформа-
ції з бази даних або підготовки електронних копій з паперових
носіїв. Після обробки та перевірки на достовірність (ця частина
виконується так би мовити «вручну») інформація з максималь-
ною достовірністю оригіналу потрапляє в облікову обробку, піс-
ля чого шляхом типових проведень формуються дані синтетич-
ного обліку, що складаються в підсумкову звітну інформацію,
яка під дією інструментів аналізу набуває відповідної аналітич-
ності та переноситься до загальної інформаційної бази (рис. 3).

Паперові
документи

Єдиний центр
введення

Сканування

Розпізнання

Верифікація

Контроль

Сервер
обробки

Електронні
документи

Інформаційна
база

Нормативно-
довідкова
інформація

Обробка

Синтетичний облік Аналіз

Обліково-аналітична інформація
Узагальнюючі показники

Звітні дані

Рис. 3. Формування бази даних

Залежно від потреб користувачів вся система обліку постійно
перебуває в стадії вдосконалення, уточнення і подальшого розви-
тку [10, с. 190–191]. Нераціонально «ламати» стару систему, яка
ефективно працює, а слід пристосувати та відрегулювати її під
нові умови, які є поміркованішими у порівнянні з минулим. Ма-
ється на увазі, що не слід змінювати обліковий процес, оскільки
його етапи чіткі, відповідають загальній ідеї бухгалтерського об-
ліку та не йдуть урозріз із потребами управління. Проте, необхід-
но звернути увагу на можливість підвищення його результатив-
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ності шляхом актуалізації та пристосування до технологічно-
інтелектуальних умов інформаційної діяльності.

У базі даних ключовою стадією обслуговування є актуалізація
даних, що затребуване з точки зору якості. Якщо інформація вча-
сно не буде актуалізована, існує ймовірність ризику порушення
роботи усієї системи, оскільки робота програми побудована та-
ким чином, що відповідає попередньо закладеному алгоритму,
яким не передбачається перевірка на достовірність даних, а екс-
портуються ті, на які надані посилання і які містяться в системі.

Актуалізація інформації є складним процесом, оскільки не
обмежується тільки оновленням даних, а є їх покращенням під
впливом коригувальних дій, що стосуються адекватного співвід-
ношення «кількість/якість». Поняття актуалізації вміщує в себе
такі параметри, як обсяг, швидкість, наочність, відповідність.

Стосовно обсягу актуалізованої інформації, її має бути доста-
тньо, виходячи з потреб перебігу бізнес-процесів і в прив’язці до
їх сутності. Достатність передбачає, з одного боку, необхідну кі-
лькість для підтримки бізнесу, а з іншого — неперевантаженість
ними інформаційної системи. У цьому сенсі інформацію можна
порівняти з ресурсами для виробництва.

Свого часу революційним стало запровадження у виробницт-
во інформаційних систем класу MRP, завдяки яким стало можли-
вим ефективне обслуговування виробничих потужностей. Були
узгоджені можливості виробництва з реальними потребами в ре-
сурсах, що сприяло оптимізації витрат і співвідношенню «кіль-
кість/необхідність». У випадку з інформацією подібної, повністю
автоматизованої, системи на сьогодні не існує. Такі системи є на-
півавтоматизованими через складність заміни інтелекту алгорит-
мом.

Швидкість актуалізації стосується інтервалу обслуговування
інформаційних ресурсів щодо їх відповідності предметній облас-
ті фінансово-економічної системи підприємства. Раніше це вима-
гало значних витрат часу та ресурсів, оскільки необхідно було
«вручну» моніторити інформаційні ресурси та здійснювати необ-
хідні дії щодо їх обслуговування. Сучасні технології орієнтовані
на автоматичне оновлення через відповідні алгоритми роботи з
інформаційними системами. Зокрема, системи інформаційної
підтримки різних розробників пропонують рішення, які в автома-
тичному режимі у заданий час виконують роботу з оновлення ін-
формації, після чого користувач отримує повідомлення про за-
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кінчення актуалізації. Єдиною вимогою до цього процесу є до-
ступ до мережі Інтернет, що необхідно для з’єднання з сервером
розробника, через який відбувається автоматичне обслуговуван-
ня інформаційної системи.

В аспекті наочності передбачено поєднання традиційних тех-
нічних процесів з мисленням. Перш ніж здійснювати роботу з
інформацією, слід встановити її відповідність вимогам щодо да-
них, які можуть бути імпортовані в базу даних. Необхідно інтер-
претувати інформацію таким чином, щоб показники минулих по-
дій стали передумовою для розпізнання інформації, що
надходить до системи у даний момент часу.

Сприйняття інформації користувачем, який вводить її в сис-
тему, є гарантом того, що інформація є цінною для бізнесу без
додаткових умов і може бути експортована для складання звітно-
сті. Наочність нерозривна з відповідністю, тому важливо заздале-
гідь визначитися з параметрами і критеріями інформації для її
подальшого переміщення в систему.

Актуалізація облікового процесу пов’язана з автоматизацією
облікових робіт, які здійснюються на його етапах. На первинній
стадії забезпечується оптимізація вимірювання, реєстрації облі-
кової інформації, що формує первісну базу даних. Вона викорис-
товується для систематизації показників, їх обробки, оцінки щодо
достовірності, точності, повноти, об’єктивності інформації з фо-
рмуванням поточної бази даних, що вміщує інформаційні ресур-
си для кінцевої облікової обробки даних. Заключна стадія облі-
кового процесу є відповідальним етапом оформлення всієї
обліково-інформаційної роботи з відображення фінансового ста-
ну та результатів господарської діяльності підприємства. Авто-
матично складається фінансова звітність згідно заданого алгори-
тму на основі даних, експортованих з поточної бази даних. Звідси
робимо висновок, що найвідповідальнішою є стадія первинного
обліку, оскільки саме на ній закладається основа інформаційного
забезпечення підготовки обліково-звітної інформації.

Результат актуалізації облікового процесу через його повну
автоматизацію полягає в суттєвому зменшенні часу на обробку та
рух інформації і значне підвищення її якості, порівняно з ручним
режимом обслуговування. Проте, повністю виключити ручну ро-
боту не тільки помилково, а й шкідливо, оскільки мова йде не
про технічну роботу, а про інтелектуальну. Говорячи «вручну»
насправді вбачається «розумово». Інтелектуальна інтерпретація
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даних є необхідною для того, щоб запустити всю інформаційну
систему, яка сьогодні більшою часткою має техніко-технологічну
платформу.

Поряд із сутнісним результатом інформатизації — інтеграцій-
ним ефектом для управління, технічні засоби інформатизації, су-
часні інформаційні та комп’ютерні технології у сфері менеджме-
нту дозволяють отримати зворотний ефект — інтелектуалізацію і
розподіл управління [11, с. 267].

Інтелектуалізація інформації здійснюється паралельно та у
взаємному впливі з інтелектуалізацією інформаційних техноло-
гій. Важливим напрямом інтелектуалізації інформаційних техно-
логій є використання методів, засобів і систем, що знижують ін-
телектуальне навантаження на користувача у порівнянні з
аналогічними системами відповідного функціонального призна-
чення [12, с. 63].

Під інтелектуалізацією розуміється наділення облікової сис-
теми здатністю до виявлення «прихованих» знань й маніпулю-
вання не тільки даними, але й знаннями (моделями) [13, с.77].
Питання інтелектуалізації набуло поширення в роботах багатьох
вітчизняних науковців. Зокрема, З.В. Гуцайлюк, здійснивши
ґрунтовне дослідження сучасного стану системи бухгалтерського
обліку, виходячи з аналізу думок учених-економістів, зауважив,
що «…слова «інтелект» «інтелектуальний» логічно вживати ли-
ше по відношенню до окремих людських індивідуумів, а не для
характеристики абстрактних категорій» [14, с. 8].

У період становлення інформатизації увага приділялась осна-
щенням технікою та засобами комунікацій. На певний час техні-
ка зайняла пануюче місце, витіснивши не тільки фізичну працю,
а й інтелектуальну. З часом утопічність цієї думки виявилась ак-
сіоматичною і головним важелем стала людина як носій знань у
їх фактичному та потенційному характері. Етика нового часу на-
цілена на панування індивіда в економіці та суспільстві. Головне
не володіти знаннями, а вміти скористатися ними.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Отже, обліковий процес знаходиться під впливом но-
вітніх технологій і широкого поширення ідеї інтелектуалізації
інформаційної діяльності. Сьогодні розвиток технологій дійшов
до стадії часткової інтелектуалізації інформаційних систем. Сис-
тема, так би мовити, здатна «думати», проте дуже обмежено, пе-
редусім, стосовно простих операцій з даними. Повністю автома-
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тизувати інтелект неможливо, оскільки робота індивіда вміщує в
себе елемент новаторства й творчості. Обліковий процес складно
уявити творчим, проте певна його частка виявляється на етапі
моделювання згідно з потребою в розробці облікової політики. Є
певні рамки, але в їх межах фахівець необмежений у своїй розу-
мовій роботі. Організація обліку та облікова політика є результа-
том власного погляду облікової служби (обліковця) на налашту-
вання обліково-інформаційної діяльності виходячи з визначаль-
них рис бізнесу. Не існує шаблону для облікового процесу, оскі-
льки немає стандарту облікової політики та системи організації
обліку. Доречно застосувати словосполучення «необмежена об-
меженість», що найповніше характеризує сьогоднішній стан об-
лікового процесу. Необмеженість полягає в можливості залучен-
ня технологій, налаштуванні інформаційної інфраструктури
відповідно до особливостей діяльності та об’єктивних потреб.
Необмежена й розумова діяльність в підготовці інформаційного
результату за наслідками діяльності суб’єкта господарювання.
Обмеження виражені через чітке нормативно-правове регулю-
вання способів, методів, процедур, прийомів складання та подан-
ня фінансової звітності. Можна обирати, але тільки з того, що за-
пропоноване в законах, стандартах, рекомендаціях, інструкціях.
Якщо змінюються їх вимоги, дещо іншим буде й організація об-
ліку, а, отже, і його процес.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА:
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕЛЛЕКТА

АННОТАЦИЯ. Принимая во внимание актуальность вопроса развития
системы бухгалтерского учета, определена потребность исследовать
и изложить собственную позицию относительно организации, обслужи-
вания и оптимизации учетного процесса. Это ответственная часть
общей учетной системы и требует нового нестандартного взгляда,
так как именно через учетный процесс осуществляются все информа-
ционно-аналитические операции и обеспечиваются организация бухга-
лтерского учета и учетная политика. По результатам исследования
был идентифицирован уровень совокупного влияния технологий и ин-
теллекта, которые внесли существенные коррективы в «природу»
учетного процесса. Ожидается, что интерпретация сути учетного
процесса как системной совокупности методических приемов и спосо-
бов обработки первичной учетной информации и составления отчет-
ности с новым интеллектуально-технологическим базисом позволит
модифицировать учетно-отчетное обеспечение всех групп пользова-
телей и согласует их информационные интересы. Точка зрения отно-
сительно организационной структуры учетного процесса изложена ис-
ходя из логики современного состояния общественно-экономических
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отношений на всех уровнях информационного сознания. Показан меха-
низм формирования базы данных релевантной информации в качестве
ценного ресурса для бизнес-процессов внутреннего и внешнего харак-
теров. Этот вопрос является наиболее актуальным, поскольку от ка-
чества информационных ресурсов базы данных зависит качество всего
учетного процесса. Вопрос актуализации рассмотрен более широко,
чем просто технический аспект обслуживания информации. Актуализа-
ция осуществляется не только благодаря техническим средствам, но
и интеллектуализации, которые в сетевой экономике производят бо-
льший суммарный эффект. Результаты исследования адаптированы
не только для бизнеса, а имеют также социальную направленность,
поскольку согласовать в современных условиях интересы различных
институтов возможно через обеспечение адаптации и интеграции ин-
формационной системы в институциональную среду. В общем итоге
результат исследования заключается в изложении нового взгляда на
учетный процесс с акцентированием будущей перспективы развития
этого вопроса во всех аспектах динамики бизнеса. Предполагается
углубить исследование в части настройки мощной системы учетно-
информационного обслуживания бизнеса, которая соответствует но-
вой концептуальной основе бухгалтерского учета, предложенной веду-
щими учеными-экономистами для актуализации многоцелевого инфор-
мационного обеспечения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учетный процесс, информация, актуализация, инно-
вационные технологии, интеллект
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ACTUALIZATION OF ACCOUNTING PROCESS:
IMPACT OF TECHNOLOGIES AND INTELLIGENCE

ABSTRACT. The need to examine and outline its own position on organization,
support and optimization of the accounting process is defined due to the
topicality of the accounting process development issue. It is a responsible part
of common accounting system and requires a new nonstandard approach,
since all the informational and analytical operations are performed through the
accounting process as well as provision of accounting and accounting policy
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organization. The level of cumulative influence of technologies and intelligence
that made significant adjustments to the core of the accounting process was
identified basing on the results of the research. It is supposed that interpretation
of the accounting process gist as a system complex of methods and ways of
procession the original accounting information and reports preparation with a
new intellectual and technical basis will allow to modify accounting and
registration provision of all the customer groups and conform their informational
interests. The opinion on the organizational structure of the accounting process
is outlined according to the current state of social and economic intercourse on
all the levels of informational consciousness. The mechanism of forming the
database of relevant information as a valuable resource for internal and
external business processes is described. This question is the most actual
since the quality of the whole accounting process depends on the quality of the
database informational resources. The actualization issue is examined in more
detail than just a technical aspect of information maintenance. Actualization is
performed not only with technical means, but also with intellectualization which
gives a greater total effect in network economics. The results of the research
are not only adapted for business, they also have a social orientation, since
harmonization of the interests of different customer groups in modern
conditions can be achieved through adaptation and integration of informational
system with the institutional environment. In total the research is resulted in
outlining a new notion on the accounting process and depicting the future
perspective of development of the issue in question in all the business
dynamics aspects. It is expected to conduct the research further in the part of
setting up a powerful system of accounting and informational business service
which corresponds with a new conceptual basis of accounting, suggested by
leading economists for actualization of multipurpose informational provision.

KEY WORDS: accounting process, information, actualization, innovative
technologies, intelligence.
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ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ

АНОТАЦІЯ. У статті визначено сутність податкових різниць та їхня
роль у визначенні фінансових результатів на підприємстві. Автором
розглянуто нормативно-правові документи, що регламентують поря-
док обліку податкових різниць в Україні та наведено основні види подат-
кових різниць. Головною проблемою є визначення фінансових результа-
тів підприємства за умов наявних відхилень у бухгалтерському та
податковому обліку. Так як ведення податкового та бухгалтерського
обліку за однією схемою є неможливим, важливим є пошук шляхів відо-
браження в обліку податкових різниць. Це дає змогу визначити можливо-
сті подальшого покращення обліку податкових різниць на підприємстві.
У статті розкрито основні правила відображення податкових різниць у
фінансовій звітності згідно чинного законодавства України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: тимчасові податкові різниці, постійні податкові різниці,
податковий облік, бухгалтерський облік, податок на прибуток.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Однією з головних проблем у
теорії та практиці бухгалтерського обліку господарської діяльно-
сті є методичні засади визначення фінансових результатів та їх
оподаткування.

Наявність у вітчизняному обліку самостійних підсистем фор-
мування фінансової та податкової звітності обумовлює наявність
відмінностей при визначенні фінансових результатів у кожній з
цих підсистем. Вказані процеси призводять до виникнення пода-
ткових різниць, порядок визначення яких становить важливу на-
уково-практичну проблему.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання набли-
ження бухгалтерського та податкового обліку привертали увагу
вітчизняних науковців і практиків, серед яких Л.Г. Ловінська [6],
Т.О. Королецька [5], В.О. Озеран [9], О.І. Малишкін [8], О.Р. Кі-
ляр [4], Н.О. Лоханова [7], О. Смирнова [10] та ін. Авторами до-
сліджувалися спільні та відмінні риси бухгалтерського та подат-
кового обліку, проблеми відображення податкових різниць згідно
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чинного законодавства, вносилися пропозиції щодо зміни окре-
мих норм податкового законодавства з метою наближення подат-
кового обліку до бухгалтерського.

Разом з тим, ведення податкового та бухгалтерського обліку
за однією схемою є неможливим, що вимагає пошуку шляхів ві-
дображення в обліку таких відмінностей.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Зміни у Податковому кодек-
сі України (далі ПКУ) не вирішують питання узгодження показ-
ників податкової та фінансової звітності. Натомість з’являється
поняття «податкові різниці», яке потребує ретельного вивчення
та аналізу. Виходячи з цього, з’являється необхідність створення
нової методики визначення податкових різниць при розрахунку
оподаткованого фінансового результату.

Формування мети і завдання дослідження. Метою статті є
дослідження проблеми взаємозв’язку систем бухгалтерського та
податкового обліку при визначенні податкових різниць у норма-
тивно-правових документах, їх впливу на підвищення достовір-
ності даних фінансової та податкової звітності та розробка про-
позиції щодо удосконалення обліку податкових різниць.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Одним з важли-
вих напрямів розвитку вітчизняної системи бухгалтерського об-
ліку є інтеграція бухгалтерського і податкового обліку та
створення єдиного облікового середовища, яке здатне задоволь-
нити потреби та інтереси користувачів різних типів звітності.

З прийняттям 01.01.2012 р. Податкового кодексу України (далі
ПКУ) було здійснено спробу об’єднати бухгалтерський і подат-
ковий облік через введення нової моделі визначення податкової
бази податку на прибуток. Протягом останніх двох років Мініс-
терством фінансів України проводиться робота з науково-
методичного забезпечення механізму оподаткування господарсь-
кої діяльності.

Враховуючи інтереси бізнес-середовища держава намагається
оптимізувати базу оподаткування. Але так як на даний час застосо-
вуються різні підходи до визнання доходів і витрат, існують певні
відмінності відображення економічних операцій у бухгалтерському
та податковому обліку. Основними причинами цих відмінностей є:

— визнання доходів або витрат лише одним із обліку: бухгал-
терським або податковим;
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— відмінності у визнанні доходів і витрат у звітному періоді,
які виникають через розбіжність у часі при відображення у бух-
галтерському або податковому обліку.

Зважаючи на можливі розбіжності між критеріями визнання
доходів і витрат у бухгалтерському обліку та податковому зако-
нодавстві, виникають податкові різниці.

Поняття «податкової різниці» визначається ПКУ як різниця,
яка виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат,
активів, зобов’язань за національними положеннями (стандарта-
ми) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО) або міжнародними
стандартами фінансової звітності (далі МСФЗ), та доходами і ви-
тратами, визначеними згідно з розділом III цього Кодексу [1,
пп. 14.1.188].

Ухвалення ПКУ стало передумовою розрахунку оподаткову-
ваного прибутку з урахуванням податкових різниць, так як це є
основою обліку багатьох країн світу. Нині в Україні вже здійс-
нюється процес реформування системи бухгалтерського обліку,
зокрема наближення національної системи до міжнародних стан-
дартів. Його основна мета — створити умови для безпосередньо-
го застосування МСФЗ для ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності українськими підприємствами.

Важливим кроком було введення Положення бухгалтерського
обліку «Податкові різниці» (далі ПБО «Податкові різниці»), яке
визначає засади формування в бухгалтерському обліку інформа-
ції про податкові різниці та її розкриття у фінансовій звітності
[2, Р.1 п. 1].

ПБО «Податкові різниці» не суперечить і не змінює П(С)БО
17 «Податок на прибуток», яке залишається чинним, а тільки до-
повнює його. Так, П(С)БО 17 спрямоване на формування методо-
логічних засад розкриття в балансі інформації про податкові різ-
ниці. Натомість ПБО «Податкові різниці» визначає методологію
формування інформації про анулювання податкових різниць
упродовж звітного періоду, їхній вплив на формування податко-
вого прибутку та розкриває зв’язок між податковим та обліковим
прибутками.

Згідно ПБО «Податкові різниці» та П(С)БО 17 «Податок на
прибуток» податкові різниці поділяються на тимчасові та постій-
ні [2, 7 Р.I п. 3, Р.II п. 8; 3, п. 7] (рис. 1).

Постійна податкова різниця — податкова різниця, яка виникає
у звітному періоді та не анулюється в наступних звітних подат-
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кових періодах. Виникнення постійних різниць пояснюється тим,
що окремі доходи і витрати визнаються лише при розрахунку бу-
хгалтерського або податкового прибутку.

Тимчасова податкова різниця — податкова різниця, яка вини-
кає у звітному періоді та анулюється в наступних звітних подат-
кових періодах.

Дані про тимчасові та постійні податкові різниці, які мають
враховуватися при визначенні податкового прибутку (збитку)
звітного періоду, узагальнюються у зведеному регістрі за відпо-
відними класифікаційними групами. Разом з тим підприємствам
надано самостійність у виборі способу відображення податкових
різниць в облікових регістрах.

ПБО
«Податкові різниці

постійна податкова різниця,
що підлягає вирахуванню;
постійна податкова різниця,
що підлягає оподаткуванню;
тимчасова податкова різниця

постійні
тимчасові

П(С)БО 17
«Податок на прибуток»

ВИДИ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ

Рис. 1 Види податкових різниць

Згідно ПКУ, з 01.01.2014 р. платник податку на прибуток за-
значає тимчасові та постійні податкові різниці за формою, уста-
новленою центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну фінансову політику [1, п. 46.2].

Також, відповідно до пп. 17.1.12 цього кодексу платник пода-
тку на прибуток повинен за методикою, затвердженою Міністер-
ством фінансів України, вести облік тимчасових і постійних по-
даткових різниць і використовувати дані такого обліку для
складання декларації з податку на прибуток [1]. Дана методика
затверджена у вигляді ПБО «Податкові різниці» та набула чинно-
сті з 01 січня 2013 року.

Інформація про тимчасові та постійні податкові різниці, які
мають враховуватися при визначенні податкового прибутку (зби-
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тку) звітного періоду, узагальнюються у зведеному регістрі за
відповідними класифікаційними групами. Разом з тим підприєм-
ствам надано самостійність у виборі способу відображення пода-
ткових різниць в облікових регістрах.

З метою визначення суми тимчасових податкових різниць, що
мають бути оподатковані у звітному періоді, наведемо приклад
тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню у
звітному періоді та тих, що підлягають вирахуванню (рис. 2).

ТИМЧАСОВІ ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ

Тимчасова різниця, що підлягає
оподаткуванню

?  Амортизація основних
виробничих фондів
?  Дебіторська заборгованість по
сплачених авансах
постачальникам
?  Витрати майбутніх періодів
?  Відстрочені податкові
зобов’язання
?  Витрати на поліпшення
(модернізація, модифікація,
дообладнання тощо) основних
виробничих засобів в сумі що не
???

Тимчасова різниця, що підлягає
вирахуванню

?  Сплачені аванси постачальникам
?  Отримані аванси від замовників
робіт та послуг
?  Доходи майбутніх періодів
?  Відстрочені податкові активи
?  Витрати, пов’язані з резервом
сумнівних боргів

Рис. 2. Види тимчасових податкових різниць

Доходи та витрати за даними бухгалтерського обліку коригу-
ються на суму постійних податкових різниць і частину суми тим-
часових податкових різниць, що відноситься до звітного періоду.
При цьому коригування відбувається як у бік збільшення, так і в
бік зменшення. Виходячи з того, що постійні податкові різниці
виникають за господарськими операціями звітного періоду і ма-
ють бути анульовані до звітної дати, вони у повному обсязі
включаються до суми податкових різниць звітного періоду. Якщо
цього анулювання не сталося, вони мають бути перекваліфіковані
у тимчасові податкові різниці.
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У свою чергу, тимчасові податкові різниці, що виникають за
господарськими операціями звітного періоду, підлягають анулю-
ванню в майбутніх періодах, тому вони не включаються до суми
податкових різниць звітного періоду. Водночас, до суми подат-
кових різниць звітного періоду включаються анульовані впро-
довж цього періоду, повністю або частково, тимчасові податкові
різниці, які виникли за господарськими операціями минулих зві-
тних періодів.

Отже, доходи та витрати за даними бухгалтерського обліку
коригуються на постійні та тимчасові податкові різниці для ви-
значення прибутку до оподаткування. У зв’язку з цим підприємс-
тво повинно вести бухгалтерський облік постійних і тимчасових
податкових різниць, визначених відповідно до ПКУ, і забезпечу-
вати накопичення інформації про них у регістрах бухгалтерсько-
го обліку.

Підприємства змушені вести облік податкових різниць як для
цілей достовірного відображення результатів діяльності у фінан-
сової звітності, так і для правильного її оподаткування. Водночас
реформування бухгалтерського обліку в частині податкових різ-
ниць супроводжується рядом суперечливих положень, серед
яких:

1. Головний мотивуючий чинник запровадження обліку пода-
ткових різниць і відображення відповідної інформації у звітності
полягає лише в тому, щоб змусити підприємства максимально
розкрити контролюючим органам інформацію стосовно того, які
конкретні чинники враховані або не враховані в розрахунку бух-
галтерського і оподаткованого прибутку. Таким чином, звітуван-
ня з податкових різниць додатково ускладнює звітність для під-
приємства, а її розкриття збільшує рівень небезпеки за рахунок
можливості застосування відповідної відкритої інформації проти
його інтересів.

2. Доповнення Звіту про сукупний дохід (Звіту про фінансові
результати) окремим розділом «Податкові різниці» перенаванта-
жує фінансову звітність, забезпечує інтереси лише однієї групи
користувачів — податкових органів і збільшує трудомісткість ве-
дення обліку і складання звітності.

3. Процес документування податкових різниць повинен вра-
ховувати специфіку їх розрахунків. Суми різниць можна виявити
переважно на етапі порівняння зведених аналітичних і навіть си-
нтетичних даних, а не збору первинних даних. Наприклад, певна
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частина матеріальних витрат може не потрапити до податкових
витрат у зв’язку із неналежністю їх до господарської діяльності
платника податку.

З іншого боку, облік податкових різниць дозволяє посилити
його фіскальну функцію через зміцнення механізму контролю з
боку Міністерства доходів і зборів України господарської діяль-
ності за показниками декларації з податку на прибуток. При цьо-
му з’являються додаткові джерела інформації для цілей контро-
лю — реєстри податкових різниць і форми фінансової звітності
платника податку на прибуток.

Вивчення світової практики дало змогу створити методику
розрахунку оподатковуваного прибутку в Україні та відображен-
ня в бухгалтерському обліку податкових різниць. Застосування
податкових різниць надає можливість показати взаємозв’язок між
доходами та витратами для визначення фінансового та податко-
вого прибутків, що, у свою чергу, допоможе платникам податків
посилити правову позицію при захисті своїх порушених прав у
судах, а контролюючим органам — дозволить об’єктивніше здій-
снювати процес перевірок.

Перед сучасними вченими стоїть важливе завдання розробки та
відпрацювання методики визначення податкових різниць відповідно
до умов ПКУ при розрахунку оподаткованого фінансового результа-
ту. Така методика необхідна для забезпечення практичних потреб бу-
хгалтерів у контексті відображення податкових різниць у звітності.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Взаємоузгодження показників фінансової та податко-
вої звітності є одним із важливих аспектів удосконалення систе-
ми бухгалтерського обліку. На даний час, через розбіжності ви-
знання доходів і витрат у бухгалтерському обліку виникають
податкові різниці. Вони поділяються на тимчасові та постійні.
Перелік тимчасових і постійних податкових різниць не є вичерп-
ним і може змінюватися підприємством відповідно до його особ-
ливостей з метою дотримання вимог бухгалтерського обліку та
податкового законодавства і забезпечення достовірних облікових
даних. Підсумкову інформацію про податкові різниці необхідно
відображати у зведеному регістрі бухгалтерського обліку, який
одночасно буде розрахунком об’єкта оподаткування податком на
прибуток і надаватиме користувачам повну, правдиву та неупе-
реджену інформацію про формування прибутку до оподаткуван-
ня за даними бухгалтерського обліку, відповідно до вимог ПКУ.
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Основними проблемами відображення в обліку податкових рі-
зниць на підприємстві є:

— визнання тимчасових і постійних податкових різниць на
підприємстві;

— ускладнення форми звітності для заповнення платниками
податків.

З метою гармонізації бухгалтерського та податкового обліку
податкових різниць ми вважаємо необхідним:

— розробити підприємствами перелік тимчасових і постійних
податкових різниць і внести їх до Наказу про облікову політику
підприємства;

— розробити документ, де відображатимуться податкові різ-
ниці для управлінського обліку на підприємстві, що допоможе
при складанні обов’язкової фінансової звітності підприємства;

— внести зміни у порядок складання декларації з податку на
прибуток, враховуючи постійні та тимчасові податкові різниці,
на які коригуватиметься обліковий прибуток.

Перспективами подальших досліджень є розробка методичних
рекомендації до ПБО «Податкові різниці» та спрощення ведення
бухгалтерського обліку податкових різниць.
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АННОТАЦИЯ. В статье дается определение налоговых разниц и расс-
матривается их роль в определении финансовых результатов на пред-
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расхождений в бухгалтерском и налоговом учете. Так как ведение нало-
гового и бухгалтерского учета по одной схеме невозможно, важным яв-
ляется поиск путей отражения в учете налоговых разниц. Это позво-
ляет определить возможности дальнейшего улучшения учета
налоговых разниц на предприятии. В статье раскрываются основные
правила отражения налоговых разниц в финансовой отчетности согла-
сно действующего законодательства Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: временные налоговые разницы, постоянные налого-
вые разницы, налоговый учет, бухгалтерський учет, налог на прибыль.



ISSN: 2310-9734 Фінанси, облік і аудит. 2014. Випуск 1 (23)

205

UDC 657.1
Iegorova Anastasiia Gennadiivna,

Postgraduate, Department of entrepreneurship accounting
Kyiv National Economic University named after Vadim Getman

(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine, 03680)
E-mail: nastya91@bigmir.net

THE WAYS OF HARMONIZATION OF ACCOUNTING
AND TAX ACCOUNTING OF TAX DIFFERENCES

ABSTRACT. The essence of tax differences and their role in determining
financial results on an enterprise is defined in the article. The author examined
the principal legal documents that regulate the process of tax differences
accounting in Ukraine and presented the main types of tax differences.
Determining financial outcome of an enterprise in the terms of existant
deviations in accounting and tax accounting is a major problem. It is important
to look for the ways of reflecting tax differences in the accounting, as
conducting accounting and tax accounting under the same scheme is
impossible. This enables to define the possibilities for further improvement of
tax differences accounting on an enterprise. The main rules of reflecting tax
differences in financial statements according to the existing legislation of
Ukraine are disclosed in the article.

KEY WORDS: temporary tax differences, constant tax differences, tax
accounting, accounting, income tax.



ISSN: 2310-9734 Finance, accounting and audit. 2014. Issue 1 (23)

206

УДК 657:.22
Кириленко В’ячеслав Борисович,

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку
в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
(03680, Україна, Київ, проспект Перемоги, 54/1)

E-mail: kirilenkob@mail.ru

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ
І ОЦІНКИ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКУ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто питання, присвячені сучасним напрям-
кам формування й оцінки ресурсної бази банку. Досліджено сучасний стан
ресурсів банку, а саме особливості їх формування і оцінки. Визначено
складові банківських ресурсів та сучасні підходи до їх оцінки. Проаналізо-
вано останні зміни в облікових методиках формування та оцінки.. Вияв-
лено негативні тенденції у формуванні ресурсної бази банку, які пов’язані
зі станом економіки України. Автором досліджено пропозиції авторів і
зроблено критичний аналіз публікацій. Визначено, що проблема ресурс-
ного забезпечення банківської діяльності не нова. Проте найчастіше у
cвоїх працях українські вчені-економісти здебільшого розглядають лише
окремі аспекти формування складових банківських ресурсів, відсутній
комплексний підход до проблеми. Надано пропозиції по удосконаленню
процесів формування та оцінки ресурсів банку, а саме: посилення конт-
ролю за допуском іноземного капіталу у банківський сектор України; на-
дання гарантій комерційним банкам; підвищення ефективності держав-
ного нагляду; розширення можливостей випуску для комерційних банків
середньострокових цінних паперів і т.д.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: капітал, зобов’язання, ресурсна база, оцінка, інвестиції.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Функціонування та подаль-
ший розвиток банківської системи України перебувають у тісно-
му взаємозв’язку із нарощуванням обсягів банківських ресурсів.
Від того, наскільки банки приділятимуть увагу формуванню фі-
нансових ресурсів, залежить їх спроможність здійснювати актив-
ні банківські операції, у тому числі й інвестиційні. Саме тому од-
нією з необхідних передумов для ефективного функціонування
банків та їх фінансової стійкості є стабільність і достатність ре-
сурсної бази банків

Реалізація банківськими установами кредитної та інвестицій-
ної діяльності має бути пов’язана з прийняттям конкретних рі-
шень у сфері визначення можливих джерел фінансування, спосо-
бів їх формування та підвищення ефективності їх використання.

© В. Б. Кириленко, 2014
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема ресур-
сного забезпечення банківської діяльності не нова. Проте найчас-
тіше у cвоїх працях українські вчені-економісти У.Р. Гуліев [14],
А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф, Пуховкина [3], А. М. Герасимо-
вич, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко [1], О.В. Васю-
ренко , К.О. Волохата [7], О. А. Кириченко [4], А.П. Вожжов[13],
І.М. Лозепко[5], Ж.М. Довгань [15], І.М. Федосік [16] здебільшо-
го розглядають лише окремі аспекти формування складових бан-
ківських ресурсів.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. На даний час практично від-
сутні роботи, у яких би містилося комплексне дослідження пи-
тань формування і оцінки структури банківських ресурсів. В
країні відбу-лися значні зміни як в політичних, так і в економіч-
них питаннях. Тому ці питання актуальні сьогодня — в умовах
фінансової кризи.

Поряд з цим, постійні зміни умов функціонування банківсько-
го капіталу обумовлюють необхідність постійних досліджень у
цій галузі, зокрема це стосується проблеми оцінки та структури
банківських ресурсів. За таких обставин дослідження цих питань
в Україні є особливо актуальним і своєчасним. Останні роботи
Ю. Галіцейської [8], А.Л. Лобанової [10], Н.Г. Волик [7], Е. Ф.
Арсланова [2], О.М. Музичка [11], М.П. Могільницької[9], О.Б.
Шулевської [17], В. Піддубного [13], Д. Олійник [12] лише част-
ково дають відповідь на ці питання.

Формулювання мети і завдання дослідження. Дослідити
сучасний стан ресурсів банку, а саме особливості їх формування і
оцінки. Визначити складові банківських ресурсів та сучасні під-
ходи до оцінки банківських ресурсів. Проаналізувати останні
зміни в облікових методиках формування та оцінки. Надати про-
позиції по удосконаленню процесів формування та оцінки ресур-
сів банку.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Слід зауважити,
що відповідно до сучасних принципів бухгалтерського обліку усі
банківські ресурси поділяються на зобов’язання і капітал. За цим
критерієм публікуються дані про діяльність банківської системи
України. Джерелами надходження ресурсів для банку в вигляді
зобов’язань, можуть бути: депозити, які включають кошти інших
банків, кошти суб’єктів господарювання, кошти бюджетів різних
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рівнів, кошти фізичних осіб; позикові кошти (не депозитні залу-
чення), які банк одержав від інших банків у вигляді кредитів і
розміщенням власних боргових цінних паперів (депозитних сер-
тифікатів, облігацій), кредити міжнародних фінансових установ,
субординовані кредити.

Сучасна структура ресурсної бази комерційного банку харак-
теризується незначною часткою власних коштів. У країнах з роз-
винутими ринковими відносинами частка власних коштів у скла-
ді ресурсів визначається на рівні 15-20 %, що дозволяє
забезпечити достатню стабільність банків і їх стійкість. Власний
капітал у складі ресурсів українських банків коливається на рівні
10 — 15 %. Зростання величини власного капіталу є основним
завданням комерційних банків [1].

Як вважає Ю. Галіцейська [8, с.12] проблеми у діяльності бан-
ків виникають під впливом багатьох факторів як зовнішнього, так
і внутрішнього характеру. Зовнішніми чинниками впливу можуть
бути незадовільний стан економіки країни, недосконалість гро-
шово-кредитної політики НБУ стосовно банків, недосконалість
законодавчої бази, її невідповідність сучасним умовам і потребам
банків, недосконала діяльність судової системи. В особливо нега-
тивному становищі опиняються банки, які здійснюють довго-
строкове кредитування. Адже за час дії таких угод змінюється за-
конодавство, економічний стан. Не сприяє розвитку економіки й
відсутність у необхідному обсязі державної підтримки у сфері
довгострокового кредитування, надання гарантій, недостатня
участь держави в інвестиційному процесі. Досі більшість банків
відчувають нестачу фінансових ресурсів унаслідок нерозвинено-
сті грошового обігу за участю банківської системи, а зараз вна-
слідок фінансової кризи і політичної ситуації.

Вагомими чинниками, які уповільнюють розвиток банківської
системи України, є нерозвиненість ринку страхування та фондо-
вого ринку, їх невідповідність сучасним умовам та світовим ста-
ндартам [10, с.89].

На діяльність банківської системи впливають також чинники
внутрішнього характеру. Зокрема — це недостатній рівень капі-
талізації банків, а внаслідок цього ненадійність, нестабільність та
неспроможність банків пристосуватися до несприятливих змін
кон’юнктури ринку.

Важливим завданням банку щодо формування стабільної ре-
сурсної бази залишається залучення нових клієнтів. Основним
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результатом, такого залучення має бути забезпечення стабільного
поступлення в банк вільних грошових коштів. Однак залучення
більшої кількості клієнтів та постійне поступлення депозитів не
сприяє стабільності ресурсної бази.

Розглядаючи маркетинговий аспект залучення ресурсів, доці-
льно розглядати питання ціноутворення, оскільки саме ціна є ва-
жливим фактором взаємовигідних відносин клієнтів з банками.

Окремі автори Н.Г. Волик [7, с.270-274]зазначають, що розбі-
жності строків активних і пасивних операцій впливає на ліквід-
ність банку. Стійкість ресурсної бази комерційних банків зале-
жить від строковості залучених коштів.

Значна частка депозитів до запитання суб’єктів господарюван-
ня, перевага короткострокових вкладів над довгостроковими нега-
тивно впливають на стійкість ресурсної бази. Перевагу коротко-
строкових вкладів у загальній сукупності депозитних вкладень
можна охарактеризувати як негативний факт, оскільки перевага
короткострокових ресурсів не дозволяє банку сповна використо-
вувати залучені кошти, не дозволяє робити довгострокові вкла-
дення, що, в свою чергу, негативно позначається як на ефективно-
сті діяльності комерційного банку, так і на економіці країни в
цілому. З іншого боку, короткострокові ресурси значно дешевші,
що позитивно відображається на процентній маржі банку.

Потрібно підкреслити, що в своїй діяльності банки повинні
забезпечувати узгодження пасивів та активів, що приводить до
зміни якісних характеристик акумульованих коштів, у процесі
чого і виявляється трансформаційна функція банків. Банки аку-
мулюють кошти з різних джерел із досить відмінними парамет-
рами. У результаті формується сукупність стабільних і нестабі-
льних ресурсів, які необхідне розмістити в конкретні активи, що
відрізняються від акумульованих коштів як за строками так і за
обсягами, тому одним з основних завдань банку є трансформація
якісних характеристик цих коштів таким чином, щоб вони відпо-
відали вимогам активів

На підстави проведеного дослідження, Д.Олійник[12, с.43] ро-
бить висновок про те. що впродовж останніх років стає характер-
ною тенденція, яка спостерігається в усіх країнах з розвиненою
ринковою економікою, а саме основним джерелом формування
банківських ресурсів стають кошти фізичних осіб. Крім того, слід
відзначити поступове зниження ролі власних коштів у форму-
ванні ресурсної бази банків.
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Д. Олійник [12,с.45] зазначає, що цікавим, з погляду дослі-
дження особливостей ресурсної бази українських комерційних
банків, є той факт, що серед строкових депозитів, які розміщені в
проаналізованих банках, питома вага коштів юридичних осіб до-
сить незначна. Причини цього явища, скоріш за все, започатко-
вані поточною економічною ситуацією, яскравими ознаками якої
є платіжна криза та низький рівень монетизації економіки. При
цьому в більшості українських підприємств немає джерел для на-
копичення грошових коштів, більше того, спостерігається гост-
рий дефіцит обігових коштів. Причина диспропорції — низький
рівень доходів населення, висока тінізація економіки та слабкий
рівень довіри населення до комерційних банків.

Слід зазначити, що кошти юридичних і фізичних осіб станов-
лять основний обсяг ресурсної бази наших банків. Із зовнішніх
джерел поповнення ресурсної бази українських банків відзначи-
мо внутрішні запозичення (облігації, векселі, міжбанківський ри-
нок), зовнішні запозичення (єврооблігації, синдиковані кредити) і
депозити (часток осіб і корпоративних клієнтів).

В. Піддубний [13, с.26-32] вважає, що проблема збільшення
капіталізації окремих банківських установ може бути вирішена
шляхом здійснення консолідації комерційних банків у формі
злиття та поглинання, створення стратегічних альянсів, спільних
товариств і т.д. Одним з магістральних шляхів розвитку банків-
ського ринку України повинно стати проведення НБУ політики
консолідації дрібних банків навколо великих фінансових інсти-
тутів.

В. Піддубному заперечує М.П. Могільницька [9]. Спираючись
на досвід розвинених країн, вона вважає, що треба очікувати, що
невеликі місцеві банки мають зберегти свою нішу на ринку фі-
нансових послуг і залишаться конкурентоспроможними порівня-
но з великими банками, обслуговуючи малий та середній бізнес.
Тому, стимулювання процесів фінансової консолідації необхідно
проводити таким чином, щоб зберегти невеликі ефективні фінан-
сові установи.

На нинішній день особливо важливого значення набуває по-
дальше нарощення капіталу комерційними банками. Удоскона-
лення управління власним капіталом має винятково важливе зна-
чення для забезпечення стійкості активів і зобов’язань
комерційного банку, підвищення прибутковості банківської дія-
льності та фінансової стійкості банківської системи в цілому. Ча-
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стина комерційних банків України збанкрутувала внаслідок не-
повернення наданих кредитів. Уникнути цього можна було б за
наявності достатнього розміру власного сапіталу, здатного по-
крити значні втрати ресурсів, та зваженої кредитної політики.
Звакіючн на гостру потребу підвищення рівня капіталізації —
основи надійності конкурентоспроможності банків на внутріш-
ньому і міжнародних ринках, їм необхідно вживати заходів щодо
збільшення обсягів капіталу.

Серед таких заходів значна увага повинна приділятися реінве-
стуванию прибутку ак найприпнятнішому та порівняно дешево-
му джерелу фінансування банку, який прагне розширити свою
діяльність, що дає змогу не розширюючи коло власників зберегти
існуючу систему контролю за діяльністю банку і уникнути зни-
ження цох дчості акцій унаслідок збільшення їх кількості в обігу.
Оскільки чистий прибуток банків, що залишився в розпоряджен-
ні може бути спрямований на забезпечення аевного рівня дивіде-
ндних виплат акціонерам та фінансування діяльності банків.

Уданому аспекті основне завдання менеджменту полягас у ви-
значенні оптимального :піввідпоіпення між величиною прибутку,
що спрямовується на поповняння капіталу, та розміром дивіден-
дних виплат акціонерам банку. Саме тому одним із важливих фа-
кторів впливу на можливості банку залучати капітал у майбут-
ньому стабільність дивідендної політики. Однак для такого
методу фінансування існує ряд недоліків: повне оподаткування,
оскільки па поповнення капіталу спрямовується чистий прибуток
після виплати всіх податків; виникнення проблеми зменьшення
дивідендів; повільне нарощування капіталу.

Комерційні банки вдаються також до зовнішніх джерел по-
повнення капітальної бази, у випадках, коли потрібно забезпечи-
ти швидке отримання значних обсягів коштів, а також поліпшити
позиції банку щодо залучення коштів у майбутньому. Найпопу-
лярпішим зовнішнім джерелом є емісія звичайних і привілейова-
них акцій. Але й цей підхід має ряд істотних недоліків, таких як
висока вартість; труднощі пов’язані з розміщенням акцій на рин-
ку; значне підвищення ризику зниження доходів на одну акцію;
послаблення контролю за банком з боку акціонерів, якщо вони не
зможуть самі викупити всі акції нової емісії. Згідно поведеного
дослідження, для банків привабливим варіантом реалізації такого
способу збільшення власного капіталу могло б стати, розповсю-
дження привілейованих акцій серед міноритарних акціонерів,
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Для поповнення капіталу й отримання значних грошових ко-
штів банки вдаються й до проведення таких фінансових операцій,
як продаж активів, зокрема, будівель, споруд та приміщень з од-
ночасною довгостроковою їх орендою у нових власників. Такі
операції стають успішними за умов, коли у зв’язку з інфляцією
зростає ринкова вартість майна, а також здійснюється його при-
скорена амортизація. Найбільш часто у банках створюються ре-
зерви переоцінки основних засобів для покриття різниці між їх
балансовою та ринковою вартістю, а на суму умов появи на цьо-
му ринку нових гравців.

Актуальними в період глибокої фінансової кризи є проблеми
оптимізації функціонування банківської системи з погляду фор-
мування ресурсної бази й її перспектив, виходячи з негативних
економічних умов, що складаються.

Загалом, невизначеність у політичній сфері лише посилює ризи-
ки відпливу короткострокового капіталу. Має місце явище, коли
значні припливи капіталу супроводжуються істотним відпливом ка-
піталу, оскільки недосконала система хеджування ризиків викликає
потребу диверсифікації портфелів. Також за цим явищем можуть
стояти тіньові операції втечі капіталу, зокрема, коли надходження
від експорту вкладаються в активи, які не репатріюються.

Одним з негативних наслідків зростання обсягів залучення
іноземного капіталу є своєрідний «ефект витіснення» дешевими
іноземними ресурсами коштів вітчизняного постачальника фі-
нансових ресурсів. З одного боку, це дешевші ресурси, що значно
знижує витрати банку й тому є для нього привабливим, а з іншо-
го внутрішні інвестори витісняються з ринку капіталів (особливо
це стосується фізичних осіб), оскільки вартість їх ресурсів вища,
що набагато збільшує витратну частину банку. Тут видно супе-
речність між економічним інтересом банку та інтересами держа-
ви, оскільки будь-яке зниження процентної ставки за депозитами
фізичних осіб до рівня інфляції або нижче створить умови для
осідання грошей на руках у населення, що може позначитися на
стані грошового обігу в країні.

Нарощування ресурсної бази — не самоціль для комерційних
банків. Головна їхня задача — це трансформація ресурсів в інвес-
тиції, у тому числі середі та довгострокові.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. На підставі вищевикладеного, можливо зробити на-
ступні висновки і пропозиції:
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— у зв’язку із світовою фінансовою кризою потрібно розро-
бити нормативні документи щодо посилення контролю за допус-
ком іноземного капіталу в банківський сектор України, за його
відтоком за кордон та за діяльністю банків з іноземним капіталом
в Україні;

— підвищити ефективність державного нагляду за діяльністю
банківської системи та окремих банків;

— розширити для комерційних банків, можливості випуску
середньострокових цінних паперів і їхнє розміщення як на внут-
рішньому, так і на зовнішньому ринках;

— розробити системи надання державою гарантій комерцій-
ним банкам при інвестуванні в реальний сектор економіки, впро-
вадження нових організаційних форм банківської участі в цьому
з метою підвищення надійності банків;

— порушувати питання про надання банкам права включати в
договір пункт про особливі умови дострокового вилучення внеску.

— важливим джерелом зміцнення і розширення ресурсної ба-
зи є залучення кощтів і одержання технічної допомоги від міжна-
родних фінансових організацій;

— немаловажним елементом ресурсної бази можуть бути за-
лишки коштів на рахунках регіональних бюджетів, одержання
додаткових доходів у процесі виконання бюджету за рахунок
розміщення бюджетних засобів на банківських депозитах.

В період фінансової кризи, для банків, проблема формування
банківських ресурсів є особливо актуальною і потребує окремого
дослідження.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
И ОЦЕНКИ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ БАНКА

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы, посвященные сов-
ременным направлениям формирования и оценки ресурсной базы банка.
Исследовано современное состояние ресурсов банка, а именно особен-
ности их формирования и оценки. Определенны состав банковских ре-
сурсов и современные подходы к их оценке. Проанализированы послед-
ние изменения в учетных методиках формирования и оценки. Выявлены
отрицательные тенденции в формировании ресурсной базы банка, ко-
торые связаны с состоянием экономики Украины. Автором исследованы
предложения авторов и сделан критический анализ публикаций. Опре-
делено, что проблема ресурсного обеспечения банковской деятельнос-
ти не новая. Тем не менее чаще всего в cвоих работах украинские уче-
ные-экономисты большей частью рассматривают лишь отдельные
аспекты формирования составляющих банковских ресурсов, отсутст-
вует комплексный подход к проблеме. Изложены предложения по усове-
ршенствованию процессов формирования и оценки ресурсов банка, а
именно: усиление контроля за допуском иностранного капитала в бан-
ковский сектор Украины; предоставление гарантий коммерческим бан-
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кам; повышение эффективности государственного надзора; расшире-
ние возможностей выпуска для коммерческих банков среднесрочных
ценных бумаг и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: капитал, обязательства, ресурсная база банка, инве-
стиции, оценка.
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MODERN DIRECTIONS OF FORMING
AND ESTIMATING OF RESOURCE BASE OF A BANK

ABSTRACT. The issues concerning the modern directions of forming and
estimating of resource base of a bank are examined in the article. The current
state of bank resources is explored, the peculiarities of their forming and
estimating in particular. The components of bank resources and modern
approaches to their valuation are determined. The latest changes in accounting
methods of forming and estimating are analysed. Negative tendencies in
formation bank resource base that are related to the state of Ukrainian
economy are revealed. The author investigated the suggestions of writers and
conducted a critical analysis of publications. It is concluded that the problem of
providing banking activity with resources is not new. However, Ukrainian
economists mostly examine just detached aspects of forming the components
of banking resources in their publications, the complex approach to the matter
is absent. The suggestions on improving the processes of formation and
estimation of banking resources are granted, in particular: strengthening the
control on admission of foreign capital into Ukrainian banking sector; providing
guarantees to commercial banks; increasing efficiency of state supervision;
expanding possibilities of issuing medium-term securities for commercial banks
and so on.
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ І ЗВІТНІСТЬ ЗА ПОДАТКОМ
НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ З ДОХОДІВ

У ВИГЛЯДІ ДОДАТКОВОГО БЛАГА

АНОТАЦІЯ. В статті на основі визначення сутності додаткового блага
згідно чинного податкового законодавства було з’ясовано, що базою
оподаткування додаткового блага, що нараховується (надається) пла-
тнику податку у будь-якій негрошовій формі, є вартість такого доходу,
помножена на встановлений законом коефіцієнт. При цьому коефіцієнт,
який потрібно застосовувати для розрахунку бази оподаткування, без-
посередньо залежить від ставки податку на доходи фізичних осіб, яка
буде до неї застосовуватися, а ставка податку, яка буде застосовува-
тися до бази оподаткування, безпосередньо залежить від величини та-
кої бази оподаткування. Тому було розглянуто різні варіанти обчислення
податку. Також було розкрито можливі варіанти обліку розрахунків за
податком в системі рахунків бухгалтерського обліку в умовах відсутно-
сті єдиного, усталеного підходу до відображення таких операцій в облі-
ку. Насамкінець, було висвітлено документальне оформлення розрахун-
ків за податком та відображення його у податковій звітності, а саме у
ф. № 1 ДФ.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Додаткове благо, податок на доходи фізичних осіб,
об’єкт оподаткування, «натуральний» коефіцієнт, база оподаткування, об-
лік, звітність.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Чільне місце серед загально-
державних податків, що є основним бюджетоутворюючим подат-
ком місцевих бюджетів, займає податок на доходи фізичних осіб.
Оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (далі �
ПДФО) підлягають також доходи у вигляді додаткового блага.
Так, відповідно до пп. «е» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податко-
вого кодексу України (далі � ПКУ) до загального місячного (річ-
ного) оподатковуваного доходу платника податку включається
дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім
випадків, передбачених ст. 165 ПКУ). Розмаїття думок та варіан-
тів щодо обліку розрахунків за ПДФО з доходів у вигляді додат-
кового блага, порядку його оподаткування, документального
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оформлення та відображення у звітності стало приводом для на-
писання цієї статті.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Виділення не-
вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим при-
свячується стаття. Аналіз останніх досліджень, проведених віт-
чизняними вченими і практиками, Г. Биковою, С. Петровою, О.
Пономаренко, І. Петрусенко, Н. Литовченко, О. Марінець та ін-
шими — не дають повного і чіткого розуміння всього спектру
питань, пов’язаних з обліком розрахунків за ПДФО з доходів у
вигляді додаткового блага.

Формулювання мети і завдання дослідження. Тому мета
статті полягає в тому, щоб на основі чинних нормативно-
правових документів з’ясувати сутність додаткового блага, роз-
глянути можливі варіанти обліку розрахунків за податком з до-
ходів фізичних осіб у вигляді додаткового блага, порядок його
оподаткування, документального оформлення та відображення у
звітності.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Згідно пп.
14.1.47 п. 14.1 ст.14 ПКУ додаткові блага — це кошти, матеріа-
льні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що
виплачуються (надаються) платнику податку податковим аген-
том, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з
виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за
цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким
платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами
розд. IV ПКУ) [1].

Відповідно до пп. «е» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ додат-
кове благо фізична особа — платник податків може отримати у
вигляді: а) вартості використання житла, інших об’єктів матеріа-
льного або нематеріального майна, що належать роботодавцю,
наданих платнику податку в безоплатне користування, або ком-
пенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке
надання зумовлено виконанням платником податку трудової фу-
нкції відповідно до трудового договору (контракту) чи передба-
чено нормами колективного договору або відповідно до закону в
установлених ними межах; б) вартості майна та харчування, без-
оплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначе-
них ПКУ для оподаткування прибутку підприємств. в) вартості
послуг домашнього обслуговуючого персоналу, безоплатно
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отриманих платником податку, включаючи працю підпорядкова-
них осіб, а також осіб, що перебувають на військовій службі чи є
заарештованими або ув’язненими; г) суми грошового або майно-
вого відшкодування будь-яких витрат або втрат платника подат-
ку, крім тих, що обов’язково відшкодовуються згідно із законом
за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно з
цим розділом; ґ) суми безповоротної фінансової допомоги (крім
суми процентів умовно нарахованих на таку допомогу); д) суми
боргу платника податку, анульованого (прощеного) кредитором
за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою бан-
крутства, до закінчення строку позовної давності; е) вартості без-
оплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за прави-
лами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни
(вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для
такого платника податку [1].

При цьому якщо додаткові блага надаються у негрошовій фо-
рмі, то згідно останнього абзацу пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ
сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами,
визначеними п. 164.5 ст. 164 ПКУ, а саме «Під час нарахування
(надання) доходів у будь-якій негрошовій формі, базою оподат-
кування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними ці-
нами, правила визначення яких встановлені згідно з ПКУ, по-
множена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:
К = 100 : (100 — Сп), де К — коефіцієнт; Сп — ставка податку,
встановлена для таких доходів на момент їх нарахування» (далі –
»натуральний» коефіцієнт) [1].

Оскільки доходи, до яких застосовується «натуральний» кое-
фіцієнт, можуть оподатковуватись за трьома ставками: 15 %, 17
% та 30 %, то і «натуральних» коефіцієнтів, які будуть застосову-
ватись до того чи іншого доходу, буде також три:

• для доходів, що оподатковуються за ставкою 15 % (доходи
у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсацій-
них виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (на-
даються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за циві-
льно-правовими договорами; виграшу у державну та недержавну
грошову лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від ор-
ганізатора азартної гри), «натуральний» коефіцієнт складає
1,176471;

• для доходів, що оподатковуються за ставкою 17 % (сума
перевищення загальною сумою доходів звітного місяця десяти-
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кратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1
січня звітного податкового року), «натуральний» коефіцієнт
складає 1,204819;

• для доходів, що оподатковуються за ставкою 30 % (доходи,
нараховані як виграш чи приз (крім виграшу у державній та не-
державній грошовій лотереї та виграшу гравця (учасника), отри-
маного від організатора азартної гри) на користь резидентів або
нерезидентів), «натуральний» коефіцієнт складає 1,428571.

Відповідно до абз. першого п. 167.1 ст. 167 ПКУ ставка подат-
ку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, оде-
ржаних (крім випадків, визначених у пп. 167.2 — 167.4 цієї стат-
ті), у тому числі, але не виключно, у формі заробітної плати,
інших заохочувальних і компенсаційних виплат або інших ви-
плат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у
зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими дого-
ворами; виграшу у державну та недержавну грошову лотерею,
виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної
гри. У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у
звітному податковому місяці доходів, зазначених у абз. першому
п. 167.1 ст. 167 ПКУ, перевищує десятикратний розмір мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми
перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою, ви-
значеною в абз. першому п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

Під час утримання ПДФО із доходів платника слід врахувати
те, що:

• відповідно до п. 164.6 ст. 164 ПКУ під час нарахування до-
ходу у формі заробітної плати база оподаткування визначається
як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пода-
ткової соціальної пільги (у разі її застосування);

• відповідно до п. 164.5 ст. 164 ПКУ база оподаткування дохо-
ду у негрошовій формі визначається як вартість такого доходу,
помножена на «натуральний» коефіцієнт [1].

Загальновідомо, що база оподаткування та оподатковуваний
дохід — це різні величини. База оподаткування може бути як бі-
льшою за оподатковуваний дохід (вартість додаткового блага,
збільшена на «натуральний» коефіцієнт), так і меншою (заробіт-
на плата). Разом з тим відповідно до п. 167.1 ст. 167 ПКУ гранич-
на сума для застосування ставок 15 % та 17 % застосовується до
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бази оподаткування. Якщо база оподаткування в календарному
місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового ро-
ку, до суми такого перевищення застосовується ставка 17 %.

Таким чином, якщо база оподаткування, складовою якої є не-
грошовий дохід, в календарному місяці не перевищує десятикра-
тний розмір мінімальної заробітної плати, то «натуральний» кое-
фіцієнт складає 1,176471.

Ситуація ускладнюється у разі, якщо негрошовий дохід підпа-
дає одночасно під оподаткування ПДФО за ставкою 15% і 17%.
Складність полягає в тому, як визначити, яку частину вартості
такого доходу на який «натуральний» коефіцієнт потрібно по-
множити для визначення бази оподаткування. Отже, коефіцієнт,
який потрібно застосовувати для розрахунку бази оподаткування,
безпосередньо залежить від ставки ПДФО, яка буде до неї засто-
совуватися, а ставка ПДФО, яка буде застосовуватися до бази
оподаткування, безпосередньо залежить від величини такої бази
оподаткування (див. п. 167.1 ст. 167 ПКУ).

Крім того, варто зазначити, що на законодавчому рівні не
встановлено послідовність врахування доходів для їх оподатку-
вання за ставками 15 % та 17 %. ДПАУ у своєму листі від
03.02.2011 р. № 2346/6/17-0715; № 2918/7/17-0717 зазначила на-
ступне: «У разі якщо до складу загального місячного оподатко-
вуваного доходу окрім заробітної плати входять інші види дохо-
дів, щодо яких встановлено різні правила та/або ставки
оподаткування, то з метою дотримання вимог п. 167.1 ст. 167
ПКУ слід у першу чергу розглядати питання оподаткування до-
ходів, що входять до складу заробітної плати, а далі формувати
оподатковуваний дохід по мірі виникнення у платника податку
кожного з видів оподатковуваного доходу (на підставі підтвер-
дження факту/дати виникнення доходу первинними документа-
ми, зокрема наказами про виплату/надання певних видів дохо-
дів)» [2]. Аналогічний висновок наведено у ЄБПЗ (див. категорію
103 «Податок на доходи фізичних осіб» підкатегорія 103.07 «по-
рядок сплати (перерахування, повернення) податку» Єдиної бази
податкових знань (далі ЄБПЗ)) [3].

При нарахуванні фізичній особі негрошового доходу, що пе-
ревищує 10 мінімальних заробітних плат, Г. Бикова пропонує ви-
користовувати в такому випадку такий порядок обчислення
ПДФО [4]. «Згідно п. 164.5 ПКУ, якщо вартість негрошового до-
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ходу, визначена за звичайними цінами (або якщо сума загального
місячного оподатковуваного доходу, до складу якого входить не-
грошовий дохід), перевищує 10 мінімальних зарплат, установле-
них на 1 січня звітного податкового року (назвемо їх 10 МЗП), до
такого негрошового доходу з метою визначення бази оподатку-
вання застосовуються два «натуральних» коефіцієнти (К): К1 =
= 100 / (100 – С1), де С1 — ставка ПДФО 15 %; К2 = 100 / (100 –
– С2), де С2 — ставка ПДФО 17 %. Частин оподатковуваного до-
ходу (позначимо його Д), до яких такі коефіцієнти будуть засто-
совуватися, теж дві: Д1 — частина доходу, до якої застосовується
К1, і Д2 — частина доходу, до якого застосовується К2:
Д = Д1 + Д2. Сума ПДФО з такого доходу також буде складатися
з двох частин: ПДФО1, розрахованого за ставкою 15 % (С1), і
ПДФО2, розрахованого за ставкою 17 % (С2): ПДФО = ПДФО1 +
+ ПДФО2, де: ПДФО = Д1 × К1 × С1, при цьому Д1 × К1 =
= 10МЗП; ПДФО2 = Д2 × К2 × С2, де Д2 = (Д – Д1). Підставивши
всі вирази в одну формулу, отримаємо:

ПДФО = 10МЗП × С1 + (Д – 10МЗП : К1) × К2 × С2. (1)
Якщо ж оподатковуваний дохід складається із грошового і не-

грошового доходу, наприклад із заробітної плати і додаткового
блага, то порядок обчислення ПДФО буде інший і залежатиме від
величини заробітної плати і негрошового доходу у вигляді додат-
кового блага. Якщо база оподаткування доходів у вигляді заробі-
тної плати не перевищує десятикратний розмір мінімальної заро-
бітної плати в календарному місяці, то формулу (1) Г. Бикова
пропонує «застосовувати інакше, адже К1 і К2 застосовується не
до всього оподатковуваного доходу, а тільки до негрошової його
частини» [4]. У даному випадку Д1 складається з зарплати (на-
звемо її ЗП) і негрошового доходу у вигляді додаткового блага
(ДодБлаго). Слід також врахувати, що ставка ПДФО 15% (С1)
буде застосовуватися не до нарахованої суми зарплати (ЗП), а до
суми такої зарплати, зменшеної, відповідно до п. 164.6 ПКУ на
суму ЄСВ. Тому:

ПДФО = 10МЗП × С1 + (Д – ЗП –
– (10МЗП – (ЗП – ЄСВ)): К1) × К2 × С2 (2) [4]

Якщо ж база оподаткування доходів у вигляді заробітної пла-
ти перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати
в календарному місяці, то
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ПДФО = 10МЗП × С1 + (ЗП – 10МЗП –
– ЄСВ +ДодБлаго × К2) × С2 (3).

І в найпоширенішій ситуації, коли оподатковуваний дохід
складається із заробітної плати і додаткового блага й база опода-
ткування такого оподатковуваного доходу не перевищує десяти-
кратний розмір мінімальної заробітної плати в календарному мі-
сяці, порядок обчислення ПДФО буде такий:

ПДФО = (ЗП – ЄСВ – ПСП (за наявності) +
+ ДодБлаго × К1) × С1  (4)

Відповідно до пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 ПКУ підприємство,
що нараховує та виплачує заробітну плату працівнику та надає
йому додаткові блага, є податковим агентом щодо податку на до-
ходи фізичних осіб [1].

Підпункт 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ зазначає, що функції
податкового агента, який нараховує (виплачує, надає) оподатко-
вуваний дохід на користь платника податку, полягають в утри-
манні податку із суми такого доходу за його рахунок, використо-
вуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ [1].

Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі
чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок
сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківсько-
го дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання)
(пп. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 ПКУ).

Отже, положення ПКУ не надають право вибору, а містять ім-
перативну норму, відповідно до якої підприємство має утримати
ПДФО за рахунок відповідного доходу, та сплатити його у вста-
новлені терміни до бюджету.

Якщо доходи надаються у негрошовій формі, то виникає
проблема з утриманням податку за рахунок такого доходу. Як-
що дохід у негрошовій формі включається до складу місячного
оподаткованого доходу працівника підприємства, то у підпри-
ємства є можливість утримати податок на доходи працівника. В
той же час за умови отримання працівником доходу виключно у
натуральній формі підприємству для виконання функцій подат-
кового агента необхідно запропонувати працівнику внести
ПДФО, що підлягає утриманню, готівкою у касу чи на поточний
рахунок підприємства або утримати ПДФО з доходів майбутніх
періодів.
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У разі нарахування (надання) доходів у будь-якій формі фі-
зичній особі, яка не є працівником підприємства, підприємство
також має утримати податок за рахунок отримувача додатко-
вого блага, тобто запропонувати останньому внести кошти у
вигляді утриманого ПДФО до каси чи на поточний рахунок
підприємства, що в деяких випадках є проблематичним або й
неможливим.

Як варіант, виходом із такої ситуації є нарахування та спла-
та податку за власний кошт підприємства. До речі, такий під-
хід є достатньо поширеним в практиці вітчизняних підпри-
ємств [5]. Проте сплата підприємством власних (а не
утриманих) коштів з наданих доходів фізичним особам містить
певні й податкові ризики. Так, відповідно до пп. 164.2.17 п.
164.2 ст. 164 ПКУ не утримана, а перерахована за рахунок вла-
сних коштів підприємства сума ПДФО може бути розцінена як
додаткове благо, надане такій фізичній особі, з відповідним
оподаткуванням. Крім того, одночасно із застосуванням фінан-
сових санкцій, передбачено застосування адміністративної
відповідальності. (див. категорію 103 «Податок на доходи фі-
зичних осіб» підкатегорія 103.26 «окремі норми щодо відпові-
дальності податкових агентів» ЄБПЗ) [6]. Відповідно до ст. 163
прим. 4 Кодексу про адміністративні правопорушення, «неут-
римання або неперерахування до бюджету сум податку на до-
ходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, пере-
рахування податку на доходи фізичних осіб за рахунок коштів
підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке
перерахування дозволено законодавством), неповідомлення
або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспек-
ціям за встановленою формою відомостей про доходи грома-
дян, — тягне за собою попередження або накладення штрафу
на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також
на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі
від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені
особою, яку протягом року було піддано адміністративному
стягненню за те ж порушення, — тягнуть за собою накладення
штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а
також на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності у
розмірі від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян [7].
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Тому, на нашу думку, податковий агент має намагатись діяти
в межах чинного законодавства і утримувати ПДФО з доходів у
вигляді додаткового блага чи інших доходів, у тому числі заробі-
тної плати, за рахунок фізичної особи — платника податку; у разі
неможливості утримання податку за рахунок фізичної особи —
платника податку, здійснювати це за власний рахунок, з відпові-
дними податковими ризиками.

Для утримання податку податковий агент має оформити від-
повідні розпорядчі та первинні документи. В професійній літера-
турі є твердження, що надання додаткового блага є рішенням ке-
рівництва підприємства та повинно бути оформлене наказом по
підприємству [4; 5]. На думку автора, наказу (розпорядження)
може і не бути. Адже утримання та сплата ПДФО з доходів у ви-
гляді додаткового блага є обов’язком, а не правом податкового
агента, і він цей обов’язок має виконати незалежно від наявності
наказу. Проте такий наказ важливий безпосередньо для бухгалте-
ра, оскільки для останнього важливе рішення керівника про те, як
саме і за чий рахунок утримується податок.

Крім того, при оформленні наказу може виникнути питання
щодо суми, що має бути вказана у наказі: нарахована без «нату-
рального» коефіцієнта, з коефіцієнтом чи така, яку працівник
отримає на руки. На жаль, жоден нормативний документ не міс-
тить відповіді на це питання. Будь-яка сума, зазначена у наказі,
буде правильною тільки у тому разі, якщо всім зрозуміло (керів-
нику, бухгалтеру, працівнику, контролюючому органу тощо), що
вона собою являє, тобто у наказі має бути правильне коректне
формулювання [5].

На підставі наказу бухгалтер складає бухгалтерську довідку, в
якій ним має бути відображено не лише зміст і сума господарсь-
кої операції та кореспонденція рахунків, але й проведений розра-
хунок податку. У разі відсутності наказу чи іншого розпорядчого
документа бухгалтерська довідка, на нашу думку, може містити
дозвільний підпис керівника підприємства.

Враховуючи вищевикладене, оподаткування ПДФО доходів у
вигляді додаткового блага розглянемо на числовому прикладі.
При цьому найцікавішою, на нашу думку, є ситуація, коли опода-
тковуваний дохід складається із заробітної плати і додаткового
блага, й база оподаткування такого оподатковуваного доходу не
перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати в
календарному місяці (див. формулу (2)).
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Працівнику бухгалтерії ТОВ «Чайка» (код ЄДРПОУ
85810107) Колос Г.В. (ідентифікаційний код 1234567891) на-
раховано доходи у вигляді заробітної плати в сумі 12 550,00
грн. за лютий 2014 р. Крім того, працівником було отримано
дохід у вигляді додаткового блага: вартість послуг роумінгу на
суму 550,00 грн., збір до ПФУ (7,5%) на суму 41,25 грн.
(550,00 × 0,075), податок на додану вартість 110,00 грн. (550,00
× 0,20), всього 701,25 грн. (за працівником закріплено мобіль-
ний телефон, організаційно-розпорядчі документи щодо закор-
донних службових відряджень працівників у лютому 2014 р. на
підприємстві відсутні). Підставивши ці вихідні дані у формулу
(2), отримаємо:

ПДФО = 12180,00 × 0,15 + (13251,25 – 12550,00 – (12180,00 –
– (12550,00 — 451,80)) / 1,176471) × 1,204819 × 0,17 =

= 1827,00 + 129,39 = 1956,39.

При цьому Д = 13251,25 грн., 10 МЗП = 12180,00 грн., ЄСВ =
= 451,80 грн.

Проте наведений порядок обчислення ПДФО із заробітної
плати та додаткового блага надає недостатню інформацію для
оформлення розпорядчих та первинних документів, відобра-
ження на рахунках бухгалтерського обліку та звітності, оскіль-
ки необхідно мати відокремлені дані про ПДФО із доходів у
вигляді заробітної плати та про ПДФО із доходів у вигляді до-
даткового блага. Оскільки загальна сума утриманого ПДФО
відома, а також відома сума ПДФО із доходів у вигляді заробі-
тної плати 1814,73 грн. ((12550,00 – 12550,00 × 3,6 % / 100 %)
× 15 % / 100 %), то ПДФО із доходів у вигляді додаткового
блага дорівнює різниці загальної суми утриманого ПДФО та
ПДФО із доходів у вигляді заробітної плати і складає 141,66
грн. (1956,39 – 1814,73).

На рис. 1 подано бухгалтерську довідку, що має бути оформ-
лена у разі утримання та сплати ПДФО за рахунок працівника.
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ТОВ «Чайка»
Ідентифікаційний код 35810107
м. Київ

БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА №1
«28» лютого 2014 р.

№
з/п Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн.

1 2 3 4 5

1

Нараховано дохід працівнику Колос
Г.В. у вигляді додаткового блага (ва-
ртість послуг роумінгу ПрАТ «Київ-
стар»)
Вартість послуг роумінгу 550,00 грн.
Збір до ПФУ (7,5%) 41,25 грн.,
ПДВ 110,00 грн.
Всього 701,25 грн.

949 377 701,25

2
Утримано ПДФО з доходу працівни-
ка Колос Г.В. у вигляді додаткового
блага

661 6411 141,66

Бухгалтер _________ Іванова С.І.
(підпис)

Головний бухгалтер _______Петрова С.І.
(підпис)

Рис. 1. Бухгалтерська довідка

Щодо обліку розрахунків за ПДФО в системі рахунків бухгал-
терського обліку, то дискусійним є власне питання щодо нараху-
вання доходів у вигляді додаткового блага. В професійних ви-
даннях висловлюються різні точки зору. Так, наприклад, Петрова
С. пропонує у разі сплати ПДФО за рахунок працівника не нара-
ховувати дохід, а у разі сплати ПДФО за рахунок підприємства
вважає за доцільне нараховувати дохід працівнику за кредитом
субрахунка 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» в дебет суб-
рахунка 949 «Інші витрати операційної діяльності» [5]. На нашу
думку, нарахування доходу працівнику потрібно відображати в
будь-якому випадку, але виникає слушне запитання щодо суми
нарахованого працівнику доходу, що відображається в складі ви-
трат іншої операційної діяльності: збільшений на «натуральний»
коефіцієнт чи ні. Вважаємо, «штучне» збільшення суми нарахо-
ваного доходу працівника, а відтак і витрат підприємства, є без-
підставним.
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Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків за ПДФО на
основі даних запропонованого прикладу подано в табл. 1.

Таблиця 1
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПДФО

Кореспонденція
рахунків№

з/п Зміст господарської операції
дебет кредит

Сума, грн

1 2 3 4 5

Перша подія — надання послуг

1
Нараховано заробітну плату пра-
цівнику, відомість нарахування за-
робітної плати

92 661 12 550,00

2
Нараховано витрати на суму варто-
сті послуг роумінгу, акт, бухгал-
терська довідка

949

377

377

631

550,00

550,00

3
Нараховано витрати на суму ПДВ в
сумі, що припадає на вартість по-
слуг роумінгу, податкова накладна,
бухгалтерська довідка

949

377

377

631

110,00

110,00

4
Нараховано витрати на суму збору
до ПФУ в сумі, що припадає на ва-
ртість послуг роумінгу, акт, бухга-
лтерська довідка

949

377

377

631

41,25

41,25

5
Утримано ПДФО з доходів у ви-
гляді заробітної плати та додатко-
вого блага за рахунок працівника,
бухгалтерська довідка

661 6411 1956,39

6
Видано заробітну плату працівнику
з каси підприємства, видатковий
касовий ордер

301 661 10141,81

АБО — перша подія — попередня оплата

7
Переказано з поточного рахунка за
послуги стільникового зв’язку, ба-
нківська виписка

371 311 1200,00

8
Нараховано податковий кредит з
ПДВ, податкова накладна (на дату
оплати)

641 644 200,00
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Закінчення табл. 1

Кореспонденція
рахунків№

з/п Зміст господарської операції
дебет кредит

Сума, грн

1 2 3 4 5

9
Нараховано витрати на суму варто-
сті послуг роумінгу, акт, бухгал-
терська довідка

949

377

377

631

550,00

550,00

10
Відсторновано податковий кредит з
ПДВ в сумі, що припадає на вар-
тість послуг роумінгу, податкова
накладна, бухгалтерська довідка

(641) (644) (110,00)

11
Нараховано витрати на суму ПДВ в
сумі, що припадає на вартість по-
слуг роумінгу, податкова накладна,
бухгалтерська довідка

949

377

377

631

110,00

110,00

12
Нараховано витрати на суму збору
до ПФУ в сумі, що припадає на ва-
ртість послуг роумінгу, акт, бухга-
лтерська довідка

949

377

377

631

41,25

41,25

13
Утримано ПДФО з доходів у ви-
гляді заробітної плати та додатко-
вого блага за рахунок працівника,
бухгалтерська довідка

661 6411 1956,39

14
Видано заробітну плату працівнику
з каси підприємства, видатковий
касовий ордер

301 661 10141,81

Обов’язком податкового агента є не лише утримання ПДФО з
доходів у вигляді додаткового блага та його сплата, а й подання
звіту контролюючому органу за формою № 1ДФ, що затверджена
наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020 (далі — Наказ № 1020).
Згідно Наказу № 1020 у формі № 1ДФ податковим агентом відо-
бражаються дані щодо всіх фізичних осіб, яким у звітному пері-
оді було нараховано або виплачено (надано) дохід [9]. Вказаним
наказом також затверджено Порядок заповнення податкового
розрахунку (далі — Порядок).
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Питання, яке зазвичай виникає при нарахуванні доходу у
негрошовій формі під час заповнення розрахунку за ф. №1
ДФ, стосується заповнення графи 3а «Сума нарахованого до-
ходу», і полягає в тому, яка сума має бути відображена в цій
графі: з урахуванням «натурального» коефіцієнта чи без
нього.

Відповідно до п. 3.2 Порядку у графі 3а «Сума нарахованого
доходу» відображається (за звітний квартал) дохід, який нарахо-
вано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довід-
ником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. У
разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є
обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні [9].
Для доходів у вигляді додаткового блага ознака доходу встанов-
лена «126».

Таким чином, п. 3.2 Наказу № 1020 вказує на те, що у графі
3а розрахунку за ф. № 1ДФ мають бути відображені суми саме
нарахованого доходу, а не база оподаткування. Проте у своїх
роз’ясненнях контролюючий орган висловлює протилежну ду-
мку (лист ДПАУ від 10.09.2008 р. № 17-0718/2714), зокрема,
що дохід у вигляді додаткового блага зазначається у графі 3а
розрахунку за ф. № 1ДФ, збільшений на «натуральний» коефі-
цієнт [10]. Такий же висновок наведений у категорії 103 «По-
даток на доходи фізичних осіб» підкатегорія 103.25 «порядок
подання податковими агентами податкового розрахунку за
ф.№ 1ДФ» ЄБПЗ (коротка відповідь): «Коефіцієнт, передбаче-
ний п.164.5 ст.164 Податкового кодексу України, застосову-
ється виключно для визначення бази оподаткування, тому у ра-
зі надання платнику податку доходів у негрошовій формі, суми
нарахованого доходу у графах 3а та 3 податкового розрахунку
за ф.№ 1ДФ відображаються з урахуванням цього коефіцієнту»
[11].

Тобто позиція контролюючого органу суперечить Порядку,
тому бухгалтер має діяти на власний розсуд, дотримуючись
роз’яснень, наданих контролюючим органом, чи вимог Порядку
№ 1020.

Фрагмент податкового розрахунку за формою 1 ДФ за даними
наведеного прикладу подано в табл. 2.
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Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Отже, додаткове благо є специфічним доходом фізи-
чної особи. Базою оподаткування додаткового блага, що нарахо-
вується (надається) платнику податку у будь-якій негрошовій
формі, є вартість такого доходу, помножена на встановлений за-
коном коефіцієнт. При цьому коефіцієнт, який потрібно застосо-
вувати для розрахунку бази оподаткування, безпосередньо зале-
жить від ставки податку на доходи фізичних осіб, яка до неї
застосовується, а ставка податку, яка застосовується до бази опо-
даткування, безпосередньо залежить від величини такої бази
оподаткування. Це в свою чергу зумовлює варіативність обчис-
лення податку. В умовах відсутності єдиного усталеного підходу
до обліку розрахунків за податком з доходів у вигляді додатково-
го блага в системі рахунків бухгалтерського обліку, вважаємо за
доцільне нараховувати дохід працівнику за кредитом субрахунка
377 «Розрахунки з іншими дебіторами» в дебет субрахунка 949
«Інші витрати операційної діяльності» в сумі нарахованого дохо-
ду у вигляді додаткового блага. Документальне оформлення роз-
рахунків за податком реалізується шляхом застосування розпоря-
дчих документів (наказ) та первинного документа — бухгал-
терської довідки. В податковій звітності, а саме у ф. № 1ДФ, до-
даткове благо відображається з ознакою доходу «126».
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАЛОГУ
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С ДОХОДОВ

В ВИДЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЛАГА

АННОТАЦИЯ. В статье на основе определения сущности дополнитель-
ного блага согласно действующего налогового законодательства было
установлено, что базой налогообложения дополнительного блага, ко-
торое начисляется (предоставляется) налогоплательщику в любой
неденежной форме, является стоимость такого дохода, умноженная на
установленный законом коэффициент. При этом коэффициент, кото-
рый нужно применять для расчета базы налогообложения, напрямую за-
висит от ставки налога на доходы физических лиц, что будет к ней
применяться, а ставка налога, которая будет применяться к базе на-
логообложения, напрямую зависит от величины такой базы. Поэтому
были рассмотрены различные варианты исчисления налога. Также были
раскрыты возможные варианты учета расчетов по налогу в системе
счетов бухгалтерского учета в условиях отсутствия единого, устоя-
вшегося подхода к отражению таких операций в учете. Наконец, были
рассмотрены документальное оформление расчетов по налогу и отра-
жение его в налоговой отчетности, а именно в ф. №1 ДФ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дополнительное благо, налог на доходы физических
лиц, объект налогообложения, «натуральный» коэффициент, база налого-
обложения, учет, отчетность.
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ACCOUNTING OF CALCULATIONS AND STATEMENT
ON PERSONAL INCOME TAX WITHDRAWN FROM
INCOME IN THE FORM OF ADDITIONAL BENEFIT

ABSTRACT. It is ascertained in the article that the tax base of additional
income, which is provided to a taxpayer in any non-cash form, is a value of
such an income multiplied on the coefficient defined by law. The conclusion is
made from determining the concept of additional benefit accordingly to the tax
legislation. The coefficient which has to be applied to calculations of tax base
directly depends on the tax rate on personal income, and tax rate that will be
applied to the tax base directly depends on the volume of such a tax base.
Therefore different variants of tax calculations are examined. Also some
possible ways of accounting tax calculations in the system of accounting bills in
the terms of sole established approach, to reflection such operations in the
accounting are described. Finally the documentary arrangement of tax
calculations and it’s reflection in tax statement, in the form №1 in particular, is
highlighted.

KEY WORDS: additional benefit, personal income tax, object of taxation,
natural coefficient, tax base, accounting, statement.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН У ФОРМУВАННІ
ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ:

ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто сутність і зміст категорії «власний
капітал», його основні функції. З урахуванням нормативно-правових ак-
тів Національного банку України досліджено зміни в методиці обліку опе-
рацій з реєстрації та перереєстрації статутного капіталу банку як ос-
новної складової власного капіталу. Власний капітал визначено як власні
кошти, залишкова вартість активів банку після вирахування усіх його
зобов’язань. Виділено основні функції: індикативна; захисна; оперативна;
регулююча. Окреслені зміни до нормативно-правових актів з регулюван-
ня обліку та механізму формування власного капіталу, що внесені Наці-
ональним банком України у січні 2013 р., зокрема: облік сум незареєстро-
ваного, але сплаченого засновниками (акціонерами, учасниками) банку
статутного капіталу (кошти за акціями або паями) ведеться за рахун-
ком 5004 П «Внески за незареєстрованим статутним капіталом», а ра-
хунки 5001 КП «Несплачений зареєстрований статутний капітал бан-
ку» та 5003 П «Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного
капіталу» вилучено з чинного плану рахунків бухгалтерського обліку ба-
нків України. Внесені зміни призвели до покращення діяльності банків, до
спрощення облікових дій щодо збільшення власного капіталу та підви-
щення їх надійності і фінансової стійкості.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: власний капітал, зміни, облікові процедури, реєстрація,
перереєстрація, банк.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. У сучасних умовах господа-
рювання основою розширеного відтворення продуктивних сил і
поглиблення виробничих відносин є накопичення банківського
капіталу. Капітал створює підґрунтя для забезпечення фінансової
стабільності та розширення сфери задоволення потреб клієнтів
банку у фінансових ресурсах. Загострення конкуренції на вітчиз-
няному банківському ринку актуалізує необхідність пошуку но-
вих підходів до формування ресурсної складової банку, спрямо-
ваної на забезпечення достатності власного капіталу. На цьому
фоні суттєво зростає значення бухгалтерського обліку поклика-
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ного забезпечити повне відображення у фінансовій звітності прав
акціонерів (власників) банку на активи. Для удосконалення мето-
дики обліку формування та зміни обсягу власного капіталу в бан-
ках, необхідно чітко окреслити його сутність, складові та функ-
ції, а також проаналізувати зміни у нормативно-правових актах
Національного банку України, що внесені до правил обліку фор-
мування, реєстрації та перереєстрації статутного капіталу.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми. Потребує чіткості трактування сутності категорії «власний
капітал», визначення його складових та функцій. Важливо також
осмислити зміст внесених змін до нормативно-правових актів з
регулювання обліку та механізму формування власного капіталу,
що внесені Національним банком України у січні 2013 р.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями
проблем бухгалтерського обліку власного капіталу різних
суб’єктів господарювання займалися вітчизняні та зарубіжні нау-
ковці, зокрема: А.Д. Алексеєнко, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов,
О.О. Канцуров, Г.Г. Кірейцев, Л.М. Кіндрацька, В.Б. Кириленко,
Г.В. Нашкерська, О.І. Пилипенко, І.Р. Поліщук, М.С. Пушкар,
Я.В. Соколов, В.В. Сопко, В.Г. Швець. Незважаючи на значний
доробок вчених, викладені вище проблемні питання залишаються
поки, що не вирішеними.

Формулювання мети і завдання дослідження. Дослідити
сутність і зміст категорії “власний капітал”, визначити його скла-
дові та основні функції, опрацювати нормативно-правові акти
Національного банку України, з регулювання процесів форму-
вання та реєстрації статутного капіталу, проаналізувати останні
зміни в облікових методиках у частині реєстрації банку та пере-
реєстрації статутного капіталу банку як основної складової влас-
ного капіталу.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. За ринкових
умов господарювання успіх суб’єктів господарювання, незалеж-
но від форми власності та виду діяльності, залежить від правиль-
ного вибору джерел формування, напрямів розподілу й викорис-
тання капіталу, що знаходиться у їх розпорядженні. Це потребує
правильного розуміння змісту і специфічних особливостей капі-
талу, його адекватного відображення у бухгалтерському обліку.

У ринкових умовах господарювання «власний капітал» висту-
пає як виробничий і інвестиційний ресурс, джерело доходу, об’єкт
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управління і формування, об’єкт власності, купівлі-продажу і тим-
часової переваги, носій факторів ризику і ліквідності.

Сучасні вчені-економісти продовжують дослідження поняття
«власний капітал», намагаючись вивести логічно обґрунтоване
пояснення його сутності як економічної категорії (табл. 1).

Таблиця 1
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ» [13, с. 38]

№
з/п

Визначення
власного капіталу Група авторів Кількість

визначень
Питома
вага, %

1

Частина в акти-
вах установи, що
залишається піс-
ля вирахування
його зобов’язань

Азрилиян А.Н., Бернстайн
Л.А., Бутинець Ф.Ф., Гаври-
лишин Б.Д., Коваленко Л.О.,
Кузнєцов В., Кутер М.И.,
Ловінська Л.Г., Пантелєєв
В.П., Пархоменко В.М., Пу-
шкар М.С., Райзберг Б.А.,
Сигел Дж., Терещенко О.О.,
Хендриксен Э.С.

15 35

2
Капітал (фінан-
сові ресурси),
вкладений влас-
ником установи

Бандурка О.М., Борисов
А.Б., Бутинець Ф.Ф., Гаври-
лишин Б.Д., Капля І.В., Ко-
валенко Л.О., Левин В.С.,
Райзберг Б.А., Сопко В.В.,
Терещенко О.О., Чебанова
Н.В., Фаминский И.П.

12 27

3

Фінансові засоби,
надані в розпоря-
дження установи;
джерело утво-
рення майна

Беа Ф.К., Бутинець Ф.Ф.,
Загородній А.Г., Кірейцев
Г.Г., Кондраков Н.П., Крас-
нова Л.П., Савицкая Г.В.,
Сигел Дж., Терещенко О.О.

9 20

4

Засоби від випус-
ку і продажу ак-
цій (акціонерний
капітал) і резерв-
ний фонд

Бичик С.В ., Гаврилишин Б.Д.,
Чедвик Л., Фаминский И.П. 4 9

5

Загальна вартість
засобів установи,
необхідних для
здійснення ним
виробничої або
іншої комерцій-
ної діяльності

Бланк И.А., Бутинець Ф.Ф. 2 5
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Закінчення табл. 1

№
з/п

Визначення
власного капіталу Група авторів Кількість

визначень
Питома
вага, %

6
Вартісний вираз
права особи на
засоби установи

Сопко В.В. 1 2

7

Зацікавленість
власників у капі-
талі установи,
представлена ка-
пітальними внес-
ками та нерозпо-
діленим
прибутком

Сигел Дж. 1 2

8 Всього визначень 44 100

Найпоширенішим є визначення власного капіталу як частини
в активах установи, що залишається після вирахування його зо-
бов’язань. Даного підходу додержуються 35 % дослідників. Таке
трактування також наведене у Законі України «Про банки і бан-
ківську діяльність».

Трактування власного капіталу як суми вкладеного капіталу
(фінансових ресурсів), внесених власниками (засновниками)
установи (27 %), більшою мірою стосується визначення статут-
ного капіталу.

Значна частина дослідників (20 %) під власним капіталом розу-
міють фінансові засоби, надані в розпорядження установи, джерело
утворення майна. Це визначення не досить коректне, оскільки дже-
релом утворення майна можуть бути як власні кошти, так і позикові.

Це також стосується і такого визначення власного капіталу, як
загальної вартості засобів установи, необхідних для здійснення
ним комерційної діяльності, яке пропонують 5 % авторів.

На окремі види власного капіталу звертають увагу при визна-
ченні сутності даної категорії і ті автори, які трактують власний
капітал як засоби від випуску і продажу акцій (акціонерний капі-
тал) і резервний фонд (9 %). Дане визначення також неповне,
адже обмежується лише двома видами власного капіталу.

За Законом України «Про банки і банківську діяльність» влас-
ний капітал банку — це власні кошти, залишкова вартість активів
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банку після вирахування усіх його зобов’язань [4]. Таке визна-
чення співпадає із першим зазначеним трактуванням і є найбільш
вдалим і чітко зрозумілим.

Загалом. власний капітал складається зі статутного капіталу
(внесків акціонерів, паїв), резервного капіталу та нерозподілено-
го прибутку. Він є власністю банку та нагромаджується для уни-
кнення негативних наслідків тимчасового падіння вартості акти-
вів, а також для підтримання довіри до банку.

Власний капітал виконує низку функцій, основні з них такі:
індикативна- індикатор довіри до банку з боку вкладників і кре-
диторів; захисна — страхування вкладів та депозитів у разі банк-
рутства або ліквідації банку; оперативна — за рахунок власного
капіталу банк має можливість розпочати фінансову діяльність;
регулююча — виконання встановлених НБУ економічних норма-
тивів як необхідна умова функціонування будь-якого банку [12].

Банки та їх відокремлені підрозділи створюються та реєстру-
ються відповідно вимог нормативних документів, зокрема таких:
Цивільного кодексу України [11]; Господарського кодексу Украї-
ни [1]; Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб
і фізичних осіб-підприємців» [2]; Закону України «Про акціонерні
товариства» [3]; Закону України «Про банки і банківську діяль-
ність» [4]; Положення про порядок реєстрації та ліцензування бан-
ків, відкриття їх відокремлених підрозділів [9]; Інструкції про по-
рядок регулювання діяльності банків в Україні [6]; Методики
розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності бан-
ків в Україні [7]; Положення про порядок формування та викорис-
тання банками резервного фонду [10]. Крім цього, кожен банк у
процесі діяльності керується внутрішньобанківськими методич-
ними рекомендаціями та інструктивними вказівками щодо форму-
вання та збільшення обсягу власного капіталу банку.

Банківська система України складається з Національного бан-
ку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що
створені і діють на території України. Організаційно-правовими
формами створених в Україні банків є публічні акціонерні това-
риства або кооперативні банки. Вони можуть функціонувати як
універсальні або як спеціалізовані (ощадні, інвестиційні, іпотеч-
ні, розрахункові, їх ще називають, кліринговими) [4].

Після отримання банківської ліцензії та внесення відповідного
запису до Державного реєстру банків, банк набуває статусу юри-
дичної особи і має право надавати банківські послуги.
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На момент державної реєстрації юридичної особи, яка має на-
мір здійснювати банківську діяльність, мінімальний розмір ста-
тутного капіталу не може бути меншим 120 млн грн. Загалом
статутний капітал — це сплачена грошовими внесками учасників
банків вартість акцій (паїв, часток) банку [4].

До реєстрації банків у територіальному управлінні Національно-
го банку України (за місцем створення банку) відкривається нако-
пичувальний рахунок, на якому акумулюються кошти учасників та
акціонерів для формування статутного капіталу банку. До реєстрації
банку жодних бухгалтерських записів не виконується. По завер-
шенню процедури реєстрації банку у територіальному управлінні
Національного банку України за місцем знаходження новостворю-
ваного банку, йому відкривається кореспондентський рахунок. На
цей рахунок не пізніше наступного дня після його відкриття пере-
раховуються кошти із накопичувального рахунку, які утворюють
статутний капітал банку, обсяг якого обліковується за балансовим
рахунком 5000 П «Статутний капітал банку».

Важливо зазначити, що сальдо цього рахунку відповідає обся-
гу статутного капіталу, зафіксованого в установчих документах і
дорівнює сумарній номінальній вартості випущених акцій.

Облік сум незареєстрованого, але сплаченого засновниками
(акціонерами, учасниками) банку статутного капіталу (кошти за
акціями або паями) з 08 січня 2013 ведеться за рахунком 5004 П
«Внески за незареєстрованим статутним капіталом» згідно змін
до деяких нормативно-правових актів Національного банку
України, затверджених Постановою Правління НБУ від 08.01.2013
№ 3 [5].

Рахунок 5001 КП «Несплачений зареєстрований статутний ка-
пітал банку» та рахунок 5003 П «Дивіденди, що спрямовані на
збільшення статутного капіталу» зазначеною Постановою НБУ
№ 3 вилучено з чинного плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України.

Рахунок 5004 П «Внески за незареєстрованим статутним капі-
талом» призначено для обліку коштів, отриманих від засновників
(акціонерів, учасників) банку за акціями або паями до реєстрації
статутного капіталу. За дебетом рахунку проводяться суми зареє-
строваного статутного капіталу або суми, що повертаються в разі
відмови в погодженні статуту банку. Відповідно за кредитом ра-
хунку відображаються суми, що отримані банком у рахунок
оплати акцій або паїв до реєстрації статутного капіталу [8].
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Викладене вище узагальнює перше правило обліку статутного
капіталу.

Друге правило стосується обліку емісійних різниць, тобто об-
ліку перевищення суми коштів, отриманих від первинного випу-
ску власних акцій над їх номіналом.

У період первинного випуску акцій їх можливо розмістити або
за номіналом або ж за ціною, що перевищує номінал, що призво-
дить до виникнення емісійних різниць.

За рахунком 5000 П «Статутний капітал банку», вартість роз-
міщених акцій враховується виключно за номіналом. Для обліко-
вування емісійних різниць призначено рахунок 5010 П «Емісійні
різниці». Кредитовий залишок за цим рахунком є джерелом по-
криття за необхідності суми перевищення номінальної вартості
акцій над ціною їх викупу в акціонерів.

Бухгалтерські записи вищезазначених правил щодо форму-
вання та реєстрації статутного капіталу банку наведено в табл.2.

Статутний капітал банку формується з акціонерного або при-
ватного капіталу емісією акцій чи внесків засновників, створю-
ється лише за рахунок власних коштів учасників чи акціонерів.
Не допускається його формування за рахунок банківських креди-
тів, коштів неприбуткових організацій, бюджетних коштів, які
мають інше цільове призначення [14, с. 261].

Таблиця 2
ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

З УРАХУВАННЯМ ЗМІН ВІД 1 СІЧНЯ 2013 Р.

№
з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку

до реєстрації статутного капіталу банку

1

Обсяг коштів, акумульова-
них акціонерами (засновни-
ками) на накопичувальному
рахунку в установі Націона-
льного банку (не менше 120
млн грн)

1200 А «Кореспон-
дентський рахунок
банку у Національ-
ному банку Украї-
ни»

5004 П «Внески
за незареєстро-
ваним статут-
ним капіталом»

після реєстрації статутного капіталу банку

2
Сума зареєстрованого спла-
ченого статутного капіталу
банку

5004 П «Внески за
незареєстрованим
статутним капіта-
лом»

5000 П «Стату-
тний капітал
банку»
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Закінчення табл. 2

№
з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку

Або

3 Зареєстровано статутний
капітал

1200 А «Кореспон-
дентський рахунок
банку у Національ-
ному банку України»

5000 П «Стату-
тний капітал
банку»

4

Сума позитивної різниці від
первинного та подальшого
розміщення акцій (у разі
розміщення акцій за ціною,
вищою за їх номінальну вар-
тість)

1200 А «Кореспон-
дентський рахунок
банку у Національ-
ному банку Украї-
ни»

5010 П «Емі-
сійні різниці»

5

Суми витрат на операцію
суми списання різниці між
ціною викупу та номіналь-
ною вартістю акцій у межах
залишку під час викупу вла-
сних акцій

5010 П «Емісійні
різниці»

1200 А «Корес-
пондентський
рахунок банку у
Національному
банку України»

На загальну суму зареєстрованого статутного капіталу банк
випускає акції, стає їх емітентом і зобов’язується виконувати зо-
бов’язання, що виникають з умов їх випуску. Права та обов’язки
щодо цінних паперів виникають із часу їх передавання емітентом
або вповноваженою ним особою покупцеві (одержувачу).

Для обліку власних акцій (часток, паїв) використовується
контрпасивний рахунок 5002 КП «Власні акції (частки, паї), що
викуплені в акціонерів (учасників)». В обліку залишок за контр-
пасивними рахунками регулює відповідну статтю пасиву балан-
су. У нашому випадку це сума зареєстрованого статутного капта-
лу банку (рахунок 5000 П «Статутний капітал банку»).

Водночас методика обліку статутного капіталу передбачає
формування додаткової інформації щодо вартості акцій у розрізі
їх видів, а саме: простих, привілейованих та акцій, викуплених в
акціонерів. Необхідно також володіти інформацією щодо кілько-
сті акцій, які належать кожному окремому акціонеру.
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Така інформація фіксується у підсистемі аналітичного обліку.
За балансовим рахунком 5000 П «Статутний капітал банку» від-
криваються окремі аналітичні рахунки, а саме:

5000.1 — призначений для обліковування вартості простих
акцій;

5000.2 — призначений для обліковування вартості привілейо-
ваних акцій;

5000.3 — призначений для обліковування акцій, викуплених в
акціонерів.

Підсумок їх кредитового залишку складає загальну суму заре-
єстрованого статутного капіталу, що обліковується за рахунком
5000 П [15, с.50].

Головна мета банку полягає у веденні ефективного прибутко-
вого банківського бізнесу, зміцненні фінансової стійкості, підви-
щенні конкурентоздатності на міжбанківському ринку капіталів.
Великою мірою це залежить від рівня капіталізації банку, обсягу
його статутного капіталу, що активізує намагання банку збільши-
ти статутний капітал шляхом додаткового випуску акцій чи збі-
льшення частки (паїв). Зміни, що вносяться, набувають чинності
після вчинення відповідного запису до Державного реєстру бан-
ків.

Процедура перереєстрації статутного капіталу практично така
ж, як і при реєстрації банку. Втім, банк вже має відкритий у НБУ
кореспондентський рахунок, тому кошти, унесені учасниками в
рахунок сплати акцій (паїв, часток), перераховуються саме на цей
рахунок (табл. 3).

Кошти, що отримані філією за реалізовані акції зараховуються
на рахунок 3641 П «Кредиторська заборгованість за розрахунка-
ми за цінними паперами для банку».

Таблиця 3
ОБЛІК ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ

ТА ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

№
з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку

до реєстрації змін щодо збільшення статутного капіталу банку

1
На суму попередніх вне-
сків до статутного капі-
талу за номіналом

1200 А «Кореспон-
дентський рахунок
банку у Національ-
ному банку України»

5004 П «Внески
за незареєстро-
ваним статут-
ним капіталом»
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Закінчення табл. 3

№
з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку

після реєстрації змін до статутного капіталу банку

2
Сума зареєстрованого
сплаченого статутного
капіталу

5004 П «Внески за
незареєстрованим
статутним капіта-
лом»

5000 П «Статут-
ний капітал бан-
ку»

3
На суму різниць між ці-
ною додаткових внесків
та їх номіналом (P>N)

1200 А «Кореспон-
дентський рахунок
банку у Національ-
ному банку України»

5010 П «Емісій-
ні різниці»

Далі вони підлягають перерахуванню банку — юридичній
особі через рахунки групи 390 «Розрахунки між філіями банку».
Отримавши від філії відповідні документи на підтвердження фа-
ктів реалізації акцій, банківська установа зараховує кошти на свої
рахунки.

Також, обсяг статутного капіталу може збільшитись за рішен-
ням акціонерів (засновників) банку при отриманні позитивних
фінансових результатів діяльності установи, де частина прибутку
спрямовується на збільшення статутного капіталу. В бухгалтер-
ському обліку це відображається записами, наведеними в табл. 4.

Таблиця 4
ОБЛІК ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

В РЕЗУЛЬТАТІ ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

№ з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку

до реєстрації змін щодо збільшення статутного капіталу банку

1
На суму попередніх
внесків до статутного
капіталу

5040 П «Прибуток зві-
тного року»

5004 П «Внески
за незареєстрова-
ним статутним
капіталом»

після реєстрації змін до статутного капіталу банку

2
Сума зареєстрованого
сплаченого статутно-
го капіталу

5004 П «Внески за не-
зареєстрованим стату-
тним капіталом»

5000 П «Статут-
ний капітал бан-
ку»
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Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. В останні роки вітчизняні банки спрямовують зусил-
ля на нарощування власного капіталу з метою підвищення кон-
курентоздатності і зниження ризиковості. В Україні стандартами
є нормативи капіталу банків, розрахунок яких наведено в Інстру-
кції про порядок регулювання діяльності банків в Україні [6].

Внесені Національним банком України зміни до облікових
процедур щодо формування та реєстрації статутного капіталу ба-
нків від 08.01.2013 № 3 року призвели до поліпшення облікового
процесу формування, реєстрації та перереєстрації статутного ка-
піталу як основної складової власного капіталу, забезпечили при-
скорення зростання власного капіталу банків, призвели до по-
кращення діяльності банків та їх надійності і фінансової
стійкості. На порозі фінансової кризи для банків проблема капі-
талізації та оцінювання достатності капіталу банку є особливо
актуальною і потребує окремого дослідження.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

БАНКОВ: УЧЕТНЫЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье рассмотрена сущность и содержание категории
«собственный капитал», его основные функции. С учетом нормативно-
правовых актов Национального банка Украины исследованы изменения в
методике учета операций по регистрации и перерегистрации уставно-
го капитала банка как основной составляющей собственного капитала.
Собственный капитал определенно как собственные средства, оста-
точная стоимость активов банка после вычета всех его обяза-
тельств. Выделены основные функции: индикативная, защитная, опе-
ративная, регулирующая. Описаны изменения к нормативно-правовым
актам по регулированию учета и механизма формирования собствен-
ного капитала, которые внесены Национальным банком Украины в ян-
варе 2013 г., в частности: учет сумм незарегистрированного, но опла-
ченного основателями (акционерами, участниками) банка уставного
капитала (средства по акциям или паям) ведется за счетом 5004 П
«Взносы за незарегистрированным уставным капиталом», а счета 5001
КП «Неуплаченный зарегистрированный уставной капитал банка» и
5003 П «Дивиденды, которые направлены на увеличение уставного ка-
питала» изъяты из действующего плана счетов бухгалтерского учета
банков Украины. Внесенные изменения привели к улучшению деятельно-
сти банков, к упрощению учетных действий относительно увеличения
собственного капитала и повышения их надежности и финансовой
стойкости.

Ключевые слова: собственный капитал, изменения, учетные процедуры,
регистрация, перерегистрация, банк.



ISSN: 2310-9734 Фінанси, облік і аудит. 2014. Випуск 1 (23)

251

UDC 657.1:336.711
Larikova Tetiana

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor,
Department of accounting in credit

and budgetary institutions and economic analysis
Kyiv national economic university named after Vadym Getman

(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, 03680, Ukraine)
E-mail: larikovat@mail.ru

THE RESEARCH ON CHANGES IN THE PROCESS
OF FORMING BANKING EQUITY:

ACCOUNTING ASPECT
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major part of the equity are explored according to the legislative acts of
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made by National bank of Ukraine in January 2013 are described, in particular:
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is conducted on account 5004 P ‘Contributions on unregistered share capital’,
and accounts 5001 CP ‘Outstanding registered share capital of a bank’ and
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЯК ІНДИКАТОР ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

АНОТАЦІЯ. У статті проаналізовано та узагальнено світовий і вітчиз-
няний досвід трактування дефініції «фінансова стійкість» і сформовано
підхід до ідентифікації та забезпечення фінансової стійкості підприємс-
тва в сучасних умовах мінливого ринкового середовища. Уточнено по-
няття ліквідності і платоспроможності. Доведено, що фінансова стій-
кість є індикатором економічного потенціалу організації. Крім того, у
статті розглянуто «платоспроможність» і «ліквідність». Визначено,
що економічні терміни «ліквідність» і «платоспроможність» у сучасній
економічній літературі часто змішуються, часом підміняючи один одно-
го. У статті обґрунтовано різницю між цими термінами.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: фінансова стійкість, фактори впливу на фінансову стій-
кість підприємства, платоспроможність, ліквідність, економічний потенціал
підприємства.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Сучасна економічна наука
має у своєму розпорядженні величезну кількість різноманітних
прийомів і методів оцінки фінансового стану організацій, які в
умовах становлення та розвитку ринкових відносин змінюються
у зв’язку із зростанням вимог, що пред’являються до аналізу.
Можливість реальної оцінки фінансової стійкості організації за-
безпечується певною методикою аналізу, відповідним інформа-
ційним забезпеченням і кваліфікованим персоналом. Проте, для
методичного забезпечення аналізу фінансової стійкості необхід-
но більш глибоке дослідження сутності цього складного поняття.

Аналіз останніх і публікацій. Проблеми організації та мето-
дики проведення фінансового аналізу широко висвітлені в робо-
тах відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як А.С. Бака-
єв, М.І. Баканов, С. Б. Барнгольц, Л.А. Бернстайн, В.І. Баріленко,
Л.Т. Гіляровський, Д.А. Ендовіцкій, О.В. Єфімова, Н.М. Заварі-
хін, В.Б. Івашкевич, В.В. Ковальов, М.Н. Крейнина, Л.А. Лахтіо-
нова, М.В. Мельник, В.М. Нестеров, В.Д. Новодворський,
В.І. Петрова, В.І. Подільський, Г.Б. Поляк, Ж. Рішар, Г.В. Сави-

© І. Г. Ловінська, 2014



ISSN: 2310-9734 Фінанси, облік і аудит. 2014. Випуск 1 (23)

253

цька, Е.С. Стоянова, Ю.С. Цал-Цалко, Е. Хелферт, Л.З. Шнейд-
ман та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Однак, сама проблема стій-
кості вітчизняних організацій у сучасних умовах недостатньо ви-
вчена, наслідком чого є відсутність конкретності в трактуванні
понять різних видів стійкості, розмитість їх граней, що на прак-
тиці ускладнює і спотворює її кількісну і якісну оцінку.

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою робо-
ти є узагальнення методичних підходів до визначення фінансової
стійкості та встановлення адекватності засад існуючих методик
сучасній економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Поняття «фінан-
сова стійкість» організації багатогранно, воно ширше від понять
«платоспроможність» і «кредитоспроможність», так як включає в
себе оцінку різних сторін діяльності організації. Історія свідчить
про те, що на початку 90-х років запас фінансової стійкості орга-
нізації характеризували наявністю джерел власних коштів за
умови, що його власні кошти перевищують позикові. Фінансова
стійкість оцінювалася також співвідношенням власних і позико-
вих коштів в активах організації, темпами накопичення власних
коштів, співвідношенням довгострокових і короткострокових зо-
бов’язань, достатнім забезпеченням матеріальних оборотних за-
собів власними джерелами.

Фінансова стійкість — це певний стан рахунків підприємства,
що гарантує його постійну платоспроможність. Дійсно, в резуль-
таті здійснення будь-якої господарської операції фінансовий стан
може залишатися незмінним, або поліпшитися, або погіршитися.
Потік господарських операцій, що здійснюються щодня, є як би
«каталізатором» певної зміни фінансового стану, причиною пе-
реходу організації з одного типу стійкості в інший.

Знання граничних меж зміни джерел засобів для покриття
вкладень капіталу в основні засоби або виробничі витрати, до-
зволяє генерувати такі потоки господарських операцій, які ведуть
до поліпшення фінансового стану організації, до підвищення йо-
го стійкості. У цьому зв’язку, при дослідженні фінансової стійко-
сті, виділяється відособлене поняття — «платоспроможність», що
не ототожнюється з попереднім. Платоспроможність є не-
від’ємним компонентом фінансової стійкості.
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Фінансова стійкість організації, на думку П.В. Родіонова і СП.
Родіонової, — це стан її фінансових ресурсів, їх розподіл і вико-
ристання, що дозволяє забезпечувати розвиток організації на ос-
нові зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспромо-
жності і кредитоспроможності в умовах допустимого рівня
ризику [1, с. 13].

Г.В. Савицька вважає, що фінансова стійкість організації — це
здатність суб’єкта господарювання функціонувати і розвиватися,
зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у мінливому внутріш-
ньому та зовнішньому середовищі, що гарантує його постійну
платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах допу-
стимого рівня ризику [2, с. 237].

Стійкість і стабільність фінансового стану залежать, на думку
А.Д. Шеремета, від результатів виробничої, комерційної, фінан-
сово-інвестиційної діяльності підприємства, а стійкий фінансо-
вий стан, у свою чергу, здійснює позитивний вплив на його дія-
льність [3, с. 189].

Стійкість фінансового стану організації визначає співвідно-
шення величин власних і позикових джерел формування запасів і
вартості самих запасів. «У той же час, ступінь забезпеченості за-
пасів і витрат є причина тією чи іншою мірою платоспроможнос-
ті, розрахунок якої проводиться на конкретну дату, що
суб’єктивно і може мати різну точність «, — вважають В.Г. Ар-
теменко і М.В. Беллендир [4, с. 80]. Таким чином, формою про-
яву фінансової стійкості може бути платоспроможність.

Л.Т. Гіляровська стверджує, що фінансова стійкість визначає
властивість фінансового аналізу, а пошук внутрішньогосподарсь-
ких можливостей, засобів і способів її зміцнення визначає харак-
тер проведення та зміст аналізу [5, с. 49].

У наведених думках вчених спільним є те, що фінансова стій-
кість — це гарантована платоспроможність і кредитоспромож-
ність організації в результаті його діяльності на основі ефектив-
ного формування, розподілу і використання фінансових ресурсів
і, в той же час, як відзначає ряд авторів, це забезпеченість запасів
власними джерелами їх формування, співвідношення власних і
позикових коштів — джерел покриття активів організації.

Термін «платоспроможність», який є важливим компонентом
«фінансової стійкості», також не має однозначного визначення. В
економічній літературі зарубіжних країн, у роботах авторів, що
займаються традиційним аналізом ліквідності балансу, втановле-
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но, що головна мета аналізу ліквідності — винести судження про
платоспроможність організації. При цьому платоспроможною
вважається така організація, яка здатна вчасно виконати свої зо-
бов’язання. Тут поняття платоспроможності охоплює не тільки
абсолютну або короткострокову, але і довгострокову платоспро-
можність.

На думку деяких зарубіжних авторів (Л.А. Бернстайна, Р.
Брейлі) [6, с. 451], відповідь на питання про платоспроможність
дається з точки зору «правила мінімальної фінансової рівноваги»,
тобто, платоспроможна та організація, у якої достатньо власних
джерел для формування оборотних коштів.

Окремі автори, наприклад Лавренова Г.А. [7, с. 97], відзнача-
ють, що платоспроможність організації — це здатність її викону-
вати зовнішні зобов’язання, використовуючи свої активи, і чим
більше загальні активи перевищують їх, тим вище ступінь плато-
спроможності. Інша група дослідників під платоспроможністю
розуміє здатність організації до погашення тільки своїх коротко-
строкових зобов’язань [8, с. 116]. М.П. Крейнина відзначає, що
теоретичне погашення заборгованості забезпечується всіма обо-
ротними коштами підприємства [9, с. 113]. У зв’язку з цим пла-
тоспроможними можна вважати тільки ті організації, в яких сума
оборотних коштів вище розміру заборгованості. На думку А.Д.
Шеремета, платоспроможність виступає сигнальним показником,
у якому виявляється фінансовий стан [3, с. 121].

В.Ф. Палій, В.А. Маліч, В.І. Петрова та інші у своїх роботах
вказують, що платоспроможність є одним з найважливіших пока-
зників, що характеризують фінансовий стан підприємства. Зазна-
чені автори також обґрунтовують думку, що оцінка платоспро-
можності проводиться за даними балансу на основі
характеристики ліквідності оборотних активів, тобто, часу, який
необхідно для перетворення їх в готівку. Л. Т. Гіляровська уточ-
нює, що платоспроможність, характеризуючи ступінь ліквідності
оборотних активів, свідчить про фінансові можливості організа-
ції повністю розплатитися зі своїми зобов’язаннями в міру на-
стання терміну погашення боргу [5, с. 246].

Економічні терміни «ліквідність» і «платоспроможність» у
сучасній економічній літературі часто змішують, часом підміня-
ючи один одного. Незважаючи на те, що ці два поняття дуже
схожі, між ними існує певна різниця. Якщо перше в більшій мірі
є внутрішньою функцією організації, яка сама вибирає форми і
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методи підтримання своєї ліквідності на рівні встановлених, або
загальноприйнятих норм, то друге, як правило, відноситься до
функцій зовнішніх суб’єктів.

Таким чином, ліквідність виступає як необхідна і обов’язкова
умова платоспроможності, контроль за дотриманням якої бере на
себе сама юридична особа. Від ступеня ліквідності балансу зале-
жить платоспроможність організації.

Коефіцієнти ліквідності в західній практиці дозволяють ви-
значити здатність організації протягом року оплатити свої корот-
кострокові зобов’язання. Багато в чому вони нагадують вітчизня-
ні характеристики платоспроможності. Відсутність грошей на
даних рахунках не завжди означає неплатоспроможність органі-
зації, так як вони можуть надійти протягом найближчих днів.
Тільки постійна кризова відсутність готівки приводить до «техні-
чної неплатоспроможності» організації, що можна розглядати як
перший щабель на шляху до банкрутства. Західні показники пла-
тоспроможності також оцінюють ступінь захищеності інтересів
кредиторів і інвесторів, що мають довгострокові вкладення в ор-
ганізацію.

За своєю економічною сутністю вони є показниками структу-
ри капіталу. Іншим проявом потенційної стійкості організації
служить її кредитоспроможність, тобто, можливість економічних
суб’єктів своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за своїми
зобов’язаннями в зв’язку з поверненням кредиту. Отже, кредито-
спроможною є організація у якої наявні передумови для отри-
мання кредиту і здатності своєчасно повернути його зі сплатою
належних відсотків.

Кредитоспроможність тісно пов’язана з фінансовою стійкістю
організації і показує, чи володіє компанія здатністю при необхідно-
сті мобілізувати грошові кошти з різних джерел. Оцінка кредито-
спроможності дозволяє прогнозувати перспективну платоспромож-
ність, її аналіз тісно пов’язаний з аналізом платоспроможності,
фінансової стійкості та прибутковості капіталу. Певним гарантом
повернення кредиту є стабільна робота організації і високий рівень
рентабельності і оборотності оборотних коштів.

Ряд зарубіжних авторів підкреслює, що фінансова стійкість
організації визначається правилами, спрямованими одночасно
на підтримку рівноваги фінансових структур і уникнення ри-
зиків для інвесторів і кредиторів. На їхню думку, фінансову
стійкість доцільно оцінювати за допомогою показників, що ха-
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рактеризують різні види співвідношення власних і позикових
джерел засобів, що використовуються для формування майна,
відображеного в активі балансу. Таким чином, вчені-
економісти єдині в тому, що фінансова стійкість характеризу-
ється співвідношенням власних і позикових коштів. Цей пока-
зник відображає загальні риси фінансової стійкості і вимагає
додаткових обгрунтувань.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку Проведене дослідження дало змогу констатувати, що
фінансова стійкість — це стан економічного потенціалу організа-
ції, що характеризується здатністю організації нарощувати при-
буток і капітал при збереженні платоспроможності. Фінансова
стійкість повинна характеризуватися таким станом фінансових
ресурсів, яке, з одного боку, відповідає вимогам ринку, а з іншого
боку, відповідає потребам розвитку організації. Тому, сутність
фінансової стійкості визначається ефективним формуванням,
розподілом, використанням фінансових ресурсів і форми її про-
яву можуть бути різні.
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АННОТАЦИЯ. В статье проанализирован и обобщен мировой и отечест-
венный опыт трактовки дефиниции «финансовая устойчивость» и сфор-
мирован подход к идентификации и обеспечению финансовой устойчивос-
ти предприятия в современных условиях меняющейся рыночной среды.
Уточнено понятие ликвидности и платежеспособности. Доказано, что
финансовая устойчивость является индикатором экономического потен-
циала организации. Кроме этого, в статье рассмотрены понятия «плате-
жеспособность» и «ликвидность». Определено, что экономические терми-
ны «ликвидность» и «платежеспособность» в современной экономической
литературе часто смешиваются, временами подменяя друг друга. В ста-
тье обоснована разница между этими терминами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финансовая устойчивость, факторы влияния на фи-
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FINANCIAL STABILITY OF AN ORGANIZATION
AS AN INDICATOR OF ECONOMIC POTENTIAL
Abstract. The world and domestic practice of defining the concept of ‘financial
stability’ is analysed and generalized in the article, also an approach to identification
and ensuring the financial stability of an enterprise in the terms of current fluctuating
market environment is formed. The notions of liquidity and solvency are specified.
The financial stability is proved to be an indicator of economic potential of an
enterprise. Besides, such concepts as solvency and liquidity are examined in the
article. It is concluded that economical terms of ‘liquidity’ and ‘solvency’ are often
mixed in the modern economical literature and substitute each other sometimes.
The difference between those terms is justified in the research.

Key words: financial stability, factors of influence on financial stability of an
enterprise, solvency, liquidity, economic potential of an enterprise.



ISSN: 2310-9734 Finance, accounting and audit. 2014. Issue 1 (23)

260

УДК 657
Михальська Олена Леонідівна,

аспірант кафедри обліку та аудиту,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(03022, Україна, Київ, вул. Васильківська, 90-а)
E-mail: lena_mykhalska@mail.ru

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ
МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ «COST-VOLUME-

PROFIT» (ВИТРАТИ — ОБСЯГ ПРОДАЖ —
ПРИБУТОК) НА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ

ПІДПРИЄМСТВАХ
АНОТАЦІЯ. У статті представлено один із сучасних методів маржина-
льного аналізу «Cost-Volume-Profit», що дозволить приймати науково-
обгрунтовані управлінські рішення, засновані на концепції беззбитковос-
ті підприємства. Аналіз факторів беззбитковості дозволяє вирішувати
найважливіші управлінські завдання. Так, якщо відома структура витрат
і ціна реалізації, то можна визначити мінімальний обсяг продажів. Якщо
обсяг виробництва визначений відповідно до кількості замовлень, то
можна розрахувати допустиму величину витрат і визначити мінімальну
продажну ціну при заданій величині бажаного прибутку. Все це можливо
здійснити за допомогою методу маржинального аналізу «Cost-Volume-
Profit» (витрати — обсяг продаж — прибуток), що дасть можливість на
олійно-жирових підприємствах визначити оптимальну структуру ви-
трат, обсяг виробництва олії, що забезпечить їх відшкодовування, кіль-
кість олії, яку необхідно продати для одержання запланованого прибут-
ку. Головним у CVP-аналізі є аналіз беззбитковості, який базується на
розрахунку точки беззбитковості, що дає можливість встановити її
критичне значення, при якому рівень виробництва забезпечує нульовий
фінансовий результат, тобто при рівності витрат виробництва і ви-
ручки від продажу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СVР-аналіз, метод маржинального доходу, точка без-
збитковості, «центр відповідальності», поріг безпеки.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Підприємства олійно-жирової
промисловості для успішного функціонування повинні проводи-
ти планування витрат для подальшого розвитку господарської ді-
яльності. Для забезпечення рентабельності виробництво та реалі-
зації виробленого продукту робиться акцент на прогнозуванні
обсягу виробництва і реалізації, при якому будуть покриті всі по-
стійні і змінні витрати виробництва та обслуговування. Це дося-
гається за допомогою маржинального аналізу визначення точки
беззбитковості, тобто того значення після перевищення якого ді-
яльність буде економічно результативною.

© О. Л. Михальська, 2014
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розрахун-
ку точки беззбитковості знайшли своє відображення у працях та-
ких вітчизняних і зарубіжних учених, як В.Г. Андрійчук [1], М.А.
Вахрушина [2], В.П. Галушко [3], С.Ф. Голов [4], К. Друри [5],
В.Б. Івашкевич [6], О.Е. Ніколаєв [7], Г.О. Партии [8], М.С. Пуш-
кар [9], М. Г. Чумаченко [10], Т.В. Шишкова [7] та інших. Мето-
дичні розробки науковців свідчать, що для дослідження залежно-
сті між витратами і обсягом діяльності, встановлення
оптимального рівня постійних і змінних витрат на одиницю про-
дукції найбільш використовуваним є метод розрахунку маржина-
льного доходу.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Всі перераховані науковці
розглядали роль точки беззбитковості у господарській діяльності
підприємств проте, на сьогодні залишаються відкритими питання
дослідження беззбитковості в умовах різноманітної номенклату-
ри продукції. Застосування CVP-аналізу дасть можливість визна-
чити оптимальну структуру витрат, обсяг виробництва олії, що
забезпечить їх відшкодовування, кількість олії, яку необхідно
продати для одержання запланованого прибутку.

Формулювання мети і завдання дослідження. Беззбитко-
вість є потужним інструментом оперативного і стратегічного
планування та управління на підприємстві, вона є однією із важ-
ливих складових оцінки прибуткової діяльності підприємства.
Тому метою та завданням дослідження є розкриття можливостей
управління точкою беззбитковості на підставі методу мржиналь-
ного аналізу «Cost-Volume-Profit» та апробація діючої методики
стосовно особливостей їх у практичній діяльності на олійно-
жирових підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів.

Одним із найефективніших методів маржинального аналізу,
який поширений у світовій практиці, є СVР-аналіз «Cost (витра-
ти) — Volume (обсяг продаж) — Profit (прибуток)», який часто
називають аналізом беззбитковості. Він дозволяє визначити пла-
нові обсяги виробництва і продажу товару з погляду їх беззбит-
ковості, що забезпечує прийняття оптимального управлінського
рішення. А саме, щодо оптимальної структури витрат, обсягу ви-
робництва, що забезпечує їх відшкодування, щодо кількості про-
дукції, яку необхідно продати для одержання бажаного прибутку,
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щодо впливу на нього цінової політики. Отже, це один із методів
мінімізації витрат та оптимізації прибутку.

Суть методу аналізу беззбитковості полягає в пошукові кри-
тичного обсягу реалізації продукції, при зменшенні якого під-
приємство починає зазнавати збитків. Аналіз беззбитковості ґру-
нтується на ряді припущень, які відповідають умовам масового
виробництва з досить нетривалим виробничим циклом.

Доцільність СVР-аналізу витікає з того, що обсягів продаж,
витрат і прибутку, дає можливість вибрати найоптимальнішу їх
комбінацію, що забезпечує вимоги не тільки покриття витрат,
тобто беззбитковість, але й вимоги бюджетування за «центрами
відповідальності» виробничих підрозділів.

Не менш важливим є і те, що за допомогою СVР-аналізу ви-
значається «поріг безпеки», який показує, до якого рівня може
скоротитися обсяг реалізації, перш ніж олійно-жирове підприєм-
ство почне нести збитки, тобто момент часу, коли наступить «то-
чка беззбитковості».

Методика аналізу беззбитковості базується на таких умовах:
1) витрати і виручка від реалізації товарів визначені і знахо-

дяться на лінійній залежності з лінією виробництва;
2) всі витрати поділяються на постійні і змінні, з обов’язковим

дослідженням їх поведінки;
3) постійні витрати залишаються незалежними від обсягу в

межах досліджуваного діапазону релевантності;
4) величини витрат і ціни залишаються незмінними протягом

всього планового періоду;
5) обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізації.
Маржинальний аналіз є потужним інструментом керівництва

підприємства. Його застосування дозволяє планувати основні па-
раметри діяльності підприємства «витрати — обсяг продаж —
прибуток» та інші пов’язані з ними показники. За допомогою да-
них аналізу легко прорахувати різні варіанти значення факторів,
що впливають на точку беззбитковості і операційний прибуток.

Метод маржинального аналізу взаємозв’язку «витрати — обсяг
продаж — прибуток» може бути використаний у плануванні підпри-
ємства. На його основі приймаються управлінські вирішенні як так-
тичного, так і стратегічного плану, розраховується залежність росту
прибутку від обсягу реалізації продукції, визначається співвідношен-
ня витрат, ціни та обсягу реалізації продукції, достатньо точно плану-
ється прибуток підприємства і визначаються найбільш рентабельні
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види продукції. Сутність маржинального аналізу в тому, що точка
беззбитковості досягається, коли одержується дохід, достатній для
покриття постійних витрат, у зв’язку з тим, що маржинальный дохід
є різниця між виручкою від реалізації і змінними витратами.

Для прийняття найобгрунтованіших управлінських рішень
дуже доцільним є визначення олійно-жировими підприємствами
так званого порогу безпеки. Він розраховується на підставі CVP-
аналізу і показує, наскільки може скоротитися обсяг реалізації,
перш ніж підприємство почне нести збитки.

Здійснений CVP-аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу і прибут-
ку дає можливість вирішувати інші господарсько-фінансові пи-
тання, наприклад, у ситуаціях, коли необхідно оцінити, як вплине
на фінансовий результат зниження ціни при одночасному збіль-
шенні обсягів продажу.

Аналіз співвідношення між витратами, продажами і прибут-
ком являє собою ситуаційне моделювання, при якому досліджу-
ється вплив зміни тих чи тих факторів на значення точки беззби-
тковості і величину прибутку з урахуванням того, що можливо як
ізольоване вплив кожного фактора , так і одночасна зміна двох і
більше факторів. Наприклад, що буде з прибутком, якщо змінні
витрати на одиницю продукції зростуть па певну величину, що
буде зі значенням точки беззбитковості, якщо продажна ціна бу-
де знижена і т. д. Очевидно, що аналізуватися може будь-яка си-
туація, реальна для конкретного підприємства. При такому аналі-
зі постійні та змінні витрати розглядаються в якості самостійних
факторів, рівень перших з яких може також змінюватися в ре-
зультаті здійснення певного економічного маневру, наприклад
посилення рекламної кампанії або її згортання, збільшення або
зменшення витрат на науково-дослідні роботи і т. д.

У зв’язку з цим, даний аналіз було б логічно називати «по-
стійні витрати-змінні витрати-обсяг продажів — прибуток». Оче-
видно, що величина прибутку знаходиться в прямій залежності
від продажних цін і кількості продажів і в зворотній — від змін-
них витрат на одиницю продукції і рівня постійних витрат. Вод-
ночас значення точки беззбитковості, тобто обсяг продажів, при
якому витрати і виручка рівні, залежить тільки від співвідношен-
ня ціни і змінних витрат, тобто маржинального доходу, і суми
постійних витрат, які повинні цим доходом покриватися.

Спрямованість впливу зазначених факторів на значення точки
беззбитковості і величину прибутку представлено в табл. 1.
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Таблиця 1
ВПЛИВ ЗМІНИ ФАКТОРІВ НА ЗНАЧЕННЯ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ І ВЕ-

ЛИЧИНУ ПРИБУТКУ

Вплив зміни фактора
Фактори на значення точки

беззбитковості на величину прибутку

Постійні витрати Пряме Зворотне

Змінні витрати Пряме Зворотне

Продажна ціна Зворотне Пряме

Кількість продажів Відсутня Пряме

Дана таблиця показує вплив зміни кожного з чотирьох факто-
рів. Відповідно в разі одночасного впливу двох і більше факторів
спрямованість і ступінь їх синтезу впливу можуть бути визначені
графічним або розрахунковим методом.

На прикладі досліджуваного олійно-жирового підприємства
«Каховка Протеїн Агро» використовується розрахунковий метод
різних варіантів найбільш прибуткового співвідношення «витра-
ти — обсяг продаж — прибуток», змоделюваного з урахуванням
виробничих можливостей підприємства і потреб ринку (табл. 2).

Таблиця 2
МОДЕЛЬ ЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ

НА ТОЧКУ БЕЗЗБИТКОВОСТІ І ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИБУТОК
ЗА ДАНИМИ ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ

Модель
Фактори Базисна

І ІІ ІІІ ІV

Постійні витрати, грн 195000 195000 195000 195000 345000

Змінні витрати на 1 т
продукції, грн 6700,00 6700,00 6700,00 9900,00 6700,00

Продажна ціна 1
тонни продукції, грн 7917,00 8017,00 5917,00 11875,00 7917,00

Кількість продаж, т 2774 2574 3329 1982 3745

Примітка: Джерело розроблене автором
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Зі зміною структури виробництва величина маржинального
доходу і значення точки беззбитковості змінюються, тому їх на-
лежить визначати для кожного варіанту, також необхідно розра-
хувати величину операційного прибутку.

Єдиною певною точкою між прибутком і обсягом продажів є
точка безбитковості, де прибуток дорівнює нулю, саме вона є
«пороговим» значенням діяльності — момент, коли підприємство
стає прибутковим. Значення точки беззбитковості дозволяє по-
крити всі витрати підприємства без отримання прибутку.

Величина маржинального доходу являє собою суму постійних
витрат і прибутку від реалізації продукції. Саме тому маржина-
льний дохід ще називається «внеском» у компенсацію постійних
витрат, оскільки прибутковість досягається лише при повному
покритті постійних витрат . Точка беззбитковості при цьому мо-
же бути визначена як точка, де маржинальний прибуток мінус
постійні витрати дорівнює нулю, або точка, в якій маржинальний
прибуток дорівнює постійним витратам. У табл. 3 наведено ре-
зультати здійсненого моделювання на прикладі досліджуваного
олійно-жирового підприємства «Каховка Протеїн Агро».

Таблиця 3
РЕЗУЛЬТАТИ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ СПІВВІДНОШЕННЯ

«ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ — ЗМІННІ ВИТРАТИ —
ОБСЯГ ПРОДАЖ — ПРИБУТОК»

Модель
Показники Базисна

І ІІ ІІІ ІV

Величина маржиналь-
ного доходу на 1 т, грн 1217 1317 — 1975 1217

Значення точки без-
збитковості, (збитко-

вості), т
160 148 –198 98 283

Кількість продаж, що
безпосередньо забезпе-
чують одержання опе-
раційного прибутку, т

2614 2426 3527 1884 3462

Операційний прибу-
ток (прибуток від
продаж), грн

3442638 3195042 — 3720900 4213254

Примітка: Джерело розроблене автором
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Таким чином, різке підвищення постійних витрат у ІV варіанті
на 150 тис. грн або 76,9 % призведе до росту значення точки без-
збитковості з 148 до 283 т або 91,2 % , що на 14,3 % (76,9-91,2)
знижує ефективність ІV варіанту.

Тому прийнятнішими варіантами можуть бути навіть І і ІІІ ва-
ріанти, де вказана різниця значно менша.

Необхідно відзначити , що насправді методи розрахунку CVP-
аналізу, вірні лише в обмеженому діапазоні обсягів випуску про-
дукції. Обмеженість виникає насамперед з того, що при достат-
ньо великому обсязі випуску продукції перестають бути вірні ба-
гато передумови, що лежать в основі CVP-аналізу, наприклад,
незмінний характер і величина постійних витрат

Можливості методики CVP-аналізу значно ширші, крім роз-
глянутого варіанту в статті, він може використовуватися на олій-
но-жирових підприємствах також:

— для визначення точки беззбитковості, що забезпечує при-
йняття оптимального управлінського рішення по конкретному
цеху-переділу як «бюджетному центру відповідальності»;

— для визначення порогу безпеки, на скільки може скороти-
тися обсяг реалізації, перш ніж цех-переділ «бюджетний центр
відповідальності» почне нести збитки;

— для прогнозування моменту часу настання точки беззбит-
ковості;

— для встановлення максимальної суми змінних і постійних
витрат, які може здійснювати цех-переділ як «бюджетний центр
відповідальності»;

— для визначення обсягу реалізації олії, необхідного для до-
сягнення заданої величини прибутку.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Застосування методики маржинального аналізу «Cost-
Volume-Profit» (витрати — обсяг продаж — прибуток) на олійно-
жирових підприємствах, яка базується на варіантній оцінці, свід-
чить, що такий аналіз дає виявити значні додаткові резерви еко-
номії змінних і постійних витрат, а, отже, і зростання прибутко-
вості. Тому, в подальшому актуальним є апробація і інших
методів маржинального аналізу, використання яких в інших галу-
зях харчової промисловості показало їх високу ефективність по-
рівняно з традиційними методами аналізу.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА
МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА «COST-VOLUME-

PROFIT» (ЗАТРАТЫ — ОБЪЕМ ПРОДАЖ —
ПРИБЫЛЬ) НА МАСЛОЖИРОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

АННОТАЦИЯ. В статье представлен один из современных методов ма-
ржинального анализа «Cost-Volume-Profit», позволяющий принимать нау-
чно обоснованные управленческие решения, основанные на концепции
безубыточности предприятия. Анализ факторов безубыточности по-
зволяет решать важнейшие управленческие задачи. Так, если известна
структура расходов и цена реализации, то можно определить минима-
льный объем продаж. Если объем производства определен в соответс-
твии с количеством заказов, то можно рассчитать допустимую вели-
чину затрат и определить минимальную продажную цену при заданой
величине желаемой прибыли. Все это возможно осуществить с помо-
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щью метода маржинального анализа «Cost-Volume-Profit» (затраты —
объем продаж– прибыль), который позволит на масложировых предпри-
ятиях определить оптимальную структуру затрат, объем производс-
тва масла, что обеспечит их возмещение, количество масла, которое
необходимо продать для получения запланированной прибыли. Главным
в CVP- анализе является анализ безубыточности, который базируется
на расчете точки безубыточности, что дает возможность устано-
вить ее критическое значение, при котором уровень производства обе-
спечивает нулевой финансовый результат, т.е. при равенстве издер-
жек производства и выручки от продажи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СVР-анализ, метод маржинального дохода, точка
безубыточности, «центр ответственности», порог безопасности.
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THE FEATURES OF USING THE METHOD
OF MARGINAL ANALYSIS «COST-VOLUME-PROFIT»

(EXPENSES — SALES — GAIN) AT OIL
AND FAT ENTERPRISES

ABSTRACT. One of the existent methods of marginal analysis «Cost-Volume-
Profit» is presented in the article. It enables to make scientifically sound
administrative decisions based on the concept of enterprise profitability.
Analysis of profitability factors allows to solve the most important managerial
tasks. For instance, if the structure of expenses and realization price are
known, the minimum volume of sales can be determined. If the output is
calculated accordingly to the number of orders, the admissible magnitude of the
cost can be determined and the minimum selling price at preset volume of
desired profit can be defined. All of these can be done by means of method of
marginal analysis «Cost-Volume-Profit» that enables to find out the optimal
structure of expenses at oil and fat enterprises, oil output that will ensure their
reimbursement, amount of oil that has to be sold for getting the profit planned.
The major part of CVP-analysis is a profitability analysis based upon calculation
of break-even point that enables to determine its critical magnitude at which
output provides null financial result, that is production costs are equal to the
proceeds from sale.

KEY WORDS: CVP-analysis, method of profit margin, break-even point,
«center of responsibility», threshold security.
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ДЕФІНІЦІЇ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

АНОТАЦІЯ. За результатами проведеної критичної оцінки існуючих
принципів бухгалтерського обліку під впливом функціонування комп’юте-
ризованих систем можна запропонувати їх перегрупування за трьома
групами фундаментальних уявлень. Принцип періодичності внаслідок
того, що за умови функціонування автоматизованої системи бухгал-
терського обліку інформація про фінансово-господарську діяльність під-
приємства (організації) доступна не тільки в рамках звітного періоду, а
й за потребою в будь-який проміжок часу, повинен перейти із групи
«Принципів-умов» до «Принципів-рекомендацій». Установлено, що за
умов сталого функціонування автоматизованої системи бухгалтерсь-
кого обліку в інформаційному просторі системи управління, підсистема
бухгалтерського обліку набуває певних ознак інформаційних технологій,
які пропонується ідентифікувати в складі окремої групи принципів за-
безпечення бухгалтерського обліку. Відбувається посилення базових
функцій бухгалтерського обліку. Крім того, за рахунок зміни роботи ал-
горитму інформації виникає потреба посилити інформаційну функцію
ще однією — прямого та зворотного зв’язку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: бухгалтерський облік, підприємства (організації), принци-
пи, інформація, автоматизована система бухгалтерського обліку (АСБО).

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Використання комп’ютерної
техніки вносить значні зміни до організації бухгалтерського об-
ліку, причому з допоміжного засобу обчислювальна техніка пе-
ретворюється на визначальний фактор організації обліку. Тому є
необхідність критично осмислити зміст існуючих принципів і ба-
зових функцій бухгалтерського обліку в умовах функціонування
комп’ютеризованих систем.

Задекларована Законом [1] система принципів бухгалтерсько-
го обліку є поєднання трьох груп фундаментальних уявлень про
функціонування бухгалтерського обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Учені-економісти
Глен А. Велш, Деніел Г. Шорт стверджують, що: «По-перше, це
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умови функціонування облікової системи, що визначаються «гос-
подарським оточенням» суб’єкта господарювання. По-друге, це ре-
комендації, що є надбудовою умов облікового процесу. По-третє,
обмеження щодо раніше наведених рекомендацій» [2, 6] (рис. 1).

Основоположні принципи
бухгалтерського обліку та звітності

Принципи-рекомендаціїПринципи-умови

автономність

періодичність

Принципи-обмеження

безперервність

єдиний вимірник

повне висвітлення

нарахування та
відповідність доходів

і витрат

історична собівартість

обачність

послідовність

превалювання сутності
над формою

Рис. 1. Класифікація принципів бухгалтерського обліку відповідно
до фундаментальних уявлень щодо їх функціонування

З розвитком науково-технічного прогресу в обліку почала за-
стосовуватись комп’ютерна техніка — ефективний інструмент
підвищення продуктивності праці в роботі з інформацією.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Проте наукових публікацій з
проблем теорії, методології і практики автоматизації обліку, осо-
бливо в останні роки, недостатньо. До найзмістовніших можна
віднести праці Ф.Ф. Бутинця, В.В. Євдокімова, М.Ф. Кропивка,
М.Ф. Огійчука, П.А. Щербакова, В.І. Завгороднього, А.М. Кузь-
мінського та деяких інших.

У даній статті вирішено окремі питання загальної проблеми
трансформації теоретико-методологічних аспектів бухгалтерсь-
кого обліку під впливом інформаційних технологій.

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою цієї
статті є вдосконалення теоретичних підходів до автоматизації
бухгалтерського обліку, через критичне осмислення існуючих
принципів бухгалтерського обліку та його функцій.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-
туванням отриманих наукових результатів. Бухгалтерський об-
лік як система генерує та передає інформацію про певний господа-
рюючий суб’єкт. Ця інформація створює можливість її
споживачам приймати обґрунтовані рішення при виборі альтерна-
тивних варіантів використання обмежених ресурсів при управлінні
господарською діяльністю підприємства (організації). Функціону-
вання підприємства (організації) в умовах ринкової економіки
створює необхідність оптимізації системи управління, вдоскона-
лення і розвитку бухгалтерського обліку. У бухгалтерському облі-
ку відображається кількісна діяльність суб’єкта господарювання у
нерозривному зв’язку з якісною. Суцільне, неперервне, докумен-
тальне відображення взаємопов’язаних господарських операцій
(фактів, явищ господарського життя) у грошовому вимірі, їх ре-
єстрація та узагальнення, дозволяють формувати повну і достовір-
ну інформацію про підприємство (організацію), яка необхідна для
підготовки та прийняття рішень на всіх рівнях управління, для
оцінки поведінки підприємства на ринку, виявлення фінансового
стану конкурентів, залучення інвестицій, і вирішення інших за-
вдань. Достовірна, своєчасна, обґрунтована інформація — це не-
обхідна передумова для якісного аналізу діяльності суб’єкта гос-
подарської діяльності. Ключові завдання бухгалтерського обліку,
як системи генерування інформації про господарську діяльність
підприємства (організації) та її фінансові результати, реалізуються
за посередництвом дотримання її користувачем регламентованих
Законом України [1] принципів. А саме, обачності, повного висві-
тлення, автономності, послідовності, безперервності, привалюван-
ня сутності над формою, єдиного грошового вимірника, періодич-
ності. Практична роль принципів бухгалтерського обліку
проявляється через їх функціональний зміст, який виявляється в
такому: обачність — застосування в бухгалтерському обліку мето-
дів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань
та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства; по-
вне висвітлення — фінансова звітність повинна містити всю інфо-
рмацію про фактичні та потенційні наслідки господарських опера-
цій і подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її
основі; автономність — кожне підприємство розглядається як
юридична особа, відокремлена від її власників, у зв’язку з чим
особисте майно та зобов’язання власників не повинні відобража-
тися у фінансовій звітності підприємства; послідовність — постій-
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не (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової
політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, пе-
редбачених національними положеннями (стандартами) бухгал-
терського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фі-
нансовій звітності; безперервність — оцінка активів і зобов’язань
підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його дія-
льність буде тривати далі; превалювання сутності над формою —
операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише вихо-
дячи з юридичної форми; єдиний грошовий вимірник — вимірю-
вання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у
його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці;
періодичність — можливість розподілу діяльності підприємства на
певні періоди часу з метою складання фінансової звітності. При
дотриманні загальних принципів, вказаних у ст. 10 Закону «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», суб’єкти
господарювання при виборі форм обліку повинні керуватися «Ме-
тодичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтер-
ського обліку», затвердженими Наказом МФУ від 29.12.2000 р. №
356 [1]. Вибір форми обліку підприємством (організацією), на на-
шу думку, впливає так чи так на загальну ефективність управління
грошовими потоками, обіговими коштами, що в кінцевому підсу-
мку має прямий зв’язок із фінансовими результатами його діяль-
ності. Автоматизована система бухгалтерського облікувносить
значні зміни до організації бухгалтерського обліку підприємства
(організації) [3, 4]. Тому необхідно критично осмислити зміст іс-
нуючих принципів бухгалтерського обліку під впливом функціо-
нування комп’ютеризованих систем (табл. 1).

Таблиця 1
КРИТИЧНА ОЦІНКА ІСНУЮЧИХ ПРИНЦИПІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

№
з/п Принцип Вплив автоматизованих систем бухгалтерського обліку

(АСБО)

1 Обачності
При застосуванні АСБО покращується контрольна
функція цього принципу при відображенні понесе-
них витрат і отриманих доходів

2 Повного ви-
світлення

АСБО дозволяє проводити облік, контроль і аналіз в
реальному режимі відображення операцій, що дає
додатковий захист достовірності інформації про го-
сподарські процеси
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Закінчення табл. 1

№
з/п Принцип Вплив автоматизованих систем бухгалтерського обліку

(АСБО)

3 Автономності
Умова функціонування АСБО передбачає викорис-
тання шаблонів типових господарських операцій, що
дозволяє проводити моніторинг функціонування
юридичної особи, відокремленої від її власників

4 Послідовності
АСБО дає можливість моделювання базових підхо-
дів щодо формування основних засад облікової по-
літики, що дає додаткове обґрунтування для гнучких
змін в сучасних умовах господарювання

5 Безперервнос-
ті

Одна з умов функціонування АСБО — створення
баз даних за попередні звітні періоди, що дає мож-
ливість спрощеного доступу в будь-який період часу
до інформації архівного типу, пов’язаної з фінансо-
во-господарською діяльністю підприємства

6
Превалювання
сутності над
формою

АСБО дозволяє подати та інтерпретувати інформа-
цію в будь-якому вигляді, виходячи за рамки діючо-
го законодавства, керуючись потребами прийняття
управлінських рішень

7
Єдиного гро-
шового вимі-
рника

АСБО дає можливість ведення бухгалтерського об-
ліку не тільки в рамках національної грошової оди-
ниці, а й допускає паралельне ведення господарсь-
ких операцій підприємства в грошових одиницях
інших держав (з урахуванням курсових різниць у
режимі реального часу), що особливо актуально в
умовах інтеграції України в світовий економічний
простір

8 Періодичності

При умові застосування АСБО отримання інформа-
ції про фінансово-господарську діяльність підпри-
ємства можливе не тільки в рамках звітного періоду,
а й за потребою в будь-який проміжок часу (для
внутрішніх і зовнішніх користувачів)

Під час опрацювання теоретичного базису побудови інформа-
ційних технологій бухгалтерського обліку було проведено дослі-
дження еволюції підходів і трансформації теорії бухгалтерського
обліку в контексті розвитку вітчизняної теорії і практики управ-
ління із застосуванням інформаційних технологій. Існує тісний
взаємозв’язок між принципами і функціями бухгалтерського об-
ліку [7, c. 97; 8, с. 112].
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Функції бухгалтерського обліку створюють передумови для
широкого використання засобів обчислювальної техніки, щоб ін-
формація формувалась з найменшими витратами праці, диферен-
ціювалася за об’єктами управління та термінами подання, мала
потрібний рівень деталізації, була об’єктивною, достовірною і
своєчасною.

За умов застосування інформаційних технологій відбувається
посилення базових функцій. Крім того, за рахунок зміни роботи
алгоритму інформації (наприклад, послідовність: первинний до-
кумент — регістр аналітичного обліку — регістр синтетичного
обліку — звіт, може буде змінена на будь-яку іншу: звіт — пер-
винний документ — регістр аналітичного обліку — регістр син-
тетичного обліку в режимі реального часу) виникає потреба по-
силити інформаційну функцію ще однією — прямого і
зворотного зв’язку (рис. 2).

Функціїбухгалтерськогообліку

Інформаційна Аналітична УправлінськаКонтрольнаПрямого та зво-
ротного зв’язку

Інформаційнітехнологіїбухгалтерськогообліку

Рис. 2. Функції бухгалтерського обліку
в умовах застосування інформаційних технологій

Сутність функції прямого і зворотного зв’язку полягає в тому,
що автоматизована система бухгалтерського обліку приймає ін-
формацію про господарські операції з місць їх виникнення, пере-
віряє, обробляє і передає її до автоматизованої системи управлін-
ня підприємством, потім управлінська інформація передається
бухгалтерській службі, яка спрямовує цю інформацію до вироб-
ничих підрозділів і використовує її в своїй роботі.

Завдяки функції прямого і зворотного зв’язку на підприємстві
створюється автоматизована інформаційна система, яка забезпе-
чує необхідними даними всі рівні управління.

Функцію прямого і зворотного зв’язку, як правило, виконує
початкова інформація, що розміщена на різних носіях і надхо-
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дить, головним чином, з первинної документації. Наприклад, ін-
формація, наявна в робочих розпорядженнях на оплату праці, ви-
користовується як для обліку фактичного обсягу виконаних ро-
біт, так і для визначення відхилень від плану за кожною
планованою позицією в певний період.

У системі бухгалтерського обліку АСБО слугує сполучною
ланкою між господарською діяльністю і керівниками усіх рівнів
управління, що приймають рішення. По-перше, вимірюється гос-
подарська діяльність через реєстрацію даних про неї для подаль-
шого використання; по-друге, «дані» переробляються так, щоб
стали корисною інформацією; по-третє, передається за допомо-
гою звітів інформація тим, хто використовує її для ухвалення рі-
шення.

Дані про господарську діяльність є входом до системи АСБО,
а корисна інформація для керівників, що приймають управлінські
рішення, — виходом з неї (рис. 3).

Господарська діяльність
об’єкта управління Особа, яка приймає рішення

Збір інформації Регістрація інформації Систематизація інформації

Рішення

Зворотний зв’язокПрямий зв’язок

Рис. 3. Процес формування функції
бухгалтерського обліку прямого і зворотного зв’язку

Таким чином, за результатами проведеної критичної оцінки
існуючих принципів бухгалтерського обліку під впливом функці-
онування комп’ютеризованих систем (табл. 1), можна запропону-
вати їх перегрупування за трьома групами фундаментальних уяв-
лень (принципи-умови, принципи-рекомендації, принципи-
обмеження) [2]. Принцип періодичності (можливість поділу дія-
льності підприємства на певні періоди часу з метою складання
фінансової звітності) в наслідок того, що за умови функціонуван-
ня АСБО інформація про фінансово-господарську діяльність під-
приємства доступна не тільки в рамках звітного періоду, а й за
потребою в будь-який проміжок часу, повинен перейти із групи
«Принципів-умов» до «Принципів-рекомендацій» (рис. 4).
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Основоположні принципи
бухгалтерського обліку та звітності

Принципи-рекомендаціїПринципи-умови

автономність

періодичність

Принципи-обмеження

безперервність

єдиний вимірник

повне висвітлення

нарахування та відповід-
ність доходів і витрат

історична собівартість

обачність

послідовність

превалювання сутності
над формою

Рис. 4. Вплив АСБО на класифікацію принципів бухгалтерського облі-
ку відповідно до фундаментальних уявлень щодо їх

функціонування (авторська розробка)

Зазначимо, що бухгалтерський облік за умов застосування ін-
формаційних технологій з точки зору системи управління є час-
тиною інформаційної системи прямого і зворотного зв’язку. Він
покликаний забезпечувати всі рівні управління підприємства ін-
формацією про фактичний стан керованого об’єкта, а також про
всі суттєві відхилення від заданих параметрів.

Встановлено, що за умов сталого функціонування АСБО в ін-
формаційному просторі системи управління, підсистема бухгал-
терського обліку набуває певних ознак інформаційних техноло-
гій, які пропонується ідентифікувати в складі окремої групи
принципів забезпечення бухгалтерського обліку (рис. 5).

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Таким чином, необхідно звернути увагу на вплив су-
часних АСБО на базові функції та принципи побудови бухгал-
терського обліку, що відповідно впливає на основи бухгалтерсь-
кого обліку. Це дає можливість подальшого вивчення особли-
востей застосування інформаційних технологій у практичну дія-
льність вітчизняних підприємств (організацій). А саме діалогових
форм документів, журналів зведеної аналітичної та синтетичної
інформації, звітності тощо.
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Функції бухгалтерського обліку

Контрольна Аналітична УправлінськаІнформаційнаПрямого та
зворотного
зв'язку

Основоположні принципи бухгалтерського обліку

Принципи
забезпечення

Принципи
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Рис. 5. Уточнення функцій і принципів бухгалтерського обліку
за умов розвитку АСБО (авторська розробка)
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ДЕФИНИЦИИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КОНТЕКСТЕ ВЛИЯНИЯ

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

АННОТАЦИЯ. По результатам проведенной критической оценки суще-
ствующих принципов бухгалтерского учета под воздействием функци-
онирования компьютеризованных систем можно предложить их пере-
группировку за тремя группами фундаментальных представлений.
Принцип периодичности вследствие того, что при условии функциони-
рования автоматизированной системы бухгалтерского учета инфор-
мация о финансово-хозяйственной деятельности предприятия (органи-
зации) доступна не только в рамках отчетного периода, но и за
потребностью в любой промежуток времени, должен перейти из груп-
пы «Принципов-условий» к «Принципам-рекомендациям». Установлено,
что при условии постоянного функционирования автоматизированной
системы бухгалтерского учета в информационном пространстве сис-
темы управления, подсистема бухгалтерского учета приобретает
определенные признаки информационных технологий, которые предла-
гается идентифицировать в составе отдельной группы принципов
обеспечения бухгалтерского учета. Происходит усиление базовых фун-
кций бухгалтерского учета. Кроме того, за счет изменения работы ал-
горитма информации возникает потребность усилить информацион-
ную функцию еще одной — прямой и обратной связи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бухгалтерский учет, предприятия (организации),
принципы, информация, автоматизированная система бухгалтерского уче-
та (АСБУ).
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DEFINITIONS OF ACCOUNTING
THEORETICAL BASIS IN THE CONTEXT

OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES INFLUENCE

ABSTRACT. Regrouping of existent accounting principles into three groups of
fundamental notions can be suggested according to the results of the critical
estimation conducted under the influence of functioning computerized systems.
The periodicity principle has to be transferred from the group of “Principles-
conditions” to the group of “Principles-recommendations” due to the fact that in
terms of functioning the automatic accounting system information on financial
and economic activities of an enterprise (organization) can be accessed not
only within the reporting period, but as needed at any point of time. It is
ascertained, that under conditions of permanent functioning of automatic
accounting system in informational space of management system, the
accounting subsystem acquires some features of informational
technologies,that are suggested to be identified in a separate group of
principles of accounting provision. Basic functions of accounting are intensified.
Besides, the need to enhance the informational function with another one —
direct and feedback function arises due to the changes in the work of
information algorithm.

KEY WORDS: accounting, enterprises (organizations), principles, information,
computerized accounting system (CAS).
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ОНОВЛЕНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЗИЦІЇ
БУХГАЛЕТРСЬКОГО ОБЛІКУ

В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто нові підходи до організації праці облі-
кових працівників бюджетних установ. Представлено організаційні по-
ложення з упорядкування роботи бухгалтерських служб у цілому та го-
ловних бухгалтерів бюджетних установ зокрема. Реалізація наведених
положень забезпечить чіткість функціональних обов’язків, підвищення
відповідальності працівників бухгалтерських служб у бюджетних уста-
новах, а також сприятиме підвищенню професійного рівня бухгалтерів
бюджетних установ.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: організація праці облікових працівників, бухгалтерська
служба, ГБ, бюджетна установа.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Бухгалтерський облік у вико-
нання кошторису як складова бюджетного бухгалтерського облі-
ку перебуває на етапі активного реформування, який спричи-
нений гармонізацією вітчизняної облікової системи до міжнарод-
них облікових положень теорії та практики [1, 2]. Модифікація
комплексу бюджетного бухгалтерського обліку, який включає
бухгалтерський облік виконання бюджетів і бухгалтерський об-
лік виконання кошторисів, у систему бухгалтерського обліку в
державному секторі закріплено Постановою Кабінету Міністрів
України від 16.01.07 р. № 34 «Про затвердження Стратегії моде-
рнізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на
2007-2015 роки». Важливими положеннями Стратегії модерніза-
ції системи бухгалтерського обліку в державному секторі Украї-
ни виступають організаційні позиції, які на сьогодні реалізовані у
вигляді певних змін у регламентації облікового процесу в бю-
джетній сфері, а також організації праці облікових працівників
бюджетних установ [3, 4].

© С. В. Свірко, 2014
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Згідно оновлених позицій Бюджетного кодексу України (ст.
56) та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» (ст. 8) питання регламентації бухгалтерсь-
кого обліку в бюджетних установах належать до компетенції
Кабінету міністрів України (в частині визначення завдань і фун-
кціональних обов’язків бухгалтерських служб, повноважень ке-
рівника бухгалтерських служб у бюджетних установах і вимог
до його професійно-кваліфікаційного рівня), Міністерства фі-
нансів України (в частині методологічного та методичного ре-
гулювання бухгалтерського обліку виконання кошторису), а та-
кож керівника установи (в частині організації бухгалтерського
обліку безпосередньо в установі — створення необхідних умов
для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення
неухильного виконання всіма підрозділами, службами та пра-
цівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних
вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та по-
дання до обліку первинних документів — та забезпечення фік-
сування фактів здійснення всіх господарських операцій у пер-
винних документах, збереження оброблених документів,
регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не ме-
нше трьох років ) [5, 6].

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою статті
є пошук нових підходів до організації праці облікових працівни-
ків бюджетних установ.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Відповідно до
чинного законодавства бюджетні установи самостійно обирають
форми організації бухгалтерського обліку: введення до штату
бюджетної установи посади бухгалтера або створення бухгалтер-
ської служби на чолі з ГБ; користування послугами спеціаліста з
бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який
здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної
особи; ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою [6]. За-
уважимо, що традиційно домінуючою формою організації бухга-
лтерського обліку виступає його ведення за допомогою бухгал-
терської служби, порядок функціонування якої закріплений
Постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. №
59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську
службу бюджетної установи» [7].
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Згідно вказаного нормативного документу, бухгалтерська
служба утворюється як самостійний структурний підрозділ бю-
джетної установи, вид якого залежить від обсягу, характеру та
складності бухгалтерської роботи, — департамент, управління,
відділ, сектор, або в бюджетній установі вводиться посада спе-
ціаліста, на якого покладається виконання обов’язків бухгалтер-
ської служби. Обов’язки бухгалтерської служби може виконува-
ти централізована бухгалтерія бюджетної установи, якій
підпорядковані інші бюджетні установи; у разі коли в бюджет-
ній установі не утворюється бухгалтерська служба, її обов’язки
мають бути покладені на відповідного спеціаліста. Положення
про бухгалтерську службу (посадова інструкція спеціаліста, на
якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби)
затверджується керівником бюджетної установи, якому (або йо-
го заступникові) безпосередньо підпорядковується бухгалтерсь-
ка служба. Втім, бухгалтерська служба у своїй діяльності керу-
ється передусім Конституцією та законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами
Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламен-
тують бюджетні відносини і господарську діяльність бюджетної
установи, а також наказами керівника бюджетної установи. Се-
ред завдань бухгалтерської служби можливо виокремити такі
позиції (рис. 1).

Логічним вбачається положення Постанови № 59, відповідно
до якого бухгалтерська служба бюджетної установи, якій підпо-
рядковані інші бюджетні установи, здійснює методичне керівни-
цтво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань
ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюдже-
тної звітності у таких установах.

Відповідно до покладених на неї завдань бухгалтерська служ-
ба повинна [7]:

• здійснювати бухгалтерський облік відповідно до норматив-
но-правових актів із ведення бухгалтерського обліку, в тому чис-
лі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухга-
лтерського обліку та звітності;

• складати на підставі даних бухгалтерського обліку фінансо-
ву та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену
та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законо-
давством;



ISSN: 2310-9734 Фінанси, облік і аудит. 2014. Випуск 1 (23)

285

ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності
бюджетної установи та складення звітності

відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації
про господарські операції і результати діяльності, необхідної для

оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями)
та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами

забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті
бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких
зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних

зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у
бухгалтерському обліку та звітності

забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням
фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до

затверджених нормативів і кошторисів

запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській
діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів

Завдання бухгалтерської служби бюджетних установ

Рис. 1. Завдання бухгалтерської служби бюджетних установ.

• здійснювати поточний контроль за: дотриманням бюджет-
ного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєст-
рації в органах Державної казначейської служби та здійсненням
платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань; правиль-
ністю зарахування та використання власних надходжень бюдже-
тної установи; веденням бухгалтерського обліку, складенням фі-
нансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного
законодавства та інших нормативно-правових актів щодо ведення
бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних
установ, які підпорядковані бюджетній установі;

• своєчасно подавати звітність відповідним користувачам;
• своєчасно та у повному обсязі перераховувати податки і

збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;
• забезпечувати дотримання вимог нормативно-правових ак-

тів щодо: використання фінансових, матеріальних (нематеріаль-
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них) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлен-
ня документів щодо проведення господарських операцій; інвен-
таризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей ба-
лансу;

• проводити аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності,
у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебітор-
ської та кредиторської заборгованості, розробляти та здійснюва-
ти заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредитор-
ської заборгованості, організовувати та проводити роботу з її
списання відповідно до законодавства;

• забезпечувати: дотримання порядку проведення розрахунків
за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні ко-
шти; достовірність і правильність оформлення інформації, вклю-
ченої до реєстрів бюджетних зобов’язань і бюджетних фінансо-
вих зобов’язань; повноту та достовірність даних підтвердних
документів, які формуються та подаються в процесі казначейсь-
кого обслуговування; зберігання, оформлення та передачу до ар-
хіву оброблених первинних документів та облікових регістрів,
які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку опе-
рацій та складення звітності, а також звітності; користувачів у
повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про
фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та
рух бюджетних коштів; відповідні структурні підрозділи бюдже-
тної установи даними бухгалтерського обліку та звітності для
прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення еко-
номічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що мо-
жуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначен-
ня можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

• брати участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі,
крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

• розробляти та забезпечувати здійснення заходів щодо до-
тримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни
її працівників і працівників бухгалтерських служб бюджетних
установ, які підпорядковані бюджетній установі;

• здійснювати заходи щодо усунення порушень і недоліків,
виявлених під час контрольних заходів, проведених державними
органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені
здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного зако-
нодавства.
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Втім, Постановою № 59 закріплено не тільки повноваження,
але й певні права бухгалтерської служби бюджетних установ, а
саме: представляти бюджетну установу в установленому порядку
з питань, що відносяться до компетенції бухгалтерської служби, в
органах державної влади, органах місцевого самоврядування,
фондах загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання, підприємствах, установах та організаціях незалежно від
форми власності; встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку
оформлення і подання до бухгалтерської служби структурними
підрозділами бюджетної установи первинних документів для їх
відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати ко-
нтроль за їх дотриманням; одержувати від структурних підрозді-
лів бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпоряд-
ковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також
пояснення до них; вносити керівникові бюджетної установи про-
позиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського
обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю,
провадження господарської діяльності [7].

Варто відмітити, що в процесі реалізації організаційних пози-
цій Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі, найбільшого опрацювання зазнали положення з
організації роботи керівника бухгалтерської служби бюджетних
установ. Так, згідно Постанові №59 керівником бухгалтерської
служби є ГБ (далі — ГБ), який підпорядковується та є підзвітним
керівникові бюджетної установи або його заступникові. ГБ при-
значається на посаду та звільняється з посади відповідно до зако-
нодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-
кваліфікаційного рівня керівником бюджетної установи за пого-
дженням з [7]: Державна казначейська служба України (далі —
ДКСУ) у разі, коли бюджетна установа є головним розпорядни-
ком коштів державного бюджету; органом ДКСУ за місцем об-
слуговування бюджетної установи у разі, коли така установа є
головним розпорядником коштів місцевого бюджету; органом
ДКСУ за місцем обслуговування бюджетної установи після пого-
дження з керівником і головним бухгалтером бюджетної устано-
ви, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така
установа є розпорядником нижчого рівня коштів державного або
місцевого бюджету. ГБ, а також особа, що претендує на посаду
ГБ, повинні відповідати вимогам до професійно-кваліфікаційного
рівня (рис. 2).
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Попри досить суворі вимоги ГБ бюджетних установ наділений
вагомими функціональними обов’язками, правами та повнова-
женнями. Так, ГБ [7]:

1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та за-
безпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу;

2) здійснює керівництво діяльністю бухгалтерської служби,
забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових
обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забез-
печення захисту інформації та запобігання зловживанням під час
ведення бухгалтерського обліку;

3) погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про
повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи
дотримання вимог законодавства щодо цільового використання
бюджетних коштів і збереження майна;

4) бере у разі потреби участь в організації та проведенні пере-
вірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських
службах бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній
установі;

5) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшко-
дування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

6) погоджує кандидатури працівників бюджетної установи,
яким надається право складати та підписувати первинні докумен-
ти щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпу-
ском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-
матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

7) подає керівникові бюджетної установи пропозиції щодо: ви-
значення облікової політики, зміни обраної облікової політики з
урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і тех-
нології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил до-
кументообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітично-
го обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;
визначення оптимальної структури бухгалтерської служби та чи-
сельності її працівників; призначення на посаду та звільнення з
посади працівників бухгалтерської служби; вибору та впрова-
дження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського
обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності бюдже-
тної установи; створення умов для належного збереження майна,
цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних
(нематеріальних), інформаційних і трудових ресурсів; визначення
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джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кре-
дитів, отриманих з державного або місцевого бюджету; притяг-
нення до відповідальності працівників бухгалтерської служби, у
тому числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ,
які підпорядковані бюджетній установі, за результатами контроль-
них заходів, проведених державними органами та підрозділами
бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за
дотриманням вимог бюджетного законодавства; удосконалення
порядку здійснення поточного контролю; організації навчання
працівників бухгалтерської служби, у тому числі працівників бух-
галтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бю-
джетній установі, з метою підвищення їх професійно-кваліфікацій-
ного рівня; забезпечення бухгалтерської служби нормативно-
правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами
щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

8) підписує звітність і документи, які є підставою для: перера-
хування податків і зборів (обов’язкових платежів); проведення
розрахунків відповідно до укладених договорів; приймання і ви-
дачі грошових коштів; оприбуткування та списання рухомого і
нерухомого майна; проведення інших господарських операцій;

9) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених
з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо го-
сподарських операцій, що проводяться з порушенням законодав-
ства, та інформує керівника бюджетної установи про встановлені
факти порушення бюджетного законодавства;

10) здійснює контроль за: відображенням у бухгалтерському
обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною
установою; складенням звітності; цільовим та ефективним вико-
ристанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформа-
ційних та трудових ресурсів, збереженням майна; дотриманням
вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та не-
рухомого майна бюджетної установи; правильністю проведення
розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт і послуг, відпо-
відністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, при-
дбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених
договорів, у тому числі договорів оренди; відповідністю взятих
бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням,
паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-
цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю пла-
тежів взятим бюджетним зобов’язанням і бюджетним асигнуван-
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ням; станом погашення та списання відповідно до законодавства
дебіторської заборгованості бюджетної установи та бюджетних
установ, які їй підпорядковані; додержанням вимог законодавст-
ва під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг у
разі їх закупівлі за бюджетні кошти; оформленням матеріалів
щодо нестачі, крадіжки грошових коштів і майна, псування акти-
вів; розробленням і здійсненням заходів щодо дотримання та під-
вищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників бу-
хгалтерської служби; усуненням порушень і недоліків, виявлених
під час контрольних заходів, проведених державними органами
та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійсню-
вати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
виконанням головними бухгалтерами бюджетних установ, які
підпорядковані бюджетній установі, функцій з контролю;

11) погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заро-
бітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок пра-
цівникам;

12) виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.
Постановою № 59 закріплено повноваження ГБ у разі незакон-

них дій керівника установи: так, унаслідок отримання від керівника
бюджетної установи розпорядження вчинити такі дії, ГБ має проін-
формувати останнього у письмовій формі про неправомірність та-
кого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження по-
вторно надсилає керівникові бюджетної установи, якій підпоряд-
кована бюджетна установа, та керівникові органу ДКСУ за місцем
обслуговування бюджетної установи відповідне повідомлення.

Варто відмітити, що попри вилучення ДКСУ з переліку установ,
що фактично регламентують порядок ведення бюджетного обліку,
вказаному органу виконавчої влади відведено ключову роль у орга-
нізація та координація діяльності ГБ, а також контролі за виконан-
ням ним своїх повноважень шляхом погодження призначення на по-
саду та звільнення з посади ГБ, проведення оцінки його діяльності.

Наказ Міністерства фінансів України від 21.02.2011 № 214
«Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду
та звільнення з посади ГБбюджетної установи», по суті, продов-
жує представлені позиції щодо ГБ вказаних суб’єктів господарю-
вання, визначаючи організаційні засади погодження ДКСУ при-
значення на посаду та звільнення з посади керівника бухгалтер-
ської служби бюджетної установи — ГБ [8]. Зупинимось на його
основних позиціях.
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ГБ бюджетної установи,
якій під порядковані інші

бюджетні установи

мати повну вищу освіту
відповідного професій-
ного спрямування за ос-
вітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціа-
ліста, стаж роботи за фа-
хом не менш як п’ять
років, досвід роботи на

керівних посадах не менш
як три роки

ГБ бюджетної установи,
яка підпорядкована

іншій бюджетній уста-
нові

мати повну вищу освіту
відповідного професій-
ного спрямування за ос-
вітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціа-
ліста, стаж роботи за фа-
хом не менш як три ро-
ки, досвід роботи на
керівних посадах не
менш як два роки

спеціаліста, що вико-
нуєобов’язки бухгал-
терської служби бюд-
жетної установи, в якій
вона не утворюється

мати вищу освіту відпо-
відного професійного
спрямування за освіт-
ньо-кваліфікаційним

рівнем магістра, спеціа-
ліста та стаж роботи за
фахом не менш як три
роки або бакалавра, мо-
лодшого спеціаліста та
стаж роботи за фахом не
менш як п’ять років

вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня ГБ бюджетних установ

знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської
діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-

правові акти Національного банку, нормативно-правові акти Мінфіну щодо
порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджет-
ної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а
також основи технології виробництва продукції, порядок оформлення опе-
рацій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок

проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-
матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила
проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань,
основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби

Рис. 2. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня
ГБ бюджетних установ

Питання призначення на посаду або звільнення з посади ГБ
порушується перед органами ДКСУ керівником бюджетної уста-
нови за наявності вакансії або підстав для звільнення з посади,
визначених законодавством. Для погодження кандидатури на по-
саду ГБ керівником бюджетної установи надсилається подання
про погодження призначення на посаду ГБ протягом місяця з дня
утворення вакансії до: ДКСУ у разі, коли бюджетна установа є
головним розпорядником коштів державного бюджету; органу
ДКСУ за місцем обслуговування бюджетної установи у разі, коли
така установа є головним розпорядником коштів місцевого бю-
джету;органу ДКСУ за місцем обслуговування бюджетної уста-
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нови після погодження керівником і ГБ бюджетної установи, якій
підпорядкована бюджетна установа, якщо вона є розпорядником
нижчого рівня коштів державного або місцевого бюджету. Після
подання про призначення ГБ, перевірки представлених докумен-
тів і прийняття їх до розгляду органом ДКСУ встановлюється да-
та проведення співбесіди, яку проводять керівники структурних
підрозділів органу ДКСУ з метою перевірки відповідності канди-
дата професійно-кваліфікаційним вимогам, наведеним на рис. 2.
За результатами співбесіди та на підставі раніше отриманної іно-
фрмації про кандидата органом ДКСУ готується Висновок про
погодження (відмову у погодженні) призначення (звільнення).

Як зазначалось раніше, для погодження звільнення з посади
ГБ керівником бюджетної установи надсилається до відповідного
органу Державної казначейської служби України подання щодо
погодження звільнення з посади ГБ на наступний день після ви-
никнення підстав для звільнення з посади, визначених законодав-
ством. Якщо головний бухгалтер заперечує проти звільнення з
підстав, зазначених у п. 2 частини першої ст. 40 Кодексу законів
про працюУкраїни, а саме: виявленої невідповідності працівника
займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої
кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовжен-
ню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до
державної таємниці або скасування допуску до державної таєм-
ниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає
доступу до державної таємниці, орган ДКСУ здійснює такі дії
(табл. 1) [8]. За результатами здійснених заходів органом ДКСУ
надається погодження або відмова у погодженні звільнення з по-
сади ГБ, що оформляється Висновком (відмова у погодженні зві-
льнення з посади ГБ надається за причин, наведених у табл. 1).

На розбудову нового механізму організації праці головних бу-
хгалтерів бюджетних установ спрямовано також Наказ Міністер-
ством фінансів України від 01.12.2011 №1537 «Про затвердження
Порядку проведення оцінки виконання ГБ бюджетної установи
своїх повноважень» [9]. Зазначений нормативний документ ви-
значає організаційні засади проведення державною казначейсь-
кою службою України та її територіальними органами в межах
своїх повноважень оцінки виконання ГБ бюджетної установи
своїх повноважень. З метою забезпечення проведення оцінки ко-
жним органом ДКСУ створюється Комісія з оцінки виконання ГБ
бюджетної установи своїх повноважень на чолі з керівником ор-
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гану ДКСУ або його заступником, склад якої затверджується на-
казом керівника.

Таблиця 1
ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ОРГАНАМИ ДКСУ

ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА ПОСАДУ ГБ

При проведенні співбесіди потенційним
з ГБ бюджетної установи визначається рівень знань щодо:

законів, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльно-
сті та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правових актів
Національного банку України, національних положень (стандартів) бухгалтер-
ського обліку в державному секторі, нормативно-правових актів Міністерства
фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фі-
нансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів ви-
конавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

основ технологіївиробництвапродукції

порядку оформленняоперацій і організаціїдокументообігу за розділамиобліку

форм та порядку проведеннярозрахунків

порядку приймання, передачі товарно-матеріальних та іншихцінностей, збе-
рігання і витрачаннякоштів

правил проведення та оформленнярезультатівінвентаризаціїактивів і зо-
бов’язань

основнихпринципівроботи на комп’ютері та відповіднихпрограмнихзасобів

У разі заперечення ГБ підстави свого звільнення,
яка зазначена у п. 2 ст. 40 КЗпПУ, орган ДКСУ здійснює такі дії:

розглядає обґрунтування підстав, зазначених у поданні керівника, як таких,
що перешкоджають перебуванню на займаній посаді цього ГБ

з’ясовує,чи проводилась оцінка, та, у разі її проведення, переглядаються ре-
зультати

проводить оцінку (уразі коли вона не проводилась)

з’ясовує, чи надходили від ГБ, відносно якого порушено питання про звільнення,
повідомлення щодо неправомірних розпоряджень керівника бюджетної установи
та за їх наявності, переглядаються результати розгляду таких повідомлень

за потреби ініціюєпроведення в установленому порядку контрольного захо-
ду щодоперевірки стану бухгалтерськогообліку та звітності
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Закінчення табл. 1

Відмова у погодженні звільнення з посади ГБ надається у разі, коли:

результати оцінки діяльності ГБ є задовільними

підстави, зазначені у поданнікерівника, як такі, щоперешкоджаютьперебу-
ванню на займанійпосадіцьогоГБ, будутьвизнанінеобґрунтованими

перевіркою порядку ведення бухгалтерського обліку та складання звітності,
у разі її проведення, порушення не встановлені або є такими, що не свідчать
про невідповідність працівника займаній посаді внаслідок недостатньої ква-
ліфікації

від ГБ надходили повідомлення щодо неправомірних розпоряджень керівни-
ка бюджетної установи і за результатами їх розгляду органом ДКС увстано-
влено факт порушення бюджетного законодавства

Оцінці підлягає діяльність ГБ, який працює на займаній посаді
не менше року, а також який унаслідок організаційних змін обі-
ймає посаду менше року, якщо його посадові обов’язки не зміни-
лися, при цьому:діяльність ГБ, який перебуває у відпустці у
зв’язку з вагітністю, пологами і доглядом за дитиною, оцінюється
не раніше ніж через рік після виходу на роботу; діяльність ГБ,
призначеного на посаду на визначений термін, і вагітної жінки
може оцінюватись за їх власним бажанням. Оцінка проводиться
один раз на рік до 1 травня [9].

Логічним і доцільним вбачається закріплення внутрішнього та
зовнішнього оцінювання діяльності ГБ бюджетної установи.
Внутрішнє оцінювання діяльності ГБ здійснюється безпосеред-
ньо ГБ, який підлягає оцінці, а також погоджується керівником
бюджетної установи, керівником і ГБ бюджетної установи, якій
підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така установа є
розпорядником коштів нижчого рівня державного або місцевого
бюджету. Внутрішнє оцінювання передбачає заповнення ГБ за
погодженням із керівником бюджетної установи Анкети про ви-
конання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повно-
важень. Заповнена ГБ і погоджена керівником цієї установи Ан-
кета до 1 березня року, в якому проводиться оцінка, направля-
ється на погодження до керівника та головного бухгалтера бю-
джетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, у ра-
зі, коли така установа є розпорядником коштів нижчого рівня
державного або місцевого бюджету. Погоджена керівником і ГБ
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бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, у
разі, коли така установа є розпорядником коштів нижчого рівня
державного або місцевого бюджету, Анкета повертається ГБ до
15 березня року, в якому проводиться оцінка. ГБ надає заповнену
та погоджену в установленому порядку Анкету Комісії не пізні-
ше 1 квітня року, в якому проводиться оцінка [9].

Зовнішнє оцінювання діяльності ГБ здійснюється органом
ДКСУ, який обслуговує бюджетну установу. Для отримання ре-
зультатів зовнішнього оцінювання Комісія ДКСУ в межах повно-
важень органів ДКСУ визначає та затверджує перелік питань, за
якими буде здійснюватись зовнішнє оцінювання. Перелік питань
(кожному питанню присвоюється однакова кількість балів) фор-
мується виходячи із повноважень ГБ і завдань бухгалтерської
служби, визначених Типовим положенням, затвердженим Поста-
новою Кабінету Міністрів № 59, щодо:

— ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської
діяльності бюджетної установи та складення звітності;

— відображення у документах достовірної та у повному обсязі
інформації про господарські операції і результати діяльності, не-
обхідної для оперативного управління бюджетними призначен-
нями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (немате-
ріальними) ресурсами;

— забезпечення дотримання бюджетного законодавства при
взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстра-
цію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих
бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відо-
браження операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

— забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, вико-
ристанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів
відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

— запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-
господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішнього-
сподарських резервів.

Структурні підрозділи органу ДКСУ готують інформацію про
допущені ГБ недоліки відповідно до Переліку питань і не пізніше
1 квітня року, в якому проводиться оцінка, надають її Комісії;
остання розглядає Анкету, інформацію відповідно до Переліку
питань і визначає результат оцінки ГБ, при цьому при підрахунку
результату оцінки може зменшувати кількість балів за допущені
недоліки. Результат оцінки визначається виходячи із кількості
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набраних балів відповідно до Переліку питань і може бу-
ти:позитивним — у разі, коли головний бухгалтер отримав біль-
ше 70 % загальної кількості балів; незадовільним — у разі, коли
головний бухгалтер отримав менше 70 % загальної кількості ба-
лів [9].

Рішення Комісії оформлюється протоколом, витяг з якого ра-
зом із супровідним листом надсилається ГБ і керівнику бюджет-
ної установи для прийняття відповідного рішення. Про незадові-
льні результати оцінки ГБ у разі, коли бюджетна установа є
розпорядником коштів нижчого рівня, орган ДКСУ у письмовій
формі повідомляє:керівника бюджетної установи, якій підпоряд-
кована бюджетна установа, у разі її обслуговування у цьому ор-
гані ДКСУ; відповідний орган ДКСУ з метою інформування ке-
рівника бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна
установа. Керівник бюджетної установи, ГБ якої отримав незадо-
вільний результат оцінки, протягом двох місяців з дня отримання
витягу із протоколу повідомляє орган ДКСУ про вжиті заходи за
результатами оцінки. Зауважимо, що головний бухгалтер може
оскаржити результат оцінки протягом десяти днів з дня отриман-
ня ним і керівником бюджетної установи витягу з протоколу за-
сідання Комісії, для чого він подає керівнику органу ДКСУ за мі-
сцем обслуговування бюджетної установи відповідну заяву, в
якій наводяться обґрунтовані пояснення та додаткові відомості
щодо його службової діяльності, при цьому протягом двох тиж-
нів з дня отримання органом ДКСУ відповідної заяви за дору-
ченням керівника органу ДКСУ Комісія у присутності ГБ прово-
дить повторну оцінку.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Аналіз представлених організаційних положень з
упорядкування роботи бухгалтерський служб у цілому та голо-
вних бухгалтерів бюджетних установ зокрема свідчить про вива-
женість і вагомість здійснених кроків щодо регламентації праці
облікових працівників бюджетних установ [10]. Реалізація наве-
дених положень забезпечить чіткість функціональних обов’язків,
підвищення відповідальності працівників бухгалтерських служб
у бюджетних установах, а також сприятиме підвищенню профе-
сійного рівня бухгалтерів бюджетних установ [11].
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OF ACCOUNTING IN BUDGETARY INSTITUTIONS

OF UKRAINE
ABSTRACT. New approaches to organization of work of accounting employees
in budgetary institutions are reviewed in the article. The organizational
conditions on arranging the work of accounting departments in whole and
senior accountants of budgetary institutions in particular are presented.
Realization of the conditions mentioned will lead to clearness of functional
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