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ринку. Приділено увагу класифікації цінних
паперів. Розглянуто причини невдалої
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Abstract. This article contains research
about the content and features of stock
market instruments. Attention is paid to the
classification of securities. Select properties
of derivatives. Consider causes of failed
practice use stock market instruments in
Ukraine. We characterize the current
problems of stock market instruments, and
developed areas aimed at expanding the
range of tools in Ukraine.
Key words: stock market, stock market
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Постановка проблеми. В умовах кризових явищ в економіці та
соціально-політичній сфері загострились проблеми на фондовому ринку в
Україні. Загальмувались процеси розвитку фондового ринку і проблеми,
пов’язані з використання його інструментів. Найбільш гострими є низька
ліквідність, обмежене коло доступних для використання інструментів
фондового ринку, відсутність ефективного захисту прав інвесторів та
недосконалість інфлятивного регулювання. Недосконала система розкриття
інформації для учасників торгів і для широкого загалу обмежує можливості
фондового ринку та знижує його ефективність. Фондовий ринок та його
6

інструменти тісно пов’язані з динамікою економічних процесів в економічній
системі національної економіки. Визначення та розв’язання проблем розвитку
інструментів фондового ринку є актуальним теоретичним та практичним
завданням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фондовий ринок та його
інструменти є постійними об’єктами досліджень багатьох вчених-економістів.
Проте за сучасних кризових умов визначились проблемні питання його
подальшого розвитку, які вимагають подальших досліджень. Тому такі вчені,
як Г. Башнянин, О. Буряк, В. Бутенко, В. Грушко, І. Гончарук, С. Мошенський
та інші в своїх роботах продовжили пошук шляхів подальшого розвитку
фондового ринку та його інструментів для вирішення теоретичних і
прикладних завдань.
Постановка завдання. Метою дослідження є теоретичне узагальнення та
практичне розв’язання сучасних проблем розвитку інструментів фондового
ринку в Україні.
Виклад основного матеріалу. Механізми фондової торгівлі дають
змогу здійснювати інвестиції в різні за строками і рівнем доходу акції та
облігації, залежно від пріоритетів інвестора. Широкий діапазон інструментів,
які обертаються на фондовій біржі, уможливлюють реалізацію інтересів
майже всіх інвесторів. Позичальниками є фінансово-кредитні інститути та
корпорації, які розміщують цінні папери. Стандартизована та уніфікована
процедура торгів і жорсткі вимоги до лістингу цінних паперів на торги сприяє
підвищенню їх ліквідності за рахунок зменшення ризикованості операцій з
цінними паперами. За високого попиту на цінні папери пожвавлюються
процеси сек’юритизації.
Динаміка торгів на фондових біржах слугує індикатором економічної
кон’юнктури. У фазу підйому економічного циклу курси акцій і фондових
бірж, а також їх ринкова капіталізація зростають. За сучасних умов в Україні
спостерігається зниження біржових індексів, скорочення обсягів біржової
торгівлі.
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За умов військових дій, економічної кризи та політичної нестабільності
обсяги торгів на фондових біржах України почали скорочуватись. У 2015 р.
порівняно з 2014 р. операції з цінними паперами на організованому ринку
скоротились у 2 рази. Різке падіння виробництва і скорочення ВВП визначило
динаміку торгів на фондових ринках України. Характерною особливістю
фондових ринків є їх підвищена реакція на економічну кон’юнктуру, яку
зумовлює система чинників та які визначають біржові індекси. Відповідно,
формується попит на певні цінні папери та визначається структура
інструментів фондового ринку. Інвестори прагнуть таким чином сформувати
свій інвестиційний портфель, щоб забезпечити його найвищу дохідність за
мінімальної ризиковості.
Переважно

мотивація

інвестора визначається

кон’юнктурою та

можливостями отримувати дохід від вкладених коштів в певні інструменти
фондового ринку. Вибір певних інструментів фондового ринку України
обмежує їх недостатня правова урегульованість, відсутність ефективного
захисту прав інвесторів та недоліки нормативного регулювання.
За умов спаду економіки на фондових ринках домінує консервативний
інвестор, пріоритетами якого є зниження ризиків від вкладення коштів та їх
збереження. Відповідно, змінюється попит на певні інструменти фондового
ринку. Законодавство України створило передумови для розвитку фондового
ринку та його інструментів в умовах трансформації економіки.
Фондовий ринок ще не досяг повноцінного розвитку і не залучений у
процеси інвестування української економіки. Щоб підвищити привабливість
фондового ринку в Україні для стратегічних інвесторів, потрібно забезпечити
наявність на ринку високоліквідних малоризикованих цінних паперів з
відносною курсовою стабільністю. Фрагментарність механізмів фондового
ринку та його секторів не забезпечує системного зв’язку в процесі залучення
коштів у ринковий обіг. Низькі рівні ліквідності, прозорості та капіталізації
українського

фондового

ринку

гальмують

розвиток

інвестиційного

середовища та інвестиційного процесу. Показник капіталізації в Україні
8

становить 12% ВВП, у США він перевищує 100%, у більшості сучасних
економік – більше 50% ВВП [8, с. 37].
Занижений рівень капіталізації українських компаній, непрозорі схеми
оприлюднення інформації про їх реальний фінансовий стан і власників
підвищує ризикованість їх діяльності та зменшує конкурентоспроможність в
боротьбі

за

вітчизняних

та

закордонних

інвесторів.

Обмеженість

використання механізмів фондового ринку для підвищення капіталізації
значно обмежує використання їх потенціалу економічного зростання,
переходу до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку.
В Україні структура інструментів фондового ринку формується у
контексті розвитку інвестиційних процесів. Розширення напрямів вкладення
коштів стимулює пошук фінансових інструментів, спроможних гарантувати
безпечне та прибуткове вкладення коштів. Проте існуюча структура цінних
паперів, з одного боку, не задовольняє потреби інвесторів, з іншого, – не
стимулює розвиток інвестиційних процесів.
У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» 2006 р. [1] був
визначений перелік цінних паперів, які можуть використовуватись в Україні
(рис. 1). Проте законодавче визначення структури цінних паперів ще не
наповнилось реальним змістом.
Згідно з чинним законодавством України, цінні папери поділяються на
цінні папери, випущені в документальній і бездокументальній формах. Проте,
згідно з міжнародними стандартами, цінні папери за формою випуску мають
поділятися на іменні цінні папери та цінні папери на пред’явника [3, с. 127].
Дані про здійснення біржових угод на фондовому ринку України у 2015
р. свідчать, що використовується лише обмежений набір інструментів, що
значно обмежує його можливості (табл. 1).
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акції
облігації підприємств

Емісійні цінні папери

За
порядком
розміщення

облігації місцевих позик
державні облігації України
іпотечні сертифікати
іпотечні облігації
сертифікати фондів операцій з нерухомістю
інвестиційні сертифікати

Цінні папери

казначейські зобов’язання України
За формою
існування

беземісійні цінні папери

За формою
випуску

бездокументальні

Пайові

ордерні

цінні папери

акції

документальні

на пред’явника

векселі
інвестиційні сертифікати
облігації підприємств
Боргові
цінні папери

державні облігації України
облігації місцевих позик
казначейські зобов’язання України

ощадні сертифікати
сертифікати
Іпотечні
цінні
папери

іпотечні облігації
іпотечні сертифікати
заставні
товаророзпорядчі цінні папери
приватизаційні цінні папери
похідні цінні папери

Рис. 1. Класифікація цінних паперів згідно законодавства України
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Таблиця 1

Облігації
підприємств

Державні
облігації
України

Облігації
місцевої позики

Інвестиційні
сертифікати

Опціонні
сертифікати

Деривативи

Депозитні
сертифікати

Усього

Січень

651,26

585,15

24472,39

3,41

404,71

19,96

550,20

0,00

26687,08

Лютий

920,20

1589,69

43952,25

9,01

261,44

29,22

562,43

0,00

47324,23

Березень

746,28

511,54

32726,30

1,22

258,60

22,81

950,04

0,00

35316,80

Квітень

566,10

1203,47

27201,23

3,98

505,91

38,97 1030,60

0,00

30550,32

Травень

424,99

1041,71

23463,46

0,37

23,91

14,26

726,40

0,00

25695,11

Червень

481,15

755,44

20549,40

0,49

25,70

32,95

976,22

0,00

22821,33

Липень

473,59

641,90

13802,24

0,49

47,56

60,36

562,95

697,37

16286,45

Серпень

308,34

2045,79

12886,84

0,50

128,93

71,92

370,01 1110,66 16922,99

Вересень

314,94

861,44

10453,88

0,33

137,74

58,93

341,23 2841,92 15010,41

Жовтень

304,09

761,91

5903,03

0,00

57,73

97,09

218,24

Листопад

265,38

1412,41

9985,41

0,00

53,59

129,25 107,17 1480,22 13433,43

Грудень

354,57

2193,65

27923,32

0,00

164,34

39,61

Усього

5810,88 13604,11 253319,74 19,80 2170,15 615,33 6516,40 8714,54 290771,03

Організатор
торгівлі

Акції

Обсяг біржових угод з цінними паперами на організованих торгах
протягом січня-грудня 2015 р., млн. грн.

В%

2,0

4,7

87,1

0,1

0,7

0,2

839,67

8181,76

120,94 1744,69 32541,12

2,2

3,0

100,0

Загальний обсяг випуску емісійних цінних паперів, зареєстрованих
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у
січні-грудні 2015 р. становив 155,77 млрд. грн., що менше порівняно з
відповідним періодом 2014 р. (204,85 млрд. грн.). Значне зменшення обсягів
фондової торгівлі спостерігалось на ринку акцій за відповідний період на 15,8
млрд. грн. Переважна більшість випусків акцій була здійснена банківськими
установами на приріст статутного капіталу. Обсяги біржових контрактів з
облігаціями підприємств також скоротились майже вдвічі – на 16,58 млрд. грн.
[7]. Таким чином, на фондовому ринку домінує торгівля державними цінними
паперами (ОВДП) – 87,1%, облігаціями підприємств – 4,7% та депозитними
сертифікатами – 3,0%, акції складають лише 2,0%, а решта видів цінних
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паперів складає лише 3,2% (рис. 2).
3,00%
депозитні
сертифікати

3,20%
інші цінні папери

4,70%
облігації
підприємтсв

87,1%
ОВДП
Рис. 2. Структура цінних паперів на фондовому ринку України у 2015 р.

Фондовий ринок України використовується переважно для розміщення
ОВДП.
В сучасних економіках державні цінні папери є одним із дієвих
регуляторів фінансової сфери та фондового ринку. Проте на українському
фондовому ринку дохідність ОВДП не відіграє ролі фінансового ринку, що є
істотним недоліком фінансового механізму економіки України.
Механізми функціонування ринку державних цінних паперів в Україні
не відповідають стандартам сучасних економік. Актуальним є завдання
збільшення контролю з боку державних органів управління, узгодження та
ругелювання дохідності державних цінних паперів з метою збалансування
інтересів усіх учасників ОВДП.
Важливими напрямами розвитку ринку державних цінних паперів є
підвищення його ліквідності та розвиток структури фінансових інструментів.
У структурі сучасного ОВДП переважають інструменти терміном обігу в 3
роки. Проте з розвитком фондового ринку вже виокремилися достатньо
численні групи інвесторів, зацікавлених у більш тривалих термінах
інвестування.
Зростання обсягів грошових заощаджень у пенсійних фондах вимагає
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надійних інструментів інвестування з тривалим терміном обігу та
мінімальними ризиками. Розвиток системи страхування зумовлює зростання
попиту

на

структуру

інструментів,

диференційовану

за

термінами

страхування.
Удосконалити структуру фінансових інструментів ринку державних
цінних паперів можна шляхом їх емісії на терміни обігу: з місяці, 6 місяців, 1
рік, 2 роки, 3 роки, 5 років, 10 років. Для створення в Україні прогнозованого
інвестиційного середовища державні цінні папери доцільно емітувати згідно з
попередньо затвердженим календарним графіком, водночас передбачивши
частоту випусків і строки погашення.
За інформацією НКЦПФР, у загальному обсязі випусків більшість
становили

облігації,

відповідальністю,

випущеними
державними

товариствами

з

підприємствами,

обмеженою
акціонерними

підприємствами та банками. Водночас страхові компанії, концерни та
корпорації, приватні та орендні підприємства випускали облігації в невеликих
обсягах [6]. Характерною ознакою ринку корпоративних облігацій є короткий,
порівняно з державними облігаціями, термін обігу – 6-12 місяців.
За умов глибокої економічної кризи акції втратили здатність інвестувати
економічне зростання.
Через недостатню розвиненість фондового ринку в Україні визначити
реальну ринкову вартість більшості акціонерних підприємств і забезпечити
достатню

ліквідність

неможливо.

На

сучасному

фондовому

ринку

котируються лише близько 1000 компаній із понад 30000 акціонерних
товариств. Решту підприємств вважати акціонерними товариствами можна
лише номінально, оскільки вони не мають можливості котирувати на
фондових біржах свої акції, тобто вони позбавлені доступу до інвестиційних
ресурсів і не можуть скористатися головною перевагою акціонерної форми
власності [5, с. 140].
Фондовий ринок в Україні має стати центральною ланкою національної
фінансової системи. Проте недосконалість системи розкриття інформації,
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недоступність інформації для всіх верств населення, закритий характер
гальмують розвиток фондового ринку. Створення сучасної системи
управління та інформаційного забезпечення є чи не найгострішою з широкого
діапазону ще не вирішених проблем. Розвиток інструментів фондового ринку
в Україні залежить від низки чинників (рис. 3).
Переважання первинного ринку над вторинним

Чинники розвитку інструментів
фондового ринку в Україні

Значне переважання неорганізованої торгівлі над організованою біржовою
торгівлею
Значна роль НБУ на ринку державних цінних паперів
Переважання масштабів використання ОВДП в структурі цінних паперів
Невелика частка акціонерного ринку
Випуск емітентами своїх акцій
Недосконала система розкриття інформації
Відсутність механізмів та інструментів для залучення масових інвесторів
Низький рівень забезпеченості майбутніх доходів
Рис. 3. Основні чинники подальшого розвитку інструментів фондового ринку в

Україні

Розвиток інструментів фондового ринку за умов економічної кризи
загальмувався, а також спостерігається погіршення його структури.
Відсутність на фондових ринках інструментів, спроможних диверсифікувати
портфелі інвесторів та їх низька якість і ліквідність. Падіння виробництва і
збитковість більшості підприємств-емітентів цінних паперів відповідно
обмежило використання їх цінних паперів. Прибуткові підприємства
приховують реальний фінансовий стан та обмежують обертання власних акцій
на фондовому ринку.
За сучасних умов однією із умов досягнення та збереження
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конкурентоспроможності

сучасного фондового ринку є забезпечення

фондовою біржею високого рівня ліквідності торгів через надання інвесторам
максимально доступної кількості фінансових інструментів для диверсифікації
напрямів інвестування, створення можливості реалізації учасниками ринку та
інвесторами різноманітних стратегій інвестування та поведінки на біржовому
ринку [4, с. 120].
Таким чином, подальший розвиток інструментів фондового ринку тісно
пов’язаний з економічною кон’юнктурою та динамікою економічних процесів.
Одночасно інструменти фондового ринку дозволяють нарощувати інвестиції,
модернізувати економіку та створювати передумови для подолання кризових
явиш.
Висновки. Економічна криза значно вплинула на фондовий ринок
України та змушує шукати шляхи для відновлення його подальшого розвитку.
Домінування на фондовому ринку ОВДП, яке забезпечує НБУ, обмежує
використання їх іншими інвесторами. Необхідно диверсифікувати структуру
ОВДП за термінами обігу та відновити зв’язок з дохідністю облігацій.
Крім того, необхідно емітувати державні цінні папери згідно з
попередньо затвердженим календарним графіком з визначеною частотою
випусків і строків погашення. Облігації підприємств вузького кола суб’єктів
економіки є достатньо прибутковими, що обмежує інвестиції в інші галузі
економіки. Найбільш проблемним є розвиток ринку акцій, які потенційно є
найбільш потужним інструментом розвитку економіки. Проте недостатня
правова урегульованість діяльності акціонерних товариств , низька якість та
висока ризикованість акцій не дає можливості пройти процедуру лістингу на
фондових біржах. Необхідно підвищити прозорість розкриття інформації на
фондових біржах та емітентів її інструментів. Одночасно необхідно
забезпечити права інвесторів, підвищити ліквідність цінних паперів. За
сучасних умов інструменти фондового ринку за рівнем дохідності почали
відставати від рівня банківського доходу, що загальмувало їх розвиток.
Найбільш актуальними напрямами розвитку є активізація Інтернет15

технологій торгівлі, запровадження нових торгових систем та платформ. Для
розвитку інструментів фондового ринку в структурі національної економіки
необхідне вдосконалення державного регулювання та нагляду за торгівлею
акціями українських компаній та іншими цінними паперами.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ
Анотація. На сучасному етапі, в умовах
конкурентної боротьби за залучення
іноземного
капіталу
в
національну
економіку,
особливу
актуальність
набувають
питання
державного
регулювання іноземних інвестицій. У
статті досліджено сучасні підходи
державного
регулювання
іноземних

Abstract. At present under conditions of
competition aimed at attracting foreign
capital into national economy problems
related to government regulation of foreign
investment inflow acquire particular
importance. In the article the status of state
regulation of direct investment in Ukraine
has been investigated, efforts to strengthen
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інвестицій в Україні, обґрунтовано заходи
підвищення ефективності державного
регулювання в даній галузі та визначено
чинники
формування
механізму
державного
регулювання
іноземних
інвестицій.
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governance in this area have been
substantiated and the formation of a national
mechanism of state regulation of direct
investment have been determined.
Keywords:
government
regulation,
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Постановка проблеми. Сучасні механізми подолання наслідків
фінансової кризи, як в Україні, так і в більшості розвинених країн світу,
вимагають від уряду впровадження новітніх заходів, що дозволять здійснити
реформування економіки, її реструктуризацію, реалізація яких потребує
значних фінансових ресурсів, як внутрішнього, так і зовнішнього походження.
Залучення іноземних інвестицій в економіку країни є невід'ємною
складовою інвестиційної політики держави, а створення придатних умов для
інвестування сприяє підвищенню рівня інвестиційного клімату в країні й
довіри інвесторів. Конститутивна роль у залученні іноземного капіталу
належить державі. Наявна в Україні система державного фінансового
регулювання іноземних інвестицій, має низку недоліків та проблемних
аспектів, таких як: неузгодженість дій органів виконавчої влади щодо
залучення та регулювання інвестицій; зосередження основних регулятивних
функцій інвестування на загальнодержавному рівні тощо.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У напрямі реформування
інвестиційної політики та сприяння залученню іноземних інвесторів, на рівні
держави, формуються відповідні державні програми, концепції [5] та
регулюється законодавство [7–8]. Але, не зважаючи на значні зусилля з боку
уряду, довіра потенційних інвесторів не є стабільною. Серед основних
факторів, що значно впливають на небажання вкладати кошти у виробничі
комплекси України іноземними інвесторами є нестабільність законодавства,
політичні події та військові дії, значна соціальна спрямованість бюджету.
Проблемам іноземного інвестування та зовнішнім відносинам у державі
присвячена значна кількість праць науковців, таких як: Бондар І.Р., Геєць В.,
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Головня О., Левченко Д., Макух С., Пинзеник В. [6], Чернишова Л.,
Сазанова В. та інших. Питання щодо подолання "бар'єрів" у залученні
іноземних інвестицій досліджено в роботах: Зельдіної О. [1], Кот А. [4],
Товкун І. [10], Худавердієвої В. й інших науковців. Але, не зважаючи на знані
напрацювання науковців, намагання вдосконалити нормативи регулювання
зовнішньої діяльності держави, залишається низка проблемних питань,
зокрема, принципів державного регулювання залучення, використання та
повернення іноземних інвестицій.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження сучасних
механізмів регулювання залучення іноземних інвестицій, оцінка реального
стану іноземного інвестування та напрацювання рекомендацій щодо
врегулювання питань залучення зовнішніх ресурсів в економіку країни.
Виклад основного матеріалу. Наслідки світової фінансової кризи, які
намагається подолати Україна, що підсилюються політичною нестабільністю
та бойовими діями на Сході, вимагають від уряду впровадження жорсткої
політики щодо економічної стабілізації. Реалізація визначених напрямів у
даному контексті зумовлює наявності значної частини капіталу, яка дозволить,
не лише фінансувати соціальні програми, але й сприятиме підтримці та
розвитку виробничого потенціалу держави.
Нестабільність національної одиниці, високі темпи інфляції, зубожіння
нації, значне податкове навантаження на підприємницькі структури, відтік
капіталу за кордон, нажаль, не сприяють стабілізації економічного стану
державі. Відтак, поряд із наявними внутрішніми джерелами ресурсів, саме
залучення іноземного капіталу, дозволить стабілізувати економний стан та
стимулювати інноваційний розвиток господарського комплексу країни.
З метою ефективного залучення та використання інвестиційних
ресурсів, залучення ресурсів іноземного походження належить здійснювати з
урахуванням інтересів національного розвитку, а також, в умовах значного
дефіциту фінансових ресурсів, вимог подолання бюджетних і боргових
проблем країни. Відтак, форми та методи залучення інвестицій у кожному
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конкретному випадку набувають специфічних ознак і характеризуються
різновидом залучених іноземних інвестицій. Сучасні реалії господарювання в
Україні характеризуються такими проблемними аспектами залучення
іноземних інвестицій:
-

державна політика

залучення

іноземних

ресурсів із

метою

обслуговування зовнішнього боргу країни та реалізації економічних реформ;
- механізм залучення ресурсів в інвестиційний процес (прямі,
портфельні інвестиції).
Обсяг прямих інвестицій в економіку України із країн ЄС у 2015 р.
становив 33,0 млрд. дол. США, що складає 76,2% загального обсягу інвестицій
в Україну (табл. 1). Загальна їхня кількість проти 2014 р. скоротилась на 5,3%.
Таблиця 1.
Прямі іноземні інвестиції в економіці України [2]
Станом на
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
на 1 квітня 2016 р.

Усього, млн. дол.
США
39175,7
43836,8
48991,4
53679,3
57056,4
45744,8
43371,4
42820,4

країн ЄС
31214,4
34929,1
39588,8
42632,4
43911,4
35592,4
33042,3
32503,3

У тому числі з
інших країн світу
7961,3
8907,7
9402,6
11046,9
13145,0
10152,4
10329,1
10317,1

Головними країнами-інвесторами, на які припадає 86,4% загального
обсягу інвестицій з ЄС, є Кіпр – 11,7 млрд. дол. (35,5% загального обсягу
інвестицій із країн ЄС), Нідерланди – 5,6 млрд. дол. (17,0%), Німеччина – 5,4
млрд. дол. (16,4%), Австрія – 2,4 млрд. дол. (7,3%), Велика Британія – 1,9 млрд.
дол. (5,6%) та Франція – 1,5 млрд. дол. (4,6%) [3].
Значні обсяги прямих інвестицій із країн ЄС зосереджено на
підприємствах промисловості (33,8%) [9]. В установах фінансової та страхової
діяльності акумульовано 25,3% прямих інвестицій, у підприємствах оптової та
роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів – 10,5%,
в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 8,5% (табл. 2.).
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Таблиця 2.
Іноземні інвестиції в економіці України за галузями економіки,
млрд. дол. США*
2010 2011 2012 2013 2014
39,18 43,84 48,99 53,68 57,06
Усього
Сільське, лісове та рибне
0,67
0,72
0,73
0,72
0,78
господарство
Промисловість
13,02 13,53 14,50 16,50 18,07
Будівництво
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних
1,08
1,11
1,18
1,41
1,58
засобів і мотоциклів
Транспорт, складське
господарство, поштова та
4,36
4,70
5,37
6,09
6,83
кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й
0,92
1,03
1,07
1,43
1,54
організація харчування
Інформація та телекомунікації
0,35
0,35
0,37
0,41
0,45
Фінансова та страхова діяльність 1,73
1,89
2,14
2,00
2,05
Операції з нерухомим майном
12,43 14,95 16,33 16,42 15,05
Професійна, наукова та технічна
2,37
3,05
3,51
3,88
4,77
діяльність
Діяльність у сфері
1,13
1,18
2,07
2,83
4,01
адміністративного та
допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона;
обов'язкове соціальне
0,87
1,11
1,48
1,76
1,69
страхування
Охорона здоров'я та надання
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
відпочинок
Надання інших видів послуг
0,12
0,13
0,16
0,14
0,16
* побудовано автором за даними: http://www.ukrstat.gov.ua/

2015 01.01.16 01.04.16
45,74 43,37
42,82
0,62

0,50

0,51

14,47
0,00

13,28
0,00

13,23
0,00

1,30

1,16

1,13

6,06

5,66

5,43

1,36

1,20

1,08

0,38
1,80
11,58

0,35
2,31
11,82

0,33
2,25
11,41

3,98

3,48

3,90

2,63

2,17

2,17

1,34

1,24

1,22

0,01

0,01

0,02

0,05

0,05

0,04

0,14

0,12

0,11

Частка прямих іноземних інвестицій, останніми роками, в економіку
країни неухильно скорочується, попри спостережувані раніше сприятливі
тенденції. Причинами відтоку іноземного капіталу є високі витрати, низька
конкурентоспроможність

промисловості,

«непрозорість»

схем

і

адміністративні бар'єри реєстрації інвестицій.
Отже, в умовах сьогодення важливого значення набуває сукупність усіх
елементів державного фінансового регулювання іноземних інвестицій, адже
лише комплексний підхід регулювання інвестиційної діяльності може сприяти
створенню необхідних умов для підвищення обсягів залучення ресурсів.
20

Система державного фінансового регулювання є сукупністю методів і
інструментів впливу на фінансову діяльність іноземних інвесторів, що
реалізується шляхом ефективного використання суб'єктами методів і
інструментів державного регулювання й стимулювання в межах конкретних
галузей економіки, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів і їхнє
використання з метою забезпечення стійкого соціально-економічного
розвитку економіки країни.
Основними принципами зазначеної системи є відкритість, прозорість,
цілеспрямованість, економічна обґрунтованість, комплексність та принцип
практичної реалізації, ключовими елементами – соціальна, бюджетнаподаткова, зовнішньоекономічна та інші сфери, а інструменти регулювання
поділяються на економічні (прямі та непрямі) й адміністративні.
Систематизація інструментів державного фінансового регулювання
іноземних інвестицій дозволяє виявляти резерви підвищення ефективності
даної системи.
Необхідною умовою, на нашу думку, удосконалення державного
фінансового регулювання є внесення змін та доповнень до чинного
законодавства в напрямі іноземного інвестування з метою лібералізації умов
інвестування.
Державне регулювання інвестицій містить як національний, так і
міжнародний аспекти. У сучасних умовах, інвестиційний процес складається
із двох основних частин – національної й міжнародної, чому відповідає і його
правове регулювання, за яким інвестиційне право формується з національного
і міжнародного права, що дозволяє створити сприятливі умови для інвесторів.
Однак необхідно розуміти, що законодавство, яку діє сьогодні містить
низку положень, що ускладнюють як регулювання з боку держави іноземних
інвестицій, так і безпосереднє здійснення іноземних вкладень. У зв'язку із цим,
державі відводиться важлива роль у формуванні таких умов інвестування, за
яких учасникам інвестиційного процесу буде найбільше комфортно, у тому
числі й шляхом зміни законодавчих норм.
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Через призму виконаного дослідження щодо умов іноземного
інвестування, сформовано низку пропозицій, спрямованих на поліпшення
інвестиційного клімату країни. Зокрема, необхідним є, переформатування
функцій органів виконавчої влади шляхом усунення їхнього дублювання, що
дозволить скоротити рівень корупції та «гальмування» прийняття рішень
потенційними інвесторами.
Важливим фактором у формуванні оптимальних умов інвестування
може стати створення економічних зон із пільговими процедурами
кредитування, оформлення документації, оподатковування й інших процедур.
Висновки.

Отже,

значення

іноземних

інвестицій

в

економіці

підтверджує той факт, що саме вони: формують фундамент для створення
нових виробничих потужностей, поповнення державного та місцевого
бюджетів, сприяють підвищенню зайнятості населення, продуктивності праці,
конкурентоспроможності державної економіки у світовому масштабі.
Ураховуючи, що діючий механізм залучення іноземних інвестицій, на рівні
держави, не дозволяє подолати, а подекуди підсилює сформовані негативні
фактори

інвестиційного

процесу,

нагальним

залишається

питання

вдосконалення державного регулювання, як на законодавчому так і
функціональному рівнях.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
Анотація. В статті досліджено фактори
розвитку трудової міграції на сучасному
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Abstract. The article studies factors of
development of labour migration on the
contemporary stage, defined by its positive
and negative consequences for countries and
the lack of its regulation in Ukraine.
Developed priorities in the General
direction of state policy in the field of
migration and guidelines for improving the
positive effect from it.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах домінуючою тенденцією
у міжнародних відносинах є глобалізація, одним з проявів якої виступає
міжнародна міграція робочої сили. Все більшого поширення і значення
набуває переміщення людських ресурсів, зумовлене соціально-економічними,
військовими, етнічними та релігійними чинниками. Істотне зростання
масштабів міжнародної міграції, залучення до неї значних обсягів робочої
сили актуалізує дослідження міграції робочої сили як однієї з форм світових
господарських зв'язків та її впливу на світове господарство і національні
економіки країн.
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Важливість дослідження міграційних процесів зумовлена також
стрімким зростанням їх обсягів, нарощуванням інтенсивності, поширенням на
всю територію країни, вагомим впливом на її економічний та соціальний
розвиток. Особливе місце міграції робочої сили в сучасних умовах
визначається насамперед її динамізмом, швидким реагуванням на зміни у
суспільстві та економіці.
Надзвичайно актуальним є вивчення економічної сутності міжнародної
міграції, її впливу на соціально-економічний розвиток країни, світового
досвіду регулювання міграційних процесів та можливості його використання
в Україні. Важливість цих проблем і визначила тему даної статі і викладу
матеріалів дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На пострадянському
просторі склалася особлива ситуація, коли внутрішня міграція у межах
колишнього СРСР перетворилася на зовнішню, що потребує розробки
активної міграційної політики. Для нашої економіки і суспільства це
порівняно нове явище, хоча у зарубіжній економічній науці у працях Л. Брю,
К. Макконелла, Дж. Борхаса, Я. Мінсера, А. Роя, Б. Чісвіка вже напрацьовані
відповідні механізми регулювання міграційних потоків.
Незважаючи на те, що найважливіші аспекти міжнародної міграції
робочої сили знайшли своє відображення у працях вітчизняних дослідників,
окремі проблеми, зокрема, міграційні концепції економістів розвинених країн
з огляду на можливість їх адаптування в Україні, методичний інструментарій
економічних та соціальних ефектів від міграції робочої сили залишилися
певною мірою поза їх увагою. Потребує системного аналізу і проблема
ефективного

державного

впливу

на

процеси

трудової

міграції

на

загальнодержавному та регіональному рівнях з урахуванням особливостей,
передумов, факторів та форм міграції в Україні.
Постановка завдання. Формування економіки відкритого типу в
Україні, прагнення до інтеграції у світове господарство висувають до кола
першочергових

завдань

дослідження
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процесів

міграції.

Потребує

удосконалення вітчизняне законодавство з питань міграції, формування
раціональних механізмів державного регулювання міграції трудових ресурсів,
оцінки її соціально-економічного ефекту та наслідків для економічного
поступу.
Виклад основного матеріалу. Зростання відкритості українського
суспільства неминуче приводить до дедалі більшого втягнення України в
міжнародний обмін робочою силою. Перехід до ринкової економіки створив
реальні умови для формування ринку праці. Однією з важливих рис його
розвитку є різке зростання міграційних процесів як усередині країни, так і за
її межами. Посилення територіальної міграції населення зумовлюється такими
причинами:
- по-перше, структурною перебудовою економіки і пов'язаними з нею
зростанням безробіття, збільшенням мобільності капіталу, його інтенсивним
міжгалузевим і географічним переливанням;
- по-друге, нерівномірністю в розміщенні продуктивних сил, суттєвими
відмінностями в соціально-економічних умовах життя в селі і в місті, в різних
регіонах країни;
- по-третє, різким погіршенням екологічної і політичної ситуації в
окремих регіонах;
- по-четверте, інтенсифікацією міграційних процесів на національному
ґрунті;
- по-п'яте, розширенням зовнішньоекономічних зв'язків України, а
також лібералізацією режиму виїзду громадян за кордон.
Перетворення значного сегменту тимчасової трудової міграції на
стаціонарну є найбільш загрозливим наслідком трудової міграції для
демографічного розвитку. Як свідчать опитування, якщо виїжджаючи вперше
працівники-мігранти, як правило, налаштовані заробити найбільше за
можливо коротший строк і повернутися на батьківщину, з накопиченням
міграційного досвіду орієнтація на переселення для постійного проживання
зростає [5, С. 8].
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Крім кількісних втрат, з міграцією пов’язані якісні втрати населення,
оскільки в ній беруть участь здебільшого особи найбільш продуктивного віку,
порівняно високого рівня освіти, відсутність яких в Україні негативно
позначається на характеристиках її трудового потенціалу [4, С. 87].
Найнесприятливіші наслідки трудової міграції пов’язані з тим, що
працевлаштування українців за кордоном є переважно нелегальним [2]. Це
обумовлює непоодинокі випадки порушення їхніх людських та трудових прав,
аж до підневільної праці, сексуальної експлуатації.
Узагальнимо негативні наслідки трудової міграції за результатами її
аналізу в Україні:
1.

Виїжджає

частина

трудового

потенціалу,

в

тому

числі висококваліфіковані працівники, які згодом втрачають свої професійні
навики, оскільки за кордоном виконувана ними робота часто носить
примітивний та непрестижний характер [1].
2. Морально-психологічний аспект має різносторонній вплив: з одного
боку - розпадаються сім’ї, часто молоді, залишаються бездоглядними діти та
люди похилого віку, з іншого – працюючи на чужині, заробітчани втрачають
власне здоров’я, не отримуючи при цьому кваліфіковану медичну допомогу,
зазнають впливу важкої фізичної і часто ненормованої праці, насильства з року
роботодавців, в тому числі й сексуального, важких побутових умов, а крім
цього, вони не мають гарантії щодо отримання зароблених грошей та
правового захисту від злочинних елементів [6].
3. Зниження народжуваності у молодих сім’ях. Поряд з цим відомі
факти, коли молоді жінки-заробітчанки незаконно народжують дітей для сімей
за кордоном нібито “на замовлення”, а в подальшому не можуть забрати їх
додому як власних.
4. Зростання цін на товари і послуги на внутрішньому ринку, зокрема на
житло, при існуючій низькій купівельній спроможності основної маси
населення. Це, в свою чергу, призводить до нерівномірного розподілу коштів
та ще більшого розшарування суспільства, оскільки найбідніші верстви не
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мають змоги виїхати за кордон на заробітки.
5. Загальна зневіра, втрата національної самосвідомості, набуття чужих
звичаїв та невластивого менталітету.
До позитивних наслідків трудової міграції можна віднести наступні:
1. Зменшення соціальної напруги та навантаження на ринок праці,
зокрема зниження рівня безробіття.
2. Значний грошовий (валютний) приплив (заробітчанські гроші), що дає
широкі можливості для збільшення власного добробуту населення.
3. Можливість матеріального утримання на батьківщині сімей, зокрема
дітей, фінансування їхнього навчання, покращення житлових умов, купівлі
товарів довготривалого використання, оздоровлення родичів тощо.
3. Розвиток малого бізнесу за рахунок залучених коштів від
“човникової” торгівлі [3].
4. Розширення світогляду, набуття свідомості та розуміння реальних
умов ринкової економіки розвинутих країн, вивчення іноземних мов.
На сьогодні одна з найгостріших проблем для України полягає в
переведенні в законне та кероване русло міграційних процесів, які є переважно
незаконними та некерованими [7].
Відповідно, стратегія Уряду має такі напрями:
1. Покращити правову та інституціональну базу через модернізацію
міграційного

законодавства,

привести

національне

законодавство

у

відповідність до міжнародних стандартів.
2. Регулювати діяльність приватних посередників, які надають послуги
з працевлаштування громадянам України за кордоном.
3. Підписати угоди з країнами, в яких працюють незаконно працівникимігранти з України, та з країнами, які бажають залучити робітників з України.
Пріоритетами в загальному напрямі державної політики в сфері міграції
нами пропонуються наступні (рис. 1).
Аналіз чинного національного законодавства в сфері трудової міграції в
Україні виявив такі недоліки, які необхідно усунути (рис. 2).
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Пріоритети

Створити сприятливі умови в країні
для уповільнення виїзду
висококваліфікованих спеціалістів у
сфері науки, технології та мистецтва,
а також молодих спеціалістів

Сприяти міграції працівників до
промислово розвинутих країн з метою
отримання нових навичок, кваліфікації
та стабілізації внутрішнього ринку
праці, а також збільшення припливу
капіталу в економіку країни

Сприяти інтеграції іммігрантів для
компенсації природного скорочення
населення

Брати участь в міжнародному
співробітництві з питань примусової та
незаконної міграції

Використати потенціал розвитку
міграційних процесів для соціального
та економічного розвитку країни
Рис. 1. Пріоритети в загальному напрямі державної політики в сфері міграції

Використання максимальних вигод трудової міграції Україною як
країною-донором можливе за кількома напрямами.
По-перше, необхідно визнати, що працівники-мігранти відіграють роль
каталізаторів розвитку. Тому потрібно максимально сприяти збільшенню
фінансових

ресурсів

мігрантів,

тобто

створенню

можливостей

для

працевлаштування та самозабезпечення мігрантів та членів їхніх родин.
По-друге, важливо також заохочувати приплив їхніх ресурсів, таких як
знання, навички та грошові перекази до країни походження.
По-третє, необхідно надавати допомогу в поверненні та реінтеграції
мігрантів на батьківщину.
Всі ці заходи потенційно можуть утримати працівників-мігрантів, які
працюють за кордоном тимчасово, від бажання залишитися та продовжувати
незаконно працювати в країні перебування після закінчення трудового
договору.
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Рекомендації щодо змін національного законодавства в
сфері трудової міграції в Україні

Необхідно продовжити інтеграцію систем міграційного контролю та управління
процесами трудової міграції, зважаючи на те, що правова база України з цих
питань перебуває в процесі розвитку
Потрібно привести національне законодавство у відповідність до міжнародних
стандартів
Існує потреба посилити інституційні механізми в сфері трудової міграції, у т.ч.
інформаційні системи, регулювання посередництва в працевлаштуванні для
роботи за кордоном, а також механізми повернення, реінтеграції та заохочення
інвестування з боку працівників-мігрантів з України
Рис. 2. Рекомендації щодо змін національного законодавства в сфері трудової
міграції в Україні

Рекомендації щодо підвищення ефективності в сфері трудової міграції
містять такі елементи (рис. 3).
Вказані

заходи,

безсумнівно,

відкриють

нові

можливості

для

координації зусиль, взаємодоповнення та більш ефективного управління
програмами МОМ та інших міжнародних організацій в сфері трудової
міграції. Співробітництво із соціальними партнерами може посилити ті види
діяльності, які вже реалізуються в напрямі найкращої практики.
Конкретні напрямки діяльності з МОМ щодо співробітництва з
державними та іншими організаціями в рамках програм з трудової міграції
такі:
- Розбудова інституціональної бази.
- Підготовка працівників-мігрантів до виїзду з країни, зокрема, в
культурній, мовній та професійній сфері.
- Повернення та реінтеграція.
- Реалізація спеціальних програм з міграції.
- Залучення потенціалу діаспор до прискорення економічного розвитку
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в місцях попереднього проживання.
- Діалог та планування на регіональному та міжрегіональному рівні.
Рекомендації
Надання зрозумілої та доступної інформації трудящим-мігрантам
Прозорість, яка означає, що будь-яка система регулювання або моніторингу повинна
будуватися на принципах відкритості та прозорості та мати різні шляхи доступу для
широкої громадськості (наприклад, інформаційні кампанії)

Створення та розширення можливостей для легальної міграції, більш активне
залучення приватних кадрових агентств
Індивідуальний підхід, який передбачає усунення кримінальних елементів з ринку
праці, встановлення чіткої системи ліцензування кадрових агентств

Розвиток співробітництва між державним та приватним секторами в сфері міграції

Укладання двосторонніх угод між країнами-донорами та країнами призначення
мігрантів щодо доступу мігрантів до соціального захисту в країнах призначення

Прискорення ратифікації міжнародних конвенцій
Надання допомоги з реінтеграції працівників-мігрантів після повернення до країни
походження
Рис. 3. Рекомендації щодо підвищення ефективності в сфері трудової міграції

Узагальнення та аналіз отриманих результатів дозволяє запропонувати
систему державної підтримки мігрантів на регіональному рівні, яка повинна
включати такі механізми підтримки, як: інформаційне (допомога в організації
трудової міграції) та правове забезпечення (захист прав мігрантів в
приймаючій країні).
Організаційна підтримка повинна передбачати створення мережі бізнесінкубаторів, основними завданнями яких визначені: консультаційна допомога;
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працевлаштування на робочі місця за кордоном; підготовка і перекваліфікація
працівників.
Для посилення ділової активності пропонується використання доходів
міжнародних мігрантів як інвестиційного ресурсу, виведення трансфертів, що
інвестуються

мігрантами

у місця

їх

постійного

проживання,

з-під

оподаткування, надання пільг з оподаткування прибутків та дивідендів на
інвестований капітал. Необхідно створити спеціалізовані біржі праці — для
посередництва з наймання українських громадян на роботу за кордоном. На
такі біржі покласти функцію підбору робочих місць, укладання контрактів,
гарантування додержання угод стороною, що приймає.
Міграція — це двосторонній процес. Експортуючи власну робочу силу,
Україна неминуче імпортуватиме іноземну робочу силу. Впровадження у
виробництво закордонних технологій, освоєння «ноу-хау», участь іноземного
капіталу у приватизації спричинять приплив із-за кордону бізнесменів,
менеджерів, комерсантів та інших фахівців [8]. Можливі канали припливу
іммігрантів:
- по-перше, повернення на батьківщину частини тих українців, котрі
живуть і працюють у країнах, що утворилися на теренах колишнього Союзу.
Ця проблема потребує вирішення на міждержавному рівні;
- по-друге, рееміграція патріотично налаштованих представників
далекого зарубіжжя, які проживають у Північній та Південній Америці,
Австралії та інших країнах світу;
- по-третє, запрошення за потреби на роботу спеціалістів і робочих
кадрів з різних країн Європи, Азії, Америки за ліцензіями;
- по-четверте, в'їзд біженців, які рятують своє життя, а також повернення
раніше депортованих народів.
Висновки. Таким чином, інтеграція України у світовий ринок праці
передбачає всебічне врахування тенденцій розвитку сучасної міжнародної
трудової міграції, її форм та особливостей, механізму її державного
регулювання.
31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Галак М. Р. Проблеми міжнародної трудової міграції на Закарпатті // Науковий вісник
Ужгородського університету. – 2011. – Спецвип. 33. - Ч. 1. - С. 64-68.
Дубовой О. Ф. Феномен сучасної української трудової міграції та його соціальноекономічні наслідки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету
України. - 2011. – вип. 21.8. - С. 368-372.
Кашуба О. М. Економічні наслідки трудової міграції для підприємництва в Україні //
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, - 2013. - Вип. 3 (101). –
С. 434-443.
Кириллова Е. Украинские трудовые мигранты в России // Миграция и рынки труда в
постсоветской России. – М., 2008. – С. 87.
Малиновська О. А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування. – К.:
НІСД, 2011. – 40 с. – С.8.
Разинский В. Евразийская миграционная система: особенности становления и
http://centralразвития
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
eurasia.com/2015/09/22/evraziyskaya-migracionnaya-sistema-os.
Федотова Т. А. Тенденции и механизмы регулирования трудовой миграции: РоссияКазахстан // II Международная научно-практическая конференция «Россия и
Казахстан: исторический опыт сотрудничества и перспективы интеграции». - Омск,
19 ноября 2015 г.. – С. 119-127.
Федотова Т. А., Кузнецова Ю. С. Сущность и современные тенденции
международной трудовой миграции // І Всеукраїнська науково-практична інтернетконференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми управління соціальноекономічними системами». – Луцьк, 8 грудня 2016.

32

МЕНЕДЖМЕНТ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
УДК 336.1

Задворних С.С.
к.е.н., в.о. начальника відділу економіки
виконавчого комітету Дрогобицької міської ради
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СИСТЕМОЮ – ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЄС
Анотація. В статті проаналізовано
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стабільність, stability, corruption, social security.
корупція, соціальне забезпечення.

Постановка проблеми. Надійна фінансова система будь-якої країни є
запорукою її економічної та соціальної стабільності, а також безпеки. Саме
тому фінансова система потребує найбільше уваги та повинна бути
еластичною і реагувати належним чином на зміни як в зовнішньому, так і
внутрішньому середовищі. Особливої ваги модернізація та розвиток
фінансової системи, надання їй гнучкості набули після кризи 2009 р. Саме вона
допомогла виявити обмеження та слабкі місця фінансової політики та системи
кожної країни. Урядами всіх країн було впроваджено в цьому контексті певні
заходи, проте ефективність їх в різних країнах неоднакова.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на важливість
досліджуваної проблематики, вона стала предметом дослідження багатьох
вчених. Зокрема, серед європейських дослідників особливий внесок зробили:
С. фен Брунер,

М. Вердінг, М. Дауершет, О. Еденхофе, А. Хассель,

А. Хіллебрант, В. Шойбле, В. Шрьодер. Українські вчені також не залишились
осторонь цієї проблематики. Їй присвячені праці таких вчених: О. Білоруса,
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П. Варналія, В. Гейця, М. Крупки, Д. Лук’яненка, В. Федосова, А. Філіпенка
та інших.
Постановка завдання. З огляду на значний рівень соціальноекономічної нестабільності в Україні на сучасному етапі, а також на
задеклароване обрання європейського напряму розвитку, особливої ваги
набуває з’ясування можливостей адаптації вітчизняної фінансової системи до
європейських норм, а також з’ясування переваг власної та можливостей
поєднання в подальшому досвіду України та ЄС щодо розвитку фінансових
систем.
Виклад основного матеріалу. Зважаючи на актуальність проблеми
дослідження, необхідним є з’ясування особливостей розвитку фінансових
систем в післякризовий період та їх ефективність. З огляду на те, що з-поміж
європейських країн найближчою за типом організації фінансової, зокрема
фіскальної, системи є Німеччина, а також німецька системи є менш схильною
до радикальних змін, експериментів та нововведень і є більш консервативною,
оберемо її в якості бази для порівняння.
В результаті аналізу з’ясовано, що, загалом, основні напрями
реформування фінансових систем України та Німеччини є подібними, але
суттєво відрізняються шляхи їх реалізації. З’ясуємо в чому полягають ці
відмінності за основними складовими фінансової політики.
Щодо бюджетної сфери, в Україні було задекларовано Стратегією
розвитку системи управління державними фінансами [1] перехід до системи
середньострокового бюджетного планування. Було доведено, що для цього
необхідно

удосконалення

результативних

показників

методологічної
бюджетних

бази

програм,

щодо
зокрема

визначення
в

частині

забезпечення кількісного вираження очікуваних результатів виконання
бюджетних програм та їх відповідності пріоритетам державної політики, та
проведення

головними

розпорядниками

бюджетних

коштів

аналізу

бюджетних програм та їх результативних показників з урахуванням оновленої
методологічної бази та врахування результатів аналізу під час формування
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планів діяльності та бюджетних програм. На сучасному етапі цей процес все
ще триває, хоча вагомі кроки в цьому напрямі вже здійснено. Також в Україні
тривалий час йде мова про необхідність переходу до формування бюджету,
орієнтованого на результат. Суттєвих кроків з реалізації цієї ідеї здійснено не
було.
В той же час в Німеччині вже давно перейшли до довгострокового
стратегічного планування та формування бюджету. Загалом стратегічний план
тут сформовано вже на період до 2060 р. [2]. Ще з 2008 р. почався перехід до
формування бюджету майбутнього, який ґрунтувався на стимулюванні тих
галузей, які були найбільш схильними до зростання. Окремим напрямом було
визначено скорочення видатків на утримання уряду (в той же час в Україні
вони навпаки підвищуються [3], скорочення кількості субсидій, надання
переваг розвитку та інноваціям. Такі заходи станом на 2011 р. вже дозволили
скоротити державний дефіцит Німеччини у 2,5 рази, що доводить їх
ефективність.
Наступним напрямом реформування є забезпечення відкритості
інформації про використання коштів, яка почала реалізуватись з 2015 р. на
підставі Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»
[4]. Для України ця практика є досить новою. Для цього було запропоновано
зразу кілька заходів. Одним з них стало формування відкритого бюджету та
глобальної платформи для його реалізації за підтримки ЄС [5]. Проте наразі ця
практика не є поширеною, оскільки не є обов’язковою. Ще одним таким
заходом стало створення системи «Прозоро», яка передбачає висвітлення
державних закупівель різних рівнів та проведення тендерних процедур
(більше 1,5 млн. грн.) [6]. Саме завдяки впровадженню таких заходів стало
можливим отримання Україною гранту від Європейського парламенту на
створення центру надання адміністративних послуг європейського типу на
базі Волинської, Львівської та Рівненської областей, зокрема значна частина
його фінансується німецькою стороною в межах тематичної програми 2014 р.
«Органи місцевої влади: Посилення внеску органів місцевої влади в процесі
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врядування та розвитку» згідно з Рамковою Угодою між Урядом України та
Комісією Європейських Співтовариств.
В Німеччині давно існують аналогічні методи управління і вони
підтверджували свою ефективність. Проте в країні є інші проблеми, пов’язані
з ними. Зокрема, високий рівень недовіри населення до нових видів
управління, зокрема документообігу, а також занижена оцінка витрат при
складанні кошторисів. Це призводить до того, що фактична вартість реалізації
проектів є значно вищою і потребує пошуку додаткових ресурсів, а отже і часу
на реалізацію проекту. З огляду на відкритість інформацію про витрачені
кошти нерідко така система складання кошторисів викликає незадоволення
серед населення та громадських організацій.
Щодо податкової системи необхідно відзначити, що в обох країнах вони
мають спільні риси і побудовані за одним зразком, проте українська система є
дещо нестабільною та не змогла вирішити проблеми, які з успіхом було
вирішено в Німеччині ще на початку 2000-х рр. Хоча певні кроки у напрямі
реформування податкової системи в Україні і було зроблено, проте повною
мірою не вдалось досягти бажаного результату за жодним напрямом. Суттєві
успіхи спостерігаються лише щодо відшкодування ПДВ. В той же час
характерне для розвинених країн оподаткування нерухомості за оціночною
вартістю в Україні, незважаючи на численні висновки експертів, залишається
лише задекларованим бажанням.
В Україні неодноразово звертались до проблеми необхідності переходу
до формування бюджету ефективності, а також необхідністю для цього
впровадження обґрунтованої системи фінансового контролю як внутрішнього,
так і зовнішнього. Хоча урядом України було задекларовано ці заходи, на
практиці їх реалізація виявились недостатньо ефективною. Про це свідчать
рівень тінізації економіки в Україні, справи, пов’язані з корупцією державних
службовців, завдяки яким міжнародна спільнота визнала корупцію серед
українських державних службовців свого роду культурним феноменом [7],
хоча в Німеччині рівень корумпованості також є доволі високим. За
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офіційними даними статистичного порталу Німеччині в 2014 р. було
зареєстровано в загальному 21881 корупційне діяння, тобто відбулось
збільшення порівняно з 2012 та 2013 рр., хоча в 2011 р. таких діянь було
зареєстровано значно більше – 48292 [8; 9], проте індекс сприйняття корупції
в Німеччині впродовж всіх років залишається в рази вищим, ніж в Україні.
Таким чином, українська система фінансового контролю є мало дієвою і
розпорошеною, а заходи з її реформування здійснюються непослідовно, що
значно знижує їх ефективність. В той же час система фінансового контролю
виправдала себе і її доцільно імплементувати з коригуванням на національні
особливості в реалії України.
В той же час в Україні рівень соціального забезпечення є недостатнім,
оскільки базою для розрахунку всіх видів виплат є прожитковий мінімум, який
у 2016 р. складає 1387 грн., станом на 01-04.2016 р., 1450 грн. станом на 0511.2016 р., та 1600, станом на 12.2016 р. [10], тобто близько 49, 51 та 57 євро
відповідно, при профіциті пенсійного фонду на 2016 р. в 840,6 млрд. грн. [11].
Рівень пенсійного забезпечення є надто малим і фактично не дозволяє
забезпечити основні потреби особи, особливо з огляду на зростання
комунальних тарифів. В той же час в Німеччині до цієї проблеми підійшли
більш практично. В країні було розроблено гнучку систему пенсійного
забезпечення, гарантовану державою. Такі пенсії переглядаються за різними
віковими категоріями: 60, 63 і 65 років. Також передбачено окремий вид
пенсії – пенсію для домогосподарок. За рахунок впровадження такої системи
має також довгостроковий ефект [2].
Також в країні в перманентному режимі відбувається підняття
соціальних стандартів та розробка нових схем соціальної підтримки
населення. Прикладом таких заходів є розробка окремої системи соціального
страхування для державних службовців.
В Німеччині значна увага приділяється реформуванні банківської
системи, як одному з гарантів фінансової стабільності держави. Для цього до
2010 р. було розроблено процедуру, яка за рахунок системи оплати «надання
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банківських послуг» до стабілізаційного фонду повинна забезпечити
фінансування нестійких чи банкрутуючи банків. Ще одним заходом стало
впровадження системи багатофакторного контролю за тіньовим банківським
сектором, оскільки багато банків почало створюватись в форматі тимчасових
установ, покликаних на акумулювання коштів за вигідними для клієнтів
ставками, які за різними причинами припиняли свою діяльність, банкрутуючи,
на піку надходжень депозитів. Для ефективного виявлення та зниження
системних ризиків тінізації банківської діяльності і вирішення проблеми
регуляторного арбітражу було впроваджено контроль за всіма операціями, які
прямо чи опосередковано пов’язані з механізмом кредитування поза межами
традиційної банківської системи [12]. Такі заходи хоч і є дієвими, але їх
виявилось не достатньо, оскільки вони не спрямовані на класичну банківську
систему. Міжнародний скандал 2012 р., пов’язаний зі змовою світових банків,
зокрема зловживанням найбільшого німецького державного банку Deutsche
Bank зі ставками Libor та Tibor доводить цей факт [13]. Хоча окремі елементи
такої практики було би доцільно впровадити в Україні з огляду на численні
махінації в банківський системі, зокрема з рекапіталізованими банками [14].
Останнім часом Німеччина перейшла до нового способу управління –
управління, шляхом формування глобальних комплексних зв’язків між
галузями. Його можна розподілити на такі етапи: виявлення зв’язків між
галузями, багатофакторний вплив на фінансову систему та формування
альтернатив.

На

першому

етапі

передбачено

виявлення

прямих

і

опосередкованих зв’язків та впливів на різні галузі та процеси, які
відбуваються в фінансовій та соціальній сферах країни. Це допомагає краще
зрозуміти принципи її функціонування та шляхи до вирішення проблем та
підвищення ефективності управління. На другому етапі здійснюється вплив на
фінансову систему зразу за всіма виявленими зв’язками при вирішенні однієї
конкретної проблеми в певній галузі. Це дозволяє швидко, ефективно,
комплексно вирішити проблему на тривалий час та спрогнозувати становище
визначеної сфери у майбутньому, уникнути помилок майбутніх періодів та
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покращити ситуацію одночасно у взаємопов’язаних сферах. Хоча необхідно
зазначити, що не за всіма напрямами така система виправдала себе. Зокрема
щодо рівня безробіття в країні, українська, на перший погляд, екстенсивна
система виявилась більш дієвою.
На останньому етапі за результатами моніторингу та досліджень
формується пакет альтернатив та можливостей розвитку обраної сфери за
різних умов в которко- та довгостроковому періоді [2]. Це дозволяє не лише
знайти нові шляхи, які раніше були недоступними, але швидко зорієнтуватись
в умовах соціально-економічних змін та перейти до готової моделі управління
з прогнозом на майбутнє, не витрачаючи зайвий час та ресурси на планування
та не перезавантажуючи фінансову і управлінську системи країни. В сучасних
умовах нестабільності України такий підхід до управління і стратегічного
планування дозволив би не лише підвищити ефективність функціонування
всіх систем, раціональність використання бюджетних коштів, але і
стимулювати економічну систему і підготувати поведінкові моделі на випадок
форс-мажорних обставин, що є вкрай важливим на сучасному етапі.
Щодо реформування сфери місцевих фінансів, Україна йде тим шляхом,
який обрала Німеччина ще 6 років тому – об’єднання місцевих громад і їх
фінансових ресурсів в територіальні громади з метою підвищення
ефективності використання цих ресурсів, оскільки на практиці як в Україні так
і в Німеччині виявилось, що малі територіальні утворення не мають достатньо
коштів, щоб профінансувати себе повною мірою. Проте в Україні такий процес
почався нещодавно, зокрема з проектів, які було підтримано Радою Європи
[15].
В той же час в Україні було розроблено унікальну в своєму роду систему
igov.org.ua, яка передбачає надання державних послуг через мережу Інтернет,
зв’язок користувача з банками та універсальну ідентифікацію його в мережі
для будь-яких цілей, які можуть використовувати прив’язку до iGov. На базі
цієї технології створюється багато центрів надання адміністративної та
інформаційної допомоги, а також місцевих управлінських систем та систем
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комунікації громади, заснованих на ідентифікації жителів. Ця система є
динамічної і дозволяє додавати нові послуги. Вона є перспективною та
фактично безкоштовною, що робить її хорошою стартовою платформою для
багатьох фінансових проектів та допомагає розповсюдити сучасні технології в
економічній сфері, зробити послуги більш зручними та доступними [16].
Досвід впровадження нетипових і експериментальних фінансових технологій
було би доцільно імплементувати в Німеччині.
Висновки. В сучасних умовах українська та європейська фінансові
системи відрізняються за рівнем розвитку. Вітчизняна значною мірою
наслідувала риси екстенсивної радянської системи, європейська багато в чому
перейшла до інтенсивної. Проте, як виявилось на практиці, немає в чистому
вигляді ні інтенсивної, ні екстенсивної моделі управління фінансовою
системою. Зазвичай вони мають риси як однієї, так і іншої з певною
домінуючою. В результаті дослідження було доведено, що за певних умов
екстенсивна модель управління, чи та, в якій переважає саме такий принцип,
може бути більш дієвою і ефективною, а також те, що на практиці потрібно
поєднувати ці дві моделі за умови перманентного контролю для досягнення
максимального результату. З огляду на спільні риси фінансових систем
України та Німеччини, в Україні доцільно імплементувати досвід Німеччини
за такими напрямами: перехід до довгострокового планування з розробкою
пакету альтернатив на коротко- та довгостроковий

період;

підвищення

соціальних стандартів та рівня добробуту населення; виявлення зв’язків між
різними

галузями

та розробка комплексних

методів стимулювання,

орієнтованих на виявлені зв’язки; реформування системи місцевих фінансів.
Щодо Німеччини, ефективним буде впровадження українського досвіду зі
скорочення бюджетного дефіциту, а також підвищення гнучкості німецької
фінансової системи та її довіри і сприйняття інновацій в сфері фінансів та
фінансових послуг. В контексті реформування доцільним буде розробка
спільних україно-німецьких проектів для апробації інновацій в різних
ситуаціях та прискорення відбору вдалих. Майбутні дослідження доцільно
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зосередити саме в цій сфері, оскільки вона є малодослідженою, але найбільш
перспективною не лише в контексті розвитку фінансових систем країн, але й
забезпечення їх стабільності.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про Стратегію розвитку системи
управління державними фінансами» від 01.08.2013 № 774-р [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-%D1%80.
2. Werding M. “Demographischer Wandel und öffentliche Finanzen. Langfrist-Projektionen
2014-2060 unter besonderer Berücksichtigung des Rentenpakets der Bundesregierung”
[Електронний ресурс] / M. Werding. – Режим доступу: http://www.sachverstaendigenratwirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/ download/publikationen/arbeitspapier_01_2014.pdf.
3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 № 80-VIII
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80-19.
4. Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 № 183VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/183-19.
5. Про проект «Відкритий бюджет» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://openbudget.in.ua/About%20us/show?locale=uk.
6. Про «ProZorro» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://prozorro.gov.ua/ua/.
7. Looting Ukraine: How East and West Teamed up to Steal a Country by Oliver Bullough
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.li.com/docs/defaultsource/publications/ukraine_imr_a4_web.pdf.
8. Arbeitslosenzahl in Deutschland im Jahresdurchschnitt von 1991 bis 2016 (in Millionen)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1223/umfrage/arbeitslosenzahl-in-deutschlandjahresdurchschnittswerte/.
9. Anzahl von Korruptionsstraftaten in Deutschland von 2003 bis 2014 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/2342/umfrage/entwicklung-deranzahl-von-korruptionsstraftaten/.
10. Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19.
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про Стратегію розвитку системи
управління державними фінансами» від 01.08.2013 № 774-р [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-%D1%80.
12. Wolfgang Sch. International Monetary and Financial Committee. Statement by Wolfgang
Schäuble Federal Minister of Finance, Bundesministerium der Finanzen, Germany
[Електронний
ресурс]
/
Sch.
Wolfgang.
–
Режим
доступу:
https://www.imf.org/External/spring/2011/imfc/statement/eng/deu.pdf.
13. Кризисные
махинации
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://expert.ru/2012/02/6/krizisnyie-mahinatsii/media/preview/#anchor-1.
14. КЕРІВНИКИ БАНКУ "ТАВРИКА" ВТЕКЛИ З ГРОШИМА УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОН
– ЗМІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tsn.ua/groshi/kerivniki-banku-tavrikavtekli-z-groshima-ukrayinciv-za-kordon-zmi.html.
15. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №
157-VIII
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
16. Про портал iGov [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://igov.org.ua/about

41

УДК 331.5

Федотова Т.А.
к.е.н., доцент кафедри економіки та
управління національним господарством,
Дніпропетровський національний університет і м. О. Гончара

РОБОЧА СИЛА ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПОТОКІВ НА РИНКУ
ПРАЦІ
Анотація. В статті досліджено сутність
Abstract. The article studies the essence of
категорії «робоча сила»,запропоновано
the category "labour force"proposed a
формули розрахунку виведених різновидів
calculation formula derived species
категорії, визначено основний механізм
category, determined main mechanism of
формування потоків робочої сили на ринку
formation of flows of labour in the labour
праці. Проведено розмежування робочої
market. A distinction of the labor force with
сили з іншими категоріями на ринку праці.
other categories in the labour market.
Ключові слова: ринок праці, робоча сила, Keywords: labor market, labor force, labor
трудові ресурси, потоки.
resources, flows.

Постановка

проблеми.

Вивченню

багатогранної

проблеми

регулювання та розвитку ринку праці присвячені праці таких провідних
вітчизняних науковців, як С.І.Бандура, Д.П.Богиня, В.С.Васильченко,
М.І.Долішній, Н.О.Павловська, С.М.Злупко, М.А.Козоріз, Е.М.Лібанова,
В.В.Онікієнко, Л.С.Шевченко та ін.
Не принижуючи наукового доробку вказаних учених-економістів у
дослідження проблеми формування й розвитку ринку праці, усе-таки
необхідно підкреслити наявність певних остаточно не вирішених питань.
Зокрема, досі тривають дискусії щодо визначення поняття та складу робочої
сили, чіткого та розмежування робочої сили, трудових ресурсів та економічно
активного населення.
Постановка завдання. Основне завдання дослідження полягає у
висвітленні сутності категорії «робоча сила» в аспекті її руху по потоках на
ринку праці.
Виклад основного матеріалу. Сутність категорії «робоча сила» досить
повно розкрита ще основоположниками економічної теорії. “Під робочою
силою або здатністю до праці ми розуміємо сукупність фізичних і духовних
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здібностей, якими володіє організм, жива людина, і які пускаються нею у хід
усяким разом, коли вона робить будь-які споживчі вартості” [14, с. 178].
Таким чином, працездатне населення працездатного віку складає
основний контингент робочої сили, але, як ми вже підкреслювали, за
чисельністю не дорівнює економічно активній частині населення, тобто РС 
ЕАН. Для уникнення помилок при визначенні поняття та складу робочої сили,
чіткого встановлення меж між робочою силою, трудовими ресурсами та
економічно активним населенням нами пропонується ввести три категорії
робочої сили – потенційна, реальна і номінальна робоча сила - та визначити,
яка з них формує потоки на фіксованому ринку праці. Відмінності між ними
можна простежити за формулами їх розрахунку, які пропонуються у такому
вигляді:
РСн = Зн + Зс + Б + Пт + Пп + Сп;

(1)

РСр = РСн + Зд + Рз + Рп;

(2)

РСп = РСр + Ппр + Спр + В + Нд,

(3)

де
Зс
Б
Пт
Пп

Зн – зайняті за наймом;
– самостійно зайняті;
– безробітні;
– пенсіонери, що продовжують працювати;
– підлітки, що починають працювати до досягнення нижньої
межі працездатного віку;
Сп – студенти (учні) денної форми навчання, що працюють у
вільний від навчання час;
Зд – зайняті у домашньому та особистому підсобному господарстві;
Рз – зневірилися знайти роботу;
Рп – сподіваються повернутися на попередню роботу;
Ппр – працездатні пенсіонери;
Спр – працездатні студенти (учні);
В – військовослужбовці;
Нд – особи, які не працюють добровільно.
Виходячи з наведених формул, можна погодитися з відмінностями між

поняттям «робоча сила» і поняттям «економічно активне населення».
На ринку праці в короткостроковій перспективі знаходиться номінальна
робоча сила, тобто та її частина, що є зайнятою або знаходиться в стані пошуку
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роботи. У більш тривалому періоді на нього йде приплив зі складу реальної
робочої сили, і одночасно перехід частини номінальної робочої сили до складу
реальної робочої сили.
Реальна робоча сила додатково до номінальної включає ту її частину, яка
може стати зайнятою або почати шукати роботу за сприятливих для неї умов.
Потенційна робоча сила в даний час не властива ринку праці, її вихід на
ринок може відбуватися лише при застосуванні примусової праці, введенні
надзвичайного положення в країні з обов’язковою мобілізацією усього
працездатного населення до участі в національному виробництві.
Проте в часи СРСР саме потенційна робоча сила існувала як категорія
потоків на ринку праці: військовослужбовці використовувалися для роботи в
суспільному виробництві, студенти та учні примусово залучалися до
сільськогосподарських робіт, ніхто не мав права не працювати без поважних
причин, тобто була заборонена добровільна незайнятість, існував обмежений
вибір трудової діяльності [3; 8; 16; 18; 25 та ін.].
Добровільне формування потенційної робочої сили можливе також за
умови побудови міста Сонця Т. Кампанелла, у якому, на його думку,
суспільно-корисна праця є обов’язковою для всіх громадян [7].
У ході подальшого дослідження категорії номінальної і реальної робочої
сили будуть виступати основними елементами, а перелив чисельності між
ними буде формувати потоки робочої сили на ринку праці.
У теорії та на практиці прийнято розмежовувати трудові ресурси і
робочу силу як економічну категорію і як планово-обліковий показник. Н.А.
Горіловим [5, с. 12] запропоноване таке розмежування, яке перейнято і
застосовується іншими економістами [4,с.53; 17,с.22; 19 та ін.]:
- як планово-обліковий показник – це чисельність населення, зайнятого
в суспільному господарстві, а також незайнятого в ньому працездатного
населення працездатного віку;

44

- як економічна категорія виражає відношення з приводу населення, яке
володіє фізичною й інтелектуальною здатністю до праці відповідно до
встановлених державою умов відтворення робочої сили.
Слід зазначити, що таке визначення є дещо застарілим і має ряд
неточностей.
Ми вважаємо, що на сучасному етапі подібне розмежування найбільш
доцільно здійснювати таким чином [23, 24]:
- Робоча сила як планово-обліковий показник – це чисельність
населення, зайнятого в національній економіці, у тому числі непрацездатного
віку і економічно неактивного за інших обставин, а також незайнятого в ній
працездатного населення працездатного віку.
- Робоча сила як економічна категорія охоплює населення, яке володіє
фізичною й інтелектуальною здатністю до праці відповідно до умов
відтворення робочої сили, що відбуваються на ринку праці.
Поняття робочої сили як планово-облікового показника розширено за
рахунок включення до нього тих самих категорій, що пропонувались нами на
збільшення категорії «економічно активне населення» (Пт, Пп, Сп).
При визначенні робочої сили як економічної категорії здається дещо
певною мірою некоректним говорити про відношення тому, що відразу ж
виникають питання “кого з ким?” або “з боку кого?”. Отже, фраза “відношення
з приводу населення” потребує стилістичної редакції. До того ж, вважати, що
умови відтворення робочої сили встановлюються лише державою, є
застарілою думкою, коли держава здійснювала планування та централізоване
управління трудовими процесами. Таке твердження не враховує впливу на
умови відтворення робочої сили механізму саморегулювання ринку праці
(ринкових регуляторів – попиту, пропозиції і ціни).
Дане розмежування також не вказує на те, що робоча сила виступає
товаром на ринку праці. Пояснення цього криється в тому, що суть товарногрошових відносин за соціалізму визначалася тільки через їхню обліковоаналітичну функцію. З початку 20-х років започатковувалася думка, що
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товарна природа виробництва відмирає разом з товарним характером робочої
сили [21, с. 284]. Ні рента, ні заробітна плата, ні прибуток не розглядались як
вартісні категорії, що було, по суті, запереченням марксизму [15, с. 53-54].
К.Маркс писав, що “… робоча сила в руках робітника є товаром… в якості
капіталу вона функціонує після продажу, в руках капіталіста, під час самого
процесу виробництва” [13, с. 428]. Дана думка пояснювалась новими умовами
господарювання: відсутністю приватної форми власності і товарної форми
виробництва.
У 60-х роках особливо гострою була проблема заробітної плати. Її
розв’язання пов’язувалось з вирішенням питання про характер робочої сили.
Якщо підприємство визнавалось ланкою економіки, де на товарно-грошовій
основі поєднуються фактори виробництва, то логічно було б визнати й
товарний характер робочої сили. Однак спробу деяких учених, зокрема,
українських – В. Корнієнка та Ю. Пахомова – включити робочу силу у сферу
товарно-грошових відносин було зустрінуте шквальною критикою [11].
Визнати товарний характер робочої сили за соціалізму означало
спростувати тезу про винятковість цього способу господарювання і докорінно
змінити підходи до визначення заробітної плати. За товарно-грошових
відносин заробітна плати має виступати у формі ціни робочої сили, яка
встановлюється на ринку під впливом попиту та пропозиції. Це суперечило
тезі про плановий характер ціноутворення за соціалізму.
Наприкінці 70-х та у 80-ті рр. в економічній теорії стають помітними
певні зміни: усе сміливіше висловлюється думка про необхідність
дослідження економічних явищ з нових позицій з урахуванням об’єктивних
факторів

невартісного

походження,

відбувається

перегляд

раніше

догматизованих марксистських положень [15,с.55].
У 80-90-х роках змінюється й саме визначення предмета політичної
економії: її починають трактувати як науку не тільки про виробничі відносини,
а й про їхній зв’язок з продуктивними силами та надбудовою [10]. Це дало
можливість досліджувати вплив різноманітних факторів на розвиток
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суспільного виробництва, тобто робити те, що на заході робили з початку
століття.
З початку 90-х років у специфічних виданнях та роботах фахівців робоча
сила починає визначатися як товар на ринку праці [2, с. 306; 134].
Проте поки що відсутня єдина точка зору, що вважати товаром на ринку
праці: здатність до праці, продуктивність праці, результати праці або робочу
силу безпосередньо?
К.Маркс у “Капіталі”, наприклад, вважає, що на ринку праці
пропонується на продаж здатність до праці: “якщо здатність до праці не може
бути продана, робітнику від неї не має ніякої користі” [14, с. 184].
Найбільш поширеною є думка, що товаром на ринку праці виступає
індивідуальна робоча сила та й перераховані параметри в якійсь мірі є
складовими категорії «робоча сила» [1; 2, с.306; 4; 6, с.11; 9; 12,с.13; 17; 22, с.
84 та ін.]. Тому в подальшому під товаром, що пропонується на ринку праці,
будемо розуміти індивідуальну робочу силу.
Висновки. Отже, індивідуальна робоча сила визначається сукупністю
фізичних та духовних якостей людини, які використовуються в процесі
суспільного виробництва. Індивідуальна робоча сила на ринку праці може
знаходитися в стані зайнятості, незайнятості або поза складом сукупної
робочої сили. Перелив її між цими станами і формує потоки робочої сили на
ринку праці.
На рівні держави (або певного регіону) мова йде про сукупну робочу
силу на ринку праці, що включає робочу силу, яка вже зайнята в національній
економіці, яка пропонує себе і поки що знаходиться у складі безробітних, і ту
частину населення, яка не пропонує себе в якості робочої сили на даний
момент, але може нею стати за будь-яких обставин.
Отже, в подальших дослідженнях в якості категорії, що формує потоки
на ринку праці, слід мати на увазі сукупну робочу силу, яка складається із
сукупності індивідуальних робочих сил.
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Постановка проблеми. В останні десятиріччя спостерігаються зміни
співвідношення

чинників

конкурентоспроможності

бізнесу,

зокрема,

відбувається зростання частки факторів, які відносять до нематеріальних
активів підприємства. Серед них важливе місце займає корпоративна культура
як елемент інтелектуального капіталу. Оскільки вказаний фактор передбачає
досягнення конкурентних переваг в управлінні та, на відміну від природних та
фінансових ресурсів, є невичерпним. Цілеспрямоване й ефективне управління
49

розвитком корпоративної культури та її окремих елементів є одним із
головних завдань сучасного менеджменту. Корпоративная культура – це не
лише імідж компанії, але й ефективний інструмент стратегічного розвитку
бізнесу. Її формування завжди пов’язане з інноваціями, спрямованими на
досягнення бізнес-цілей і, відповідно, підвищення конкурентоздатності.
У грудні 2005 року Асоціація менеджерів провела дослідження,
спрямоване на виявлення пріоритетних напрямів розвитку професії менеджера
у найближче десятиріччя. Його результати довели, що одну з ключових
позицій у рамках стратегічного управління людськими ресурсами обіймає
тема корпоративної культури.
Важливість розвитку інституту корпоративної культури саме в
ресторанному бізнесі підтверджується наступними аргументами:
1)

ресторанна справа в світі є однією з найприбутковіших. За

статистикою, середній обіг коштів, вкладених у ресторан, відбувається в 5-6
разів швидше, ніж інвестиції, вкладені, наприклад, у магазин одягу. У країнах
Західної Європи, США і Японії зафіксовано збільшення витрат клієнтів на
проведення дозвілля саме в ресторанах.
2)

За твердженням С. Предка, генерального директора компанії

«Козирна карта», ресторанний бізнес у нашій країні розвинений лише на 10%:
«З існуючих 600 ресторанів добре працюють 50, і лише 30 з них заробляють
реальні гроші». За підрахунками рестораторів (оцінка на завершення 2013 р.),
українські споживачі готові залишати в закладах громадського харчування
мінімум $4,5 млрд. на рік.
Таким чином існує необхідність пошуку шляхів та напрямів підвищення
ефективності функціонування закладів індустрії гостинності, на основі
вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню процесів
формування корпоративної культури в організації присвячено праці
М. Армстронга, Ф. Харріса, Ч. Хенді, Е. Шейна, Г. Хофстеде, Дж. Моргана, К.
Шольца, К. Голда та ін. Процес становлення корпоративної культури в
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індустрії гостинності досліджують виступає предметом наукових пошуків
Є. В. Агамірова,

Л. Є. Басовського,

Г. А. Папірян,

В. А. Співака,

Н. І. Кабушкіна,

А.А. Коршунова,

О. С. Віханського,

А. І. Наумова,

Е. А. Капітонова, С. В. Щербини, С. В. Маловичко та ін.
Разом із тим, представлені праці недостатньо висвітлюють вплив
корпоративної культури на управління поведінкою персоналу в готельноресторанному бізнесі, що уповільнює не лише теоретичний розвиток
управлінської науки, але виступає передумовою відсутності належного
методичного обґрунтування корпоративної культури організації.
Метою статті є дослідження сучасних підходів до формування
корпоративної культури, представлення ефективних ідей та досвідів впливу
корпоративної культури на економічну успішність підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як кожен відносно новий
науковий термін, корпоративна культура не має однозначного тлумачення. Її
розглядають як: «організаційну культуру», «фірмову культуру», «набір
найбільш важливих положень, які застосовуються членами організації і
одержують вираження в заявлених організацією цінностях і нормах, що дають
людям орієнтири їх поведінки і дій» (А. Я. Кибанов) [4].
«Корпоративна культура – традиція образмислення і спосіб дії, який
більшою чи меншою мірою поділяють усі працівники підприємства і який
повинен бути засвоєний і хоча б частково прийнятий новачками, щоб нові
члени колективу стали «своїми» (Е. Жак) [11].
Корпоративна культура – це сукупність переконань, відносин, норм
поведінки і цінностей, спільних для всіх співробітників даної організації. Вони
можуть не бути чітко виражені, але при відсутності прямих інструкцій
визначають спосіб дій і взаємодій людей і значною мірою впливають на хід
виконання роботи М. Армстронг [1].
система матеріальних і духовних цінностей, проявів, що взаємодіють
між собою, притаманних даній корпорації, відображають її індивідуальність і
сприйняття себе та інших у соціальній та речовинної середовищі, що
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виявляється в поведінці, взаємодії, сприйнятті себе і навколишнього
середовища [8].
Досліджуючи практику упровадження, зауважимо: новим термін
«корпоративная культура» здається таким лише на перший погляд. На початку
доби монополізму, коли засновник найбільшої автомобільної корпорації
Г. Форд вітався зі своїми робітниками рукостисканням і вітав їх з родинними
подіями, він створював на своїх заводах саме цю культуру – загальну
сприятливу атмосферу серед персоналу всех усіх рівнів – ефемерне явище, до
якого неможливо торкнутися у буквальному сенсі, але чиї результати цілком
матеріальні, оскільки безпосередньо сприяють збільшенню доходів компанії.
Здійснивши дослідження десятків визначень поняття «корпоративна
культура», ми схиляємось до визначення, сформульованого Баррі Феганом:
«це ідеї, інтереси і які розділяються групою. Сюди входять досвід, навички,
традиції, процеси комунікації та прийняття рішень, міфи, страхи, надії,
устремління

й

очікування,

реально

випробувані

співробітниками.

Корпоративна культура — це, як ставляться до добре зробленою роботі, в тому
числі те, що дозволяє устаткуванню і персоналу працювати гармонійно разом.
Це клей, що тримає, це олію, яке пом'якшує… Це те, чому люди займаються
різної роботою у рамках компанії. Це те, як одні частини компанії бачать інші
її частки, і які форми поведінки вибирає собі кожна з підрозділів у результаті
бачення. Вона поводиться відкрито у жартах і шаржах на стінах, або
тримається за гратами і оголошується лише. Це те, що знають усі, крім,
можливо, лише керівника [10].
Зауважимо, що корпоративна культура як невеликої фірми, так і
транснаціонального

холдингу

визначається

наступними

факторами:

національною культурою і менталітетом, сектором економіки, типом
виробництва, рівнем економічного, соціально-політичного і культурного
розвитку, в якому розташоване конкретне підприємство. Національ- ний
менталітет і стиль управління визначають особливості корпоративної
культури, що складається на підприємствах даної країни. В Америці домінує
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культура успіху, в Європі – злагоди, в Японії – синтезу, у Росії –
приналежності, правил, сили. В Україні інтерес до корпоративної культури
з’явився значно пізніше й в основному був обумовлений глобальними
змінами, інтеграцією та інформаційною відкритістю, яка надала доступ до
світового досвіду ефективного ведення бізнесу. На даний момент проблема
становлення, формування і розвитку корпоративної культури на вітчиз- няних
підприємствах є недостатньо вивченою, що, у свою чергу, надає поле
діяльності для її подальшого дослідження
При дослідженнях структури корпоративної культури ми схиляємось до
трирівневої

моделі,

представленої

Е.

Шейном:

класично,

пізнання

корпоративної культури починається з першого, «поверхневого» рівня. На
цьому рівні речі та явища легко виявити, але не завжди їх можна
розшифрувати й інтерпретувати в термінах корпоративної культури [9].
Для більш глибокого пізнання корпоративної культури необхідно
торкнутися «проміжного» рівня – вивченню піддаються цінності і вірування,
що розділяються членами організації, у відповідності з тим, наскільки ці
цінності відображаються в символах і мові. Сприйняття цінностей і вірувань
носить свідомий характер і залежить від бажання людей.
«Глибинний» рівень включає базові пропозиції, які важко усвідомити
навіть самим членам організації без спеціального зосередження на цьому
питанні. Ці приховані і прийняті на віру припущення направляють поведінку
людей,

допомагають

їм

сприйняти

атрибути,

що

характеризують

корпоративну культуру.
Для підприємств індустрії гостинності й послуг найбільш прийнятним є
ринковий тип корпоративної культури – увага на зовнішні позиції (частка
ринку, приріст клієнтської бази, завоювання симпатій споживачів) у поєднанні
зі стабільністю та контролем (підтримка певного рівня рентабельності
компанії). У типології Д. Зонненфельда розрізняються чотири типи культур:
«бейсбольна команда», «клубна культура», «академічна культура», «оборонна
культура» («фортеця»). Кожна з перерахованих вище культур має різний
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потенціал для підтримки стану та успіху компанії і по-різному позначається на
кар'єрі працівників. У ресторанному та готельному бізнесі найчастіше
зустрічається «клубна культура» – характеризується лояльністю, відданістю і
спрацьованістю співробітників, командною роботою. Стабільні та безпечні
умови сприяють заохоченню зростання співробітників, здобуття досвіду і
здобуття нових посад. Кар'єрне зростання відбувається поступово. Від
працівника очікують, що на кожному рівні він повинен осягнути всі тонкощі
цієї роботи й оволодіти майстерністю, тому працівники мають широкий
професійний кругозір.
Загалом, позитивна корпоративна культура характеризується наявністю
наступних елементів: надає співробітникам чіткі орієнтири; робить можливою
ефективну

комунікацію;

сприяє

прийняттю

ефективних

рішень;

знижує витрати на контроль; мотивує співробітників; підвищує лояльність
персоналу; сприяє стабільності організації.
За даними Асоціації менеджерів, сьогодні вже 25% компаній мають
спеціальні департаменти, відповідальні за формування корпоративної
культури та впровадження інновацій. Адже саме корпоративна культура,
сприяє

змінам

усередині

організації,

є

основою

розвитку

та

конкурентоспроможності будь-який успішної організації.
У «класичному» розумінні корпоративна культура сприймається як
інструмент стратегічного розвитку компанії через стимулювання інновацій і
управління змінами. Корпоративна культура існує у будь-якої компанії — від
моменту появи організації та впритул до кінця — незалежно від цього,
створюється спеціальна служба до роботи із нею чи ні. Грамотне ж управління
корпоративної культурою надає найпозитивніше впливом геть бізнес компанії.
Зокрема, вона дозволяє скорочувати витрати, причому як зумисне персоналу,
а й, наприклад, зовнішній PR: співробітники, є провідниками філософії
компанії до зовнішнього світу, знімають частина функцій з департаменту, що
займається PR-политикою організації. Компанія з грамотно розвиненою
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корпоративної культурою має високого авторитету над ринком і приваблива
як потенційних співробітників, так партнерів з бізнесу і акціонерів.
Представимо найбільш ефективні зразки корпоративної культури і
корпоративних цінностей, що стали запорукою розвитку відомих організацій.
Визначаючи систему корпоративних цінностей, американський теоретик
менеджменту Джеймс Чемпі у своїй книзі «Перебудова управління»
підкреслює: «Важко постійно зберігати робочий дух і доброту, перебуваючи
серед нескінченних змін, — якщо тільки цей дух не підтримується
відповідною системою цінностей. Система цінностей — це наш навігаційний
інструмент у сфері моралі».
Зазвичай головне завдання правил і норм поведінки, стандартів
взаємовідносин, як всередині організації, так і з клієнтами, партнерами,
визначається компаніями як офіційний документ: положень, етичних кодексів,
інструкцій. Головні цінності та переконання знаходять вираз в девізах, гаслах.
Будучи одним з елементів корпоративної культури, вони в ємній і лаконічній
формі окреслюють найсильніші, значущі сторони тієї або іншої компанії,
наприклад [5]:
• «IBM» — означає сервіс;
• «Дженерал Електрік» — «Наш найважливіший продукт — продукт»;
• «Du Pont» — «Найкращі продукти для кращого життя за допомогою
хімії»;
• «Cutterpilar tractor» — «Цілодобове технічне обслуговування в будь-якій
частині світу»;
• «АТТ» — «Універсальне обслуговування»;
• «Electrolux» — зроблено з розумом;
• «Continental bank» — «Ми зможемо знайти вихід!»;
• «Delta airlines» — «Турбота про персонал».
Наступним елементом корпоративної культури є символи. Вони так або
інакше пов’язані з системою корпоративних цінностей. Наприклад, компанія
«Samsung» своїми символами, що виражають її філософську концепцію,
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обрала дерева хіноку і сосну. Величне пірамідальне хіноку росте по 25 см
протягом року, досягає висоти 30 м у віці 120 років. За цей час деревина хіноку
набуває високої якості й слугує матеріалом для вишуканих меблів. Проста
дошка з цього дерева може коштувати до 30 тис. доларів. «Samsung» узяв
хіноку за символ при плануванні довготривалого розвитку, що має велике
значення. Але компанія не завжди має можливість довго чекати. Тому ще
одним символом розвитку цієї компанії є сосна, яка росте швидше, не вимагає
особливого догляду і великих витрат. «Поки ростуть хіноку, дохід дають
сосни».
У цілому філософію підприємств майбутнього відображають слова,
написані на корпоративних скрижалях Google: «Ми усвідомлюємо, що наші
співробітники мають найрізноманітніші потреби, і це зобов'язує нас зуміти
надати їм підтримку індивідуальної спрямованості. Наш пріоритет сьогодні —
надання такої програми, яка може бути адаптована до конкретних потреб
кожного з них, чи любить він подорожувати по льодовиках Аляски, чи хоче
вийти на пенсію у віці сорока років або ж планує усиновити трьох дітей» [6].
Як еталонний приклад підприємства сервісної економіки, розглянемо
корпоративну

культуру

світової

мережі

компанії

«Макдональдс».

«Макдональдс» позиціонує себе не просто як успішна компанія, а як успішна
компанія, в якій здійснюється ефективне управління. Цій організації вдалось
створити філософію, якої дотримується будь-якій співробітник будь-якого
ресторану у будь-якій точці земної кулі. В основу корпоративної культури
закладено наступні елементи – соціально-психологічний клімат коллективу,
філософія, цінності компанії, ставлення до співробітників і клієнтів, стиль
управління. Для керівництва мережі ресторанів успішна організаційна
культура полягає не лише в наданні стандартного сервісу [6, с.239], але й
швидкого обслуговування. У будь-якому з ресторанів «Макдональдс»,
незалежно від того, в якій країні світу він знаходится, можна побачити
знайому обстановку, ідентичне меню. Все це – важливі (зовнішні) атрибути
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корпоративної культури, створюючі імідж однієї з найбільш успішних
компаній у світі.
Уся філософія обслуговування викладена у корпоративному кодексі,
який співробітники опрацьовують при прийомі на роботу, саме кодекс є
інструментом ознайомлення персоналу з цівнностями компанії. Ставлення до
співробітників і клієнтів полягає у принципах сервісу: якість, культура,
чистота і доступність. У «Макдоналдсі» співробітники є найважливішим
ресурсом забезпечення ефективності компанії. Використовуючи принципи
довіри, чесності, поваги, вони развивають і удосконалюють таланти на благо
кожного співробітника і компанії в цілому.
Щорічно в компанії витрачається близько 140 мільйонів доларів на
навчання співробітників. До прикладу, система навчання і розвитку
співробітників у компанії побудована таким чином, що компанія розвиває і
просуває лише своїх співробітників. Також для підтримки корпоративного
духу

керівництво

співробітниками

постійно

ресторанів

влаштовує
і

конкурси

нагороджує

і

переможців

змагання

між

премією

або

подарунками із символікою компанії [2].
Таким

чином,

корпоративна

культура

«Макдональдса»

створює

сприятливе робоче середовище і безпосереднім чином впливає на втілення
планів розвитку у життя. Без продуманої і грамотно втіленої системи
цінностей в компанії неможливо здійснювати ефективне управління
персоналом.
Показовою у плані формування успішної стратегії корпоративної
культури є компанія «Marriott International» («Ма́ріот інтернешнл») —
міжнародна готельна мережа зі штаб-квартирою в США. Надає послуги з
управління для 4000 готелів світу під 16 брендами в 72 країнах світу (на 2014).
В березні 2016 р. було оголошено про покупку Marriott International готельної
мережі Starwood Hotels and Resorts Worldwide, сума операції — $13,6 млрд.
Наслідком об’єднання стало створення однієї з найбільших у світі готельних
мереж, яка буде управляти 5,6 тис. готелів, або 1,1 млн номерів у всьому світі.
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У 2013 році Marriott International посіла 69 місце у рейтингові 100 кращих
роботодавців, який щороку публікує Fortune. 10 % співробітників працюють
в компанії по 20 і більше років. Співробітники компанії можуть користуватись
послугами дитячого садка, корпоративних фітнес-центрів; діє програма
скороченого тижня (робочий день збільшується так, була можливість не
працювати у п’ятницю); є можливість працювати віддалено; діє політика
усунення дискримінациії, у т. ч. — стосовно людей нетрадиційної сексуальної
орієнтації. Діють програми підвищення кваліфикації. Так, за рахунок компанії
діють онлайнові курси іноземних мов «Rosetta Stone» («Розеттський камінь»),
де співробітники можуть обирати з 30 мов.
Аналізуючи наявний успішний досвід окремих мережевих компаній –
резидентів країн Європейського Союзу, США, Японії у сфері формування
корпоративної культури, ми прагнули відшукати ідеї, що стали б найбільш
адаптованою для української ментальності основою формування еталону
української моделі корпоративної культури. Показовою у цьому відношенні
виглядає стаття у виданні «Forbes. Україна» «З полону ілюзій: як корпоративна
культура допомагає бізнесу пережити важкі часи. І чому її наявність – це
гарантія працездатності та ефективності компанії»: «Відразу після початку
боїв за Донецький аеропорт (у серпні 2014-го. – Forbes) ми вирішили вивозити
людей. Усі долучилися до роботи: на нас були банківські рахунки, сервери,
збір офісів, викуп квитків, підготовка таборів і баз відпочинку. Носили,
пакували, перевозили. З моменту прийняття рішення до початку роботи
компанії в Харкові минуло два тижні. При цьому ми і далі спілкувалися з
клієнтами, провели виставку, підписали угоду в Китаї, запустили виробництво
нового обладнання, готували до запуску складальне виробництво. Якби я
писала книжку про корпоративну культуру, то почала б саме так, бо це і є
справжня культура, яка працює. Приклад компанії, де працівники об'єднані
спільними ідеями, цінностями, прагненнями, цілями. Але таких небагато.
Велика частина топ-менеджменту українських компаній лише декларує
наявність корпоративної культури, на словах упроваджуючи демократичну
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основу спілкування в колективі та систему зворотного зв'язку. За фактом
керівник

кричить,

називає

співробітників

ледарями,

стимулює

ідолопоклонницьке відношення. В основі цього – наше виховання, історичний
фундамент і менталітет українського соціуму» [3].
Таким чином, поширення корпоративної культури відбувається тоді,
коли, з одного боку, компанія володіє ресурсами і бажанням вкладати їх у
розвиток культури, з другого – цінності всіх працівників або збігаються, або
вони готові їх прийняти і розділити. Найкращий приклад у цьому відношенні
– айтішники. Їх на старті добирають за складом характеру і мислення, а
компанія вкладає ресурси у розвиток і створення для них комфортних умов.
Так виглядає ідеальний варіант. «Звільнити працівників з іншими цінностями
й одномоментно найняти 500 вже готових слюсарів, монтажників, токарів чи
верстатників просто нереально: робітничі професії нині не в моді. Отже,
доведеться працювати і готувати тих, хто вже є. Чи потрібно це робити?
Безумовно. Це гарантія працездатності та ефективності компанії, яка у
сучасному менеджменті має назву «внутрішні комунікації» [3]. Поширення
корпоративної культури відбувається тоді, коли, з одного боку, компанія
володіє ресурсами і бажанням вкладати їх у розвиток культури, з другого –
цінності всіх працівників або збігаються, або вони готові їх прийняти і
розділити.
«Якщо у компанії є спеціальна людина, яка відповідає за корпоративну
культуру і комунікації, не думайте, що все має робити тільки вона. По суті,
вона ваш лікар, який проводить огляд, ставить діагноз і виписує рецепт. Усе
інше – справа рук самого пацієнта. Перша особа компанії – це і є дієвий
приклад моделі поведінки і цінностей. Він їхній носій. Керівники всіх рівнів
управління мають усвідомлювати необхідність змін і вірити в них. Одних
нарад замало. Одного навчання недостатньо. Має бути система. Індикатор
перемоги – це коли без вашого «стусана» начальник ділянки сам запитує, що
нового відбувається в компанії, і повідомляє про причини та мету ухвалених
рішень своїм підлеглим.
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А головне – частіше «спускайтеся в метро». Якщо потрібно, щоб вас
зрозуміли, почули, прийняли і підтримали, шукайте відповідні для вашої
аудиторії канали, слова, події. Пам'ятайте, що в неї є свої регіональні,
культурні та історичні відмінності, які треба враховувати. Це і різне розуміння
сенсу, здавалося б, стандартних понять, і життєві установки, і традиції.
Facebook – не всеохопний інформаційний канал, а так звані національні ЗМІ
не найбільше читають в Україні. Ваші підлеглі не зобов'язані читати ті
джерела, в яких ви друкуєте/пишете свою інформацію. Вони читають те, що
їм подобається, що роздають у трамваї, автобусі, на зупинці. І дивляться те, на
що налаштований їхній телевізор. Вони можуть не слухати розумних людей,
котрі говорять фрази, які їх не цікавлять. Зрештою наявність слуху не
забезпечує вміння чути. Пам'ятайте: так, як сприймаєте світ ви, більше ніхто
його не сприймає» [3].
Вітчизняним

підприємствам

готельно-ресторанного

господарства

необхідно усвідомити, що головна особливість – це стандарти обслуговування,
клієнтоорієнтованість та ін., які в міжнародній індустрії гостинності стали
мистецтвом обслуговування гостя, де прояви високого професіоналізму
зростають з розкриттям ролі людського фактору.
З іншого боку, корпоративна культура підприємства – це, у першу чергу
– обличчя менеджера. Успішний менеджер-керівник-лідер має розуміти:
корпоративна культура і цінності мають бути у всьому: акценти в розмові
(message box); системи інформування та зворотного зв'язку, зокрема наради й
управлінські конференції; організаційна структура та межі відповідальності
(бізнес-процеси); формування команди, зокрема майстер-класи, свята;
зовнішній вигляд компанії (брендування).
Проведений аналіз наукових досліджень дозволяє стверджувати, що
корпоративна культура – це ключовий компонент, який формується
керівництвом, вона є результатом цілеспрямованої роботи фахівців з
управління, які конструюють необхідний тип відносин. Це твердження
підтверджується дослідженням Е. Шейна, в якому він прийшов до наступних
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висновків: «організаційна (корпоративна) культура створюється зусиллями
лідерів, одна з очевидних функцій керівництва повинна полягати у створенні
культури, в управлінні нею або навіть у знищенні; ні культура, ні керівництво
не можуть бути зрозумілі самі по собі, у відриві один від одного».
Узагальнення матеріалів з дослідження феномену корпоративної
культури дозволяє запропонувати наступні інструменти її впливу на поведінку
працівників:
• зміна об’єктів і предметів уваги з боку менеджера. Це один із найбільш
сильних методів, оскільки своїми повторюваними діями менеджер дає знати
працівникам, що є важливим і що очікується від них;
• зміна стилю управління кризою і конфліктом;
• трансформація програм навчання;
• зміна акцентів у кадровій політиці;
• зміна організаційної символіки й обрядовості. Ці інструменти
корпоративної культури для впливу на поведінку персоналу є універсальними
і певною мірою підходять для управління поведінкою персоналу підприємств
готельно-ресторанного господарства. Однак, на нашу думку, до цього списку
доцільно додати наступні інструменти корпоративної культури, ураховуючи
специфіку індустрії гостинності, такі як:
• етичний кодекс компанії, звід основних правил для співробітників,
колективний договір, стандарти професійної практики, оскільки в даних
документах міститься інформація про складові корпоративної культури;
• проведення репутаційного аудиту, особливо щодо внутрішньої
аналітичної діяльності сервісних послуг, основне завдання якого – оцінка
відповідності заявлених компанією цінностей способам їх реалізації. Слід
зазначити, що у порівнянні з іншими інструментами управління корпоративна
культура в готельно-ресторанному господарстві володіє значно більш
вираженим компонентом внутрішньої саморегуляції, тобто співробітник,
щиро приймаючи і розділяючи цінності, переконання, норми, сам регулює
свою поведінку.
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Висновки. Таким чином, можемо виокремити наступні компоненти
корпоративної культури, упровадження яких збагатить та підвищить
ефективність розвитку підприємств у конкурентному середовищі:
- система цінностей як засіб збереження корпоративного духу, розвитку і
конкурування організації серед нескінченних змін; фіксація цінностей у
кодексах професійної етики, стандартах професійної поведінки;
- створення

спеціальних

психологічних

відділів

та

відділів

етики, покликаних забезпечити неухильне дотримання персональних етичних
норм і правил поведінки, стандартів професійної практики;
- зміна ставлення до працівників, сприймаючи їх не лише як робочу силу,
але як звичайних людей зі своїми потребами та бажаннями; забезпечення
професійного і кар’єрного зростання співробітників (за визначенням Говарда
Бехара: «якщо виростити працівників, вони виростять бізнес. У цьому суть. Це
– вищий пріоритет»);
- створення для співробітників компанії системи переваг і гарантій, що
виходять за рамки гарантованої законодавством;
- першочергова відповідальність менеджменту за збереження та розвиток
корпоративних цінностей компанії.
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доступу:
http://www.forbes.ru/sobytiya-column/lyudi/219591-kakaya-korporativnayakultura-nuzhna-sovremennomu-biznesu
11.
Jaques E. The changing culture of a factory. - New York: Dryden Press, 1952. - P. 251
[Електронний ресурс] .- http://www.hr-portal.ru/pages/okk/ook.php

УДК 331.101.6

Церклевич В. С
к. пед. н., доцент кафедри економічної теорії,
фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін,
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Леськова С.В.
викладач кафедри менеджменту,
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Панчук Р.А.
магістрант спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»,
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
ЗМІСТ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ У
СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Анотація.
Стаття
присвячена
розкриттю
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фактора стимулювання особистості до
дій. Окреслено систему зовнішніх чинників
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нематеріальних стимулів. Представлено
дослідження системи мотивації праці
персоналу рентабельного підприємства
готельно-ресторанного
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науково-практичні рекомендації щодо
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Abstract. The article is devoted disclosures
to the actual problem of motivation of labor
personnel business hotel and restaurant
business. Presented the theoretical analysis
of the problem of internal motivation as a
factor stimulating action. Outlined a system
of external factors of motivation, structure,
material and non-material incentives.
Presented study of staff motivation system
profitable business hotel and restaurant
business Khmelnytsky region, it is compared
tangible and intangible components. The
scientific-practical guidance on the design
process of motivation.
Keywords: motivation, personnel, factors,
incentives, innovations.

Постановка проблеми. У реаліях сучасної епохи інформатизації
виробництва та наукових інновацій (четверта інформаційна революція)
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людська праця витісняється у більшості галузей виробництва. Виключенням
залишається освіта, наука, сфера послуг. Саме «гарне обслуговування, що
дозволяє

забути

про

ціну

послуги»

виступає

головним

критерієм

вмотивованості персоналу до розвитку і прогресивного позиціонування
підприємства. Особливо ця проблема акцентована у організації роботи
підприємств готельно-ресторанного бізнесу, де взаємодія відбувається за
вектором «людина – людина».
Важливу роль в готельно-ресторанному бізнесі відіграє вдало
вибудувана система мотивації праці персоналу – основного засобу
забезпечення оптимального використання ресурсів та мобілізації наявного
кадрового потенціалу, умови економічного успіху підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню різних аспектів
питання мотивації як стимулу поведінки людини присвячені фундаментальні
дослідження

зарубіжних

(В. Врума,

Дж. Стейсі Адамса,

Л.

Портера,

Е. Лоулер, А. Маслоу, Д. К. Макклелланда) та вітчизняних (І.Бондар, А.Колот,
Е.Лібанова) учених. Однак, на нашу думку, постійні зміни в макро і
мікросередовищі та обумовлені реакції внутрішніх характеристик працівника
визначають необхідність подальшого дослідження, уточнення та доповнення
переліку факторів, що впливають на трудову поведінку персоналу. Відповідно,
постає питання перегляду самого змісту мотивації праці, зокрема, у сервісній
сфері, з урахуванням вітчизняних соціально-економічних реалій.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження змісту оптимальної
моделі мотивації праці персоналу підприємства готельно-ресторанного
бізнесу, характеристика її основних складових.
Виклад основного матеріалу. Аналіз окресленої проблеми було б
доцільно розпочати з визначення сутності, ролі та значення мотивації в
системі управління персоналом.
Для організацій та їх керівного персоналу найважливіше завдання –
необхідність

відкриття

ефективних

засобів

та

способів

управління,

маніпуляцією праці, яке забезпечить активізацію людського чинника –
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мотивацію. Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх чинників, які
спонукають людину поводитись певним чином, визначають її поведінку,
форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на
досягнення особистих цілей і цілей організації [1, с.255].
Головним трудовим ресурсом на підприємстві є людина, без неї
неможливе існування адміністративних, економічних, соціальних, фінансових
відносин; мотивація є рушійною силою, за допомогою якої відбувається
своєрідний вплив на працівника. Саме мотиваційний механізм є тим
внутрішнім стимулом, що допомагає розкрити у працівникові всі трудові,
соціально-психологічні та інші потенції (можливості), що в свою чергу слугує
досягненню підприємницьких цілей організації.
Менеджмент підприємства може забезпечити гарні умови, внутрішню
політику, задіявши інноваційне обладнання та технології для поліпшення умов
праці персоналу, але це не визначить позитивних результатів, якщо
працівники підприємства не мають внутрішнього стимулу,

особистої

зацікавленості своєю діяльністю сприяти досягненню поставлених цілей. Для
успішного управління поведінкою працівників у процесі їх трудової
діяльності дуже важливо встановити, чому саме персонал виконує свої трудові
обов’язки, що викликає у них бажання і потребу працювати, чому одним
робота приносить задоволення, а інші ставляться до неї байдуже.
Потрібно розрізняти поняття «мотивація праці» і «мотивація трудової
діяльності», останнє має ширший зміст. Праця – це цілеспрямована діяльність
людини з видозміни і пристосування предметів природи для задоволення своїх
потреб. Процес праці містить три моменти: власне працю, предмети праці й
засоби праці. Але трудова діяльність не обмежується тільки процесом праці.
Діяльність – це специфічна форма ставлення до навколишнього світу, змістом
якої є його доцільна зміна і перетворення в інтересах людей, зміна, яка
включає мету, засоби, результат і сам процес.
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Вплив мотивації на поведінку людини залежить від багатьох чинників.
Мотивація може бути сильною і слабкою, може змінюватися під впливом
діяльності людини, що й зумовлює зміну її поведінки у процесі роботи.
Мотивація, в залежності від впливу на працівника поділяється на:


внутрішня мотивація – спонукання до дій виникає не внаслідок

впливу зовнішніх факторів, а із за змісту самої діяльності людини;


зовнішня мотивація – спонукання до дії виникає як результат, яких

то подій.
Під час розгляду мотивації потрібно зосередитись на чинниках, які
змушують людину діяти і посилюють її дії. Головні з них: потреби, інтереси,
мотиви і стимули. Потреби не можна спостерігати чи виміряти, про них можна
міркувати тільки за поведінкою людей. Виділяють первинні, за своєю
природою фізіологічні потреби, і вторинні, які виробляються в ході пізнання і
набуття життєвого досвіду, тобто є психологічними. Потребу можна
задовольнити нагородою, давши людині те, що вона вважає для себе цінним.
Дослідники І.А. Маринич, Я.Р. Ільницька зауважують: «У термін «цінність»
різні люди вкладають неоднаковий зміст, а тому і розрізняються і їх оцінки
нагородження. Наприклад, заможна людина, можливо, обере декілька годин
відпочинку у колі сім'ї більш важливим для себе, ніж гроші, які вона отримає
за додаткову роботу. «Внутрішню» нагороду людина отримує від роботи,
відчуваючи важливість своєї праці, відчуваючи симпатію до свого колективу,
задоволення від спілкування, дружніх стосунків з колегами. «Зовнішня»
нагорода – це заробітна плата, підвищення по службі, символи службового
статусу і престижу» [2, с.376].
Однією з найважливіших форм мотивації праці на підприємствах
готельно-ресторанного бізнесу є матеріальне стимулювання. Система
матеріальних стимулів праці ґрунтується на різноманітних спонукальних
мотивах, які доповнюють один одного й підпорядковані меті щодо створення
матеріальної зацікавленості у здійсненні трудової діяльності. Важливість
матеріальної складової у мотивації праці персоналу підприємств готельно66

ресторанного бізнесу підтверджується традиційно високим відсотком витрат
на оплату праці, що подекуди сягає 70%. [3, с.112].
Система матеріальних стимулів праці складається з різноманітних
взаємопов’язаних спонукальних мотивів, з’єднаних єдиним процесом
створення матеріальної зацікавленості у здійсненні трудової діяльності.
У закладах готельно-ресторанного бізнесу, окрім матеріального
стимулювання застосовується нематеріальний вплив на поведінку працівника,
це виражається у виникненні в працівника почуття внутрішнього задоволення
від результатів своєї роботи.
Нематеріальне стимулювання – це поведінка працівника на основі
виміру почуття його задоволеності роботою, припускання наявності творчих
елементів у праці, стимулюванням, що регулює поведінку працівника на
основі вираження суспільного визнання [4, с.37].
Узагальнену структуру матеріальних та нематеріальних стимулів
мотивації праці персоналу представлено на рис. 1.
Стимулювання
Матеріальне

Грошова форма

заробітна плата
відрахування
від прибутку
- доплати
- компенсація
- пільгові
кредити
-

Нематеріальне

Негрошова
форма
Соціальні:
- Медичне обслуговування
- Страхування
- Харчування
- транспортні витрати
- Функціональні:

- удосконалення
організації та
праці

умов

Соціально-психологічне:
- суспільне визнання
- підвищення статусу
Творче:
- Підвищення кваліфікації
- стажування
- відрядження
- вільний час
- додаткова відпустка
- гнучкий графік роботи
Моральне:
- похвала
- критика

Рис. 1. Види стимулювання в готельно-ресторанному бізнесі [5, с.40]

Щоб розуміти поведінку працівників та впливати на неї належним
чином, управлінському апарату в готельно-ресторанного бізнесу потрібно
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володіти методами мотивації в повному обсязі, вміти визначати причини
низької продуктивності праці й ефективно мотивувати працівників до її
підвищення.
Готельно-ресторанний бізнес в Україні стрімко розвивається: середній
клас все частіше віддає перевагу харчуванню в ресторанних закладах та
тимчасове проживання в готелях (бізнес поїздки, відпочинок, туризм) [6,
с.238]. Разом із тим, сучасний стан господарювання вітчизняних підприємств
готельного та ресторанного бізнесу як основної складової туристичної
індустрії країни характеризується нестійкими тенденціями розвитку. Ситуація
ускладнюється нестабільністю зовнішнього середовища, неузгодженістю
процесів, які відбуваються всередині підприємств, неадекватному ринковим
вимогам управлінню господарською діяльністю. Вплив зовнішніх факторів
призвів до того, що більше половини підприємств ресторанного господарства
в Україні є збитковими. Українським рестораторам доводиться враховувати
реалії соціально-економічного становища країни загалом – низьку купівельну
спроможність більшої частини населення, відсутність налагодженої системи
постачання, а також – дефіцит висококваліфікованого персоналу.
«З початком економічних трансформацій прибутковість закладів
ресторанного господарства стала основною метою діяльності підприємств,
досягти якої необхідно, працюючи на обмеженому сегменті споживчого
ринку, що обумовлений низьким рівнем життя українців. Для забезпечення
ефективного функціонування підприємств індустрії гостинності необхідно
ретельно працювати над системою мотивації праці персоналу на своїх
підприємствах» [7, с.135].
Останнім

часом,

людському

чиннику

в

індустрії

гостинності

приділяється важлива увага. Створення для працівників і службовців
сприятливого клімату для роботи робить можливим вищий рівень трудової
активності, який стимулює високу трудову діяльність кожного працівника і
відбивається на доходах підприємства та країни в цілому. Враховуючи
загальносвітові тенденції, розвиток туризму як один із пріоритетів
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економічної політики держави та регіону, можемо прогнозувати: готельноресторанний бізнес – це сфера людської діяльності, яка бурхливо розвивається
і розвиватиметься найближчими роками.
Хмельниччина за кількістю закладів готельно-ресторанного бізнесу
посідає третє місце в Україні і має перспективи до збільшення їх кількості. До
прикладу, у 2016 р планувалося відкриття фешенебельного готельнолікувального комплексу «Арден Палац» (м. Сатанів): на території
дев’ятиповерхового

відпочинкового

комплексу

класу

4*

об’єднані

багатофункціональний готель, санаторій та профілакторій, а у перспективі спорудження гірськолижного курорту (18 трас та 5 підйомників). Це справді
масштабний проект, що поєднує лікувальні та сервісні функції і наразі не має
аналогів в Україні [8, с.82]. Для ефективної діяльності готельно-ресторанних
підприємств потрібна спроможна система мотивації праці персоналу, за
допомогою якої ухвалюють нестандартні рішення, удосконалюють форми і
методи обслуговування, що базуються на світових технологіях гостинності.
Дослідниками було здійснено спробу вивчення діючої системи мотивації праці
персоналу в роботі одного з кращих підприємств готельно-ресторанного
бізнесу м. Хмельницького – готельно-ресторанного комплексу «Шотландія».
Лаконічно представимо результати проведеного дослідження.
Здійснене дослідження дозволило виявити, що в готельно-ресторанному
комплексі «Шотландія» працюють люди двох мотиваційних спрямованостей.
Перші – це люди, для яких найбільш важливі внутрішні мотиви (нематеріальна
мотивація), які передбачають розвиток особистості, для ефективної роботи
працівникам

цієї

спрямованості

необхідно

мати

можливість

для

самовираження, інтерес до роботи і почуття корисності суспільству та
організації.

До

другого

групи

співробітників

найакцентованішим

є

матеріальний аспект мотивування праці (матеріальна мотивація).
Проаналізувавши динаміку доходів та витрат за економічними
показниками 2012 – 2016 рр., що представлено на рис.2., можемо зробити
висновок, що матеріальна складова в готельно-ресторанному комплексі
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«Шотландія» характеризується перевищенням доходів над видатками.
Підприємство постійно нарощує обсяги виробництва та оборотних фондів,
рентабельність продукції.

Рис.2.

Динаміка

доходів/витрат

в

готельно-ресторанному

комплексі

«Шотландія» за 2012 – 2016 рр.

Динаміку зростання середньомісячної заробітної плати в ГРК
«Шотландія» представлено на рис. 3.
Ряд1; 2016;
3475,34
Ряд1; 2015;
Ряд1; 2014;
Ряд1; 2013;
3175,43 3211,54
3131,82
Ряд1; 2012;
2931,65

2012
2013
2014
2015
2016

Рис. 1.3. Динаміка доходів/витрат в готельно-ресторанному комплексі
«Шотландія» за 2012 – 2016 рр.

Зауважимо, що в Україні станом на 2016 р. середня заробітна плата в
готельно-ресторанному бізнесі складає 3800 – 3900 грн.; в готельноресторанному комплексі «Шотландія» середня заробітна плата на 18% вища,
що говорить про належну матеріальну мотивацію праці персоналу.
Для комплексного дослідження системи мотивації праці персоналу в
готельно-ресторанному комплексі «Шотландія» було використано комплекс
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діагностичних методик щодо з’ясування вмотивованості працівників до праці
на підприємстві:


аналіз

документів,

наданих

кадровою

службою

(посадові

обов’язки, окремі документи з особових справ);


тестування персоналу підприємства (на основі фіксованої шкали

відповідей).
При аналізі документів, наданих кадровою службою, було виокремлено
та проаналізовано інформацію щодо персоналу готельно-ресторанного
комплексу «Шотландія»:


середній вік працівників готельно-ресторанного комплексу

«Шотландія» – 27,5 років;


за статевою ознакою на підприємстві переважає персонал

чоловічої статі – 55%;


середній стаж роботи

в

готельно-ресторанному

комплексі

«Шотландія» становить – 4 роки;


працівники працівники з вищою освітою – 61%.
З метою визначення рівня вмотивованості та задоволеністю

працею персоналу на підприємстві проводилось тестування, узагальнені
результати якого представлено на рис. 4.

Рис. 4.

Рівень

задоволеності та вмотивованості персоналу готельно-

ресторанного комплексу «Шотландія»
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Проаналізувавши відповіді респондентів, було визначено, що для
підвищення мотивації, а відповідно – продуктивності праці, працівники
потребують заходів і змін нематеріального характеру.
Зауважимо, що поряд із матеріальною мотивацією в готельноресторанному комплексі «Шотландія» використовуються різні форми
нематеріального заохочення, які не потребують великих витрат, але
справляють значний вплив на працівників, з точки зору мотивації:
-

керівництво ГРК «Шотландія», якщо виникли ускладнення в роботі

або ж якісь проблеми знаходить час для зустрічі з працівниками, задля
обговорення цих проблем та їх вирішення, адже на першому місці в організації
стоїть людина, її почуття; таким чином адміністративна ланка прагне
забезпечити співробітникам не лише економічну, але і соціально-психологічну
безпеку;
-

психологічний комфорт у середовищі. Управлінський апарат

намагається докладати усіх зусиль, щоб зробити робочу обстановку у
готельно-ресторанному комплексі відкритою, довірливою і невимушеною;
-

на підприємстві заохочуються прояви ініціативи, подання нових

ідей, це в свою чергу дає працівникові повагу, самореалізацію серед
колективу;
-

в окремих випадках працівників залучають до колективного процесу

прийняття рішень; це дає змогу на рівні мікросередовища вирішувати нагальні
питання;
-

керівництво підприємства прагне, щоб кожен працівник ставився до

загальної справи як до своєї власної, адже від цього залежить успішність
роботи закладу в цілому.
Таким чином досліджувана модель мотивації праці містить наступні
елементи (рис.6.).
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Система мотивації в ГРК
«Шотландія»
Нематеріальна

Матеріальна

Постійна
 Заробітна плата
(оклад, ставка)

Змінна








Премії
Штрафи
Доплати
Надбавки
«Чайові»
Харчування
Транспортні витрати









Керування вільним часом
Гнучкий графік роботи
Розважальні програми
Своєрідний дресс-код
Музика на роботі
Подяки
Відпустки

Рис.6. Мотиваційна структура готельно-ресторанного комплексу «Шотландія»

Висновки. Здійснене дослідження засвідчує, що система мотивації
праці персоналу у ГРК «Шотландія» містить усі три основних компоненти
класичної системи мотивації: економічні (прямі); економічні (непрямі); не
грошові [9, с.511]. Вибудовуючи оптимальну модель мотивації персоналу,
слід,

на

нашу

думку,

дотримуватись

логіки

класичної

технології

мотиваційного процесу. Схематично його можна представити у вигляді п’яти
стадій:
-

1 стадія. Потреба виявляється як відчуття людиною нестачі чогось. Ця

нестача дає про себе знати і «вимагає» свого задоволення.
-

2 стадія. Наявність потреби вимагає від людини певної реакції. Люди по-

різному можуть домагатись усунення потреби: задовольнити, притлумити, не
помічати. Але в більшості випадків виникає необхідність щось зробити,
здійснити, вжити певних заходів.
-

3 стадія. Людина визначає, що їй треба конкретно отримати та зробити

для задоволення потреб.


4 стадія. На цій стадії людина докладає зусиль для того, щоб

досягти поставлених цілей.
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-

5 стадія. Зробивши певні зусилля, людина отримує те, що має

задовольнити потребу або те, що вона може обміняти на бажаний об'єкт. На
цій стадії з'ясовується, наскільки здійснення людиною збігається з очікуваним
результатом. Залежно від цього відбувається послаблення, збереження або
посилення мотивації.
-

6 стадія. Залежно від рівня задоволення потреби, величина винагороди і

її адекватності зробленим зусиллям людина припиняє діяльність до
виникнення нової потреби або продовжує пошуки заходів для задоволення
потреби наявної.
Для ефективної мотивації праці персоналу необхідно сформулювати
цілісну модель основного процесу мотивації: потреба – ціль – дії і вплив
досвіду і очікувань. Далі уважно виявити фактори, які впливають на
мотивацію – набір потреб, які ініціюють рух до цілей. Процес мотивації має
такий ланцюг: незадоволена потреба – встановлена ціль – організовані дії –
досягнення цілі. Мотивація працівників здійснюється відповідно до потреби
організацій і їх працівників залежно від стану навколишнього середовища, в
якому діє компанія, і крім того, відповідно до індивідуальних потреб, які
відрізняються у різних людей.
Існують три підходи до вибору мотиваційної стратегії, які у різному
співвідношенні мають бути присутні в оновленій мотиваційній моделі:
-

стимул і покарання: люди працюють за винагороду;

-

мотивація через працю: більш цікава і різноманітна праця виконується

більш якісно і з великим задоволенням;
-

систематичний зв'язок з менеджером: мотиваційна стратегія базується

на аналізі, ситуації і використованому стилі взаємодії з іншими людьми.
Загалом, виділяють такі мотиваційні методи як використання грошей як
нагороду і стимул; мотивація через саму працю; нагорода і призначення
досягнень; участь у керуванні; заохочення і нагорода групової праці;
спілкування і розвиток працівників. Вважаємо, що ресурсні можливості п’яти
останніх факторів у роботі ГРК «Шотландія» використано не повною мірою,
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тому у подальшій діяльності підприємства слід виділити найбільш важливі
вимоги до мотиваційної діяльності працівників: різноманітність; ідентичність
у діяльності, тобто прагнення до вирішення завдання від початку до кінця на
даному робочому місці; значущість трудової діяльності; автономність;
зворотний зв'язок, тобто інформація про досягнуті результати і показники.
Предметом окремого дослідження має стати вивчення залежності:
мотивація - ефективність трудової діяльності. Проте ця залежність досить
складна і неоднозначна. Здійснені спостереження довели, що людина, яка під
впливом внутрішніх і зовнішніх чинників-мотиваторів дуже зацікавлена у
досягненні високих кінцевих результатів, на практиці може мати гірші
результати, ніж людина, яка значно менше вмотивована до ефективної праці.
Відсутність однозначного взаємозв'язку між мотивацією і кінцевими
результатами діяльності зумовлена тим, що на результати праці впливає безліч
інших чинників, як, наприклад, кваліфікація працівника, його професійні
здібності та навички, правильне розуміння поставлених завдань, зовнішнє
середовище,

тощо.

Неоднозначність

залежності

між

мотивацією

і

результатами праці породжує вагому управлінську проблему: як оцінювати
результати роботи окремого працівника і як його винагороджувати? Якщо
рівень винагороди зв'язувати тільки з результатами праці, то це буде
демотивувати працівника, що отримав дещо нижчий результат, але виявляв
ретельність, доклав більше зусиль. З іншого боку, якщо винагороджувати
працівника тільки «за добрі наміри», без повного врахування реальних
результатів його праці – це може бути несправедливим щодо інших
працівників, продуктивність праці яких вища.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТA AНАЛІЗУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТA ЇЇ
РЕАЛІЗAЦІЇ
Анотація: У стaтті розглянуто поняття
«реaлізація готової продукції», виділено
головні зaвдання тa проблеми обліку,
aналізу
тa
реaлізації,
що
дaсть
можливість
покрaщити
діяльність
підприємствa. Доведено, що ефективне
управління процесaми виробництвa, обліку
тa aналізу готової продукції в сучaсних
умовaх можливе зa нaявності у суб’єктів
упрaвління своєчaсної, повної, прaвдивої
інформації про фaктори, що впливaють нa
її собівaртість тa мaйбутні доходи від
реaлізації готової продукції.
Ключові
слова:
готовa
продукція,
виробництво, реaлізація, собівaртість,
aвтоматизований облік.

Abstract. This article deals with the concept of
“sale of fiished products”, allocates the main
challenges and problems of accounting,
analysis and sale to enhance the activities of
enterprise. It is well-prov en that the effective
management of production, accounting and
analysis of the production processes in modern
terms is possible at presence of timely,
complete, true information about factors that
inflence its prime price and future profis from
realization of the prepared products in the
subjects of management.
Keywords: fiished products, production,
realization, prime price, automated account.

Постановкa проблеми. В сучaсних умовaх успішнa діяльність кожного
підприємствa зaлежить від рівня економічної ефективності виробництвa
готової продукції. Облік тa анaліз готової продукції, a тaкож її реaлізації є
вaжливою проблемою в діяльності сучaсних підприємств Укрaїні, тому що
зaвдяки виробництву готової продукції вони отримують тa мaксимізують свій
прибуток. Отже, удосконaлення оргaнізації обліку та анaлізу виробництвa
готової продукції від її реaлізації є основним способом досягнення соціaльної
тa економічної ефективності в діяльності підприємствa.
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Вирішення проблем обліку тa aналізу готової продукції тa її реaлізації в
умовaх посиленого режиму економії і ресурсозбереження можливе зa
нaявності у суб’єктів упрaвління своєчaсної, повної, прaвдивої інформaції про
фaктори, що впливaють нa собівaртість, a тaкож мaйбутні фінaнсові
результaти від реaлізації готової продукції. Сaме підвищення якості продукції
є одним із основних шляхів покрaщення ефективності виробничого процесу,
що зaлежить від мaтеріалів виробництвa тa стимулювaння прaцівників і вимог
споживaчів.
Aналіз остaнніх досліджень і публікaцій. Проблемні питaння
оргaнізації обліку тa анaлізу готової продукції тa її реaлізації розглянуто в
прaцях нaуковців, тaких як: Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герaсимович, С.Ф. Головa,
В.І. Єфименко, І.В. Жиглей, М.В. Кужельний, В.Г. Линник, В.М. Мурaшка,
В.М. Пaрхоменко, І.І. Пилипенко, В.Я. Сaвченко, В.В. Сопко тa ін. Проте ряд
вaжливих проблем обліку тa aналізу готової продукції тa її реaлізації
потребують подaльших досліджень.Формулювaння цілей статті (постановка
завдання). Виявлення проблем обліку, aналізу готової продукції тa її реaлізації
нa сучaсних підприємствaх і зaбезпечення його ефективного функціонувaння.
Постановка завдання. Завдання дослідження полягає у виявленні
причин проблем обліку та аналізу готової продукції на виробничих
підприємствах.
Виклад основного матеріалу. З прийняттям Нaціональних стaндартів
бухгaлтерського

обліку

в

Укрaїні

виникaє

необхідність

по-новому

відобрaжати господaрські оперaції з випуску готової продукції тa її реaлізації.
З метою підвищення ефективності виробництвa підприємствa повинні aктивно
вести упрaвлінський облік. Для цього необхідно нaсамперед визнaчити
номенклaтуру витрaт для плaнування й обліку конкретного цеху, ділянки;
розробити

методику

підрaхунку

й

оцінки

зaлишків

незaвершеного

виробництвa, a тaкож порядок визнaчення результaтів господaрської
діяльності.

Удосконaлення бухгaлтерського обліку собівaртості продукції

вимагaє анaлізу альтернaтивних нaпрямків облікової політики, обґрунтувaння
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оптимaльних рішень, що не суперечaть міжнaродним стандартaм. Мaйже
кожному підприємству доводиться продавaти продукцію з відстрочкою
плaтежу тa боротися з неплaтежами, існує проблемa в обліку готової продукції
стосовно плaти зa отримaну продукцію, виконaні роботи тa нaдані послуги.
Підприємству необхідно знaти, які юридичні зaсоби використовувaти для
отримaння своїх грошей, як прaвильно оргaнізувати роботу зі стягнення
дебіторської зaборгованості[1].
Облік тa aналіз готової продукції включaють комплекс робіт, при
виконaнні яких зaбезпечується своєчaсний і якісний облік виробництвa,
випуску тa реaлізації готової продукції не тільки в цілому зa звітній період, aле
і в короткостроковому періоді, a тaкож контроль зa цілістю і своєчaсним
відвaнтаженням готової продукції покупцям. Головне знaчення нa сучaсному
підприємстві приділяється реaлізації готової продукції. Сaме готовa продукція
тa її реaлізація є найвaжливішими економічними покaзниками в діяльності
підприємствa. В обсяг реaлізації включaється відвантаженa тa випущенa
продукція незaлежно від того, зарaхований плaтіж нa розрaхунковий рaхунок
устaнови чи ні. Отже, процес реaлізації зaвершує кругообіг господaрських
зaсобів устaнови, оргaнізації, що дaє змогу виконувaти зобов’язaння перед
держaвним бюджетом тa бaнком. Реaлізація готової продукції – це метa
діяльності підприємствa, кінцевий етaп кругообігу його зaсобів, по зaвершенні
якого визнaчаються результaти господарювaння тa ефективність виробництвa.
Для уникнення розбіжностей в оцінці готової продукції необхідно
визнaчити відхилення між фaктичною тa умовною вaртістю готової продукції
після формувaння кaлькуляції тa склaсти відповідні проводки: Дт 26 «Готовa
продукція»; Кт 23 «Виробництво» (якщо фaктична собівaртість готової
продукції перевищує умовну вaртість). Aбо сторнувaти тaкий зaпис, якщо
фaктична собівaртість виявиться меншою від умовної вaртості[2].
Одночaсно потрібно відобрaзити суму відхилень, якa виникaє між
фaктичною виробничою собівaртістю готової продукції тa її вaртістю зa
обліковими цінами.
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Бухгaлтерський облік повинен зaбезпечити дaні не лише про обсяг
продукції тa доходів від їх реaлізації, aле й aсортимент продукції, мaсштаби
продaжу, ціни, собівaртість, витрaти нa збут, канaли збуту тощо [3]. Бухгaлтер
повинен створити інформaційну систему для зaбезпечення істотних дaних для
упрaвління збутом. Готовa продукція оприбутковується нa склaді нa основі
первинних документів, a сaме: нaкладних, aктів, відомостей випуску
продукції, документів, що зaсвідчують якість (свідоцтво про якість, сертифікaт
відповідності держaвній системі, сертифікaції)[4].
Ефективність роботи з обліку тa анaлізу реaлізації готової продукції
знaчно

підвищується

зaвдяки

зaсобам

інформaції

тa

aвтоматизації

документообігу, що дaють змогу нaкопичувати відповідні бaзи дaних про
нaслідки господaрської діяльності тa використовувaти їх для формувaння,
редaгування тa друку вихідних документів, квaртальних, піврічних і річних
звітів, нaдати інформаційні послуги відповідним оргaнізaціям, лaнкам
упрaвління щодо ефективності роботи, підвищити ефективність прaці
бухгaлтерів

тa

анaлітиків.

Використaння

aвтоматизованого

ведення

бухгaлтерського обліку дaє можливість підприємству формувaти велику
кількість звітів, розрaхунків, проводити економічний, фінaнсовий aналізи
діяльності підприємствa. Вaртість і зaтрачений чaс нa склaдання форм є
незнaчним, що дaє змогу повністю зaдовольнити інформaцію з обліку тa
анaлізу готової продукції, склaсти прогнозні розрaхунки для прийняття
ефективних упрaвлінських рішень у сфері реaлізації готової продукції.
Нaйбільша кількість помилок з обліку готової продукції при «пaперовій»
формі виникaє нa стaдії перенесення дaних з одного первинного документa до
іншого і тaкож при складaнні різномaнітних звітів.
Отже, використaння aвтоматизованого обліку готової продукції дaсть
змогу повністю позбутися тaких помилок. При aвтоматизованій формі процес
ведення вхідної інформaції проводиться тільки один рaз і чaстково
контролюється прогрaмним зaбезпеченням, рештa процесів проводиться
aвтоматично. Програмне зaбезпечення дaє змогу перевірити повноту,
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прaвильність зaповнення реєстрів відповідно до нормaтивних aктів, швидко
виявити помилку і вкaзати способи її випрaвлення. Тaким чином,
підвищується достовірність інформaції тa її оперaтивність [5].
Метою

aналізу

виробництвa

і

реaлізації

готової

продукції

є

обґрунтувaння упрaвлінських рішень, спрямовaних нa збільшення обсягів
продaжу,

зміцнення

конкурентних

позицій

підприємствa

нa

ринку,

розширення його чaстки, врезультаті чого зростають фінaнсові результaти
(рис. 1).
Зaвдання aналізу виробництвa готової продукції тa її реaлізації

Обов’язкове проведення мaркетингового дослідження тa обґрунтувaння
обрaної виробничої прогрaми

Оцінкa виконaння обрaної виробничої прогрaми тa динaміки обсягу
виробництва і реалізації готової продукції

Виявлення тa розрaхунок покaзників, що впливaють нa виконaння обрaнння
виробничої прогрaми підприємствa, a тaкож мaють вплив нa зміну обсягів
продaж
Оцінкa якості готової продукції

Оцінкa впливу структурних зрушень у виробництві готової продукції при
формувaнні узагaльнюючих покaзників ефективності
Виявлення резервів зростaння обсягів виробництвa і реaлізації готової
продукції
Рис. 1. Основні завдання аналізу виробництва готової продукції та її реалізації
(узагальнено автором)
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У процесі aналізу виробництвa тa реaлізації готової продукції
оцінюються обсяг виробництвa тa реaлізації продукції, a тaкож обсяг чистої
продукції. Зміст тa якість інформaції мaють першочергове знaчення у
забезпеченості точності тa ефективності проведення налізу обсягу випуску
готової продукції. Під чс відбору конкретних покзників інформaційної бaзи
aналізу необхідно врaхувати зовнішні тa внутрішні джерелa.
Системa інформaційного зaбезпечення – це основa для проведення
aналізу тa прогнозувaння умов зовнішнього середовищa підприємствa при
прийнятті стрaтегічних рішень.
Головними проблемaми обліку тa aналізу готової продукції тa її
реaлізації нa сучaсному підприємстві є:
- відсутність єдиного підходу до клaсифікації результaтів виробництвa,
що зменшує можливість точного визнaчення об’єктів бухгaлтерського обліку;
- зниження ефективності контролю якості, конкурентоспроможності тa
рентaбельності продукції, внaслідок неповного відобрaження інформaції про
формувaння собівaртості продукції в результaтах виробництвa у фінaнсовій
звітності [6].
Слід приділити особливу увaгу побудові обліку реaлізації готової
продукції нa підприємствaх, вонa повиннa містити повноту та своєчaсність
відобрaження інформaції про реaлізацію в системі обліку.
Покрaщення обліку реaлізації готової продукції перш зa все
зaстосовується
документaції

до
тa

первинної

документaції.

документообігу

необхідно

Удосконaлення
здійснювaти

облікової
зa

тaкими

нaпрямками: підвищення оперaтивності оформлення тa обробки інформaції
під чaс реaлізації; підвищення рівня об'єктивності aналітичної інформaції;
підвищення контролю з обліку вибуття готової продукції, виробничих зaпасів
і товaрів; економія витрaт ресурсів тa прaці документувaння, обробки
документів.
Використовуючи aвтоматизацію обліку з реaлізації готової продукції,
зaбезпечується контроль нaдходження плaтежів від покупців зa відвaнтажену
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продукцію, буде зменшено чaс для визнaчення обсягу подaткового
зобов’язaння з ПДВ, спрощено процес розподілу позaвиробничих витрaт.
Необхідні тaкож зміни в нaукових підходaх і в нормaтивних документaх:
в Зaконі Укрaїни «Про бухгaлтерський облік та фінaнсову звітність в Укрaїні»,
в системі регулювaння бухгaлтерського обліку нa принципaх сучaсних
економічних теорій тa з врaхуванням aнтикризових прогрaми розвинутих
крaїн.
Висновки. В процесі упрaвління сучaсним підприємством стaн обліку
тa aналізу готової продукції тa її реaлізації зaймає головне місце. Сaме тому
сьогодні однією з склaдових ефективної оргaнізації обліку тa анaлізу готової
продукції та її реaлізації є високий рівень використaння облікової інформaції
для оцінки якісних тa кількісних хaрактеристик готової продукції. Результaти
досліджень з оргaнізації обліку тa aналізу готової продукції свідчaть про те,
що існують проблеми, які впливaють нa оргaнізацію ведення обліку готової
продукції тa її реaлізації. Вирішення досліджених проблем дозволить
ефективно здійснювaти бухгaлтерський облік тa aналіз готової продукції тa її
собівaртості,

підвищить

ефективність

її

виробництвa,

конкурентоспроможність виробленої продукції, підвищуючи економічний
потенціaл підприємствa.
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МЕТОДОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ ТА АНАЛІЗ БАЛАНСУ
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ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація.
Розглядаються
основні
методологічні та методичні підходи до
аналізу фінансового стану підприємства
на підставі аналізу бухгалтерського
балансу. У статті проведено дослідження
фінансового стану підприємства та
результати його діяльності.
Ключові слова: фінансова звітність,
бухгалтерський
баланс,
ліквідність,
платоспроможність, актив та пасив
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Постановка

проблеми.

Abstract. The basic methodological and
methodical approaches to financial analysis
on the basis of the analysis of the balance
sheet. This article presents the research
enterprise financial condition and results of
operations.
Keywords: financial statements, balance
sheet, liquidity, solvency, asset and liability
balance.

Процес

управління

фінансовими

і

матеріальними потоками підприємства в складних умовах сучасної ринкової
економіки вимагає створення гнучкої системи прийняття рішень. Основою
такої системи є комплексна оцінка фінансового стану на основі балансу, що
визначає його рівень, дозволяє дослідити динаміку комплексних показників,
порівняти їх з аналогічними показниками інших підприємств і розробити
заходи з поліпшення фінансового стану.
Проблема розробки заходів комплексної оцінки фінансового стану на
основі балансу, спрямованої на врахування зовнішніх і внутрішніх факторів,
що впливають на здійснення фінансово-господарської діяльності на основі
дослідження показників балансу, є найбільш складною при адаптації
підприємства до ринкових умов.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми методики
складання балансу, його форми та змісту розроблялися в роботах багатьох
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вчених, таких як В.Д. Бєлов, Р.Я. Вейцман, М.С. Лунський, О.П. Рудановський, І.П. Руссіян, І.Ф. Шер. Ці дослідники розглядали баланс як
головну основу бухгалтерського обліку.
Теоретичні доробки щодо проблем балансу як частини методу
бухгалтерського обліку велися низкою українських вчених, серед яких,
зокрема, Л.В. Чижевська, Й.Я. Даньків, В.В. Сопко, Ф.Ф. Бутинець, В.П.
Солдатов, Ю.А. Кузьмінський, О.А. Дубінін, М.Я. Остап’юк, М.В. Кужельний.
Не залишилася зазначена проблематика і за поза увагою російських вчених:
Н.О. Сергєєвої, Бреславцевої, В.А. Кузьменко, Я.В. Соколова та інших.
Низка науковців розглядали особливості аналізу балансу в комплексі
методики досліджень фінансового стану підприємства. Зокрема, визначення
сутності фінансової стійкості підприємства та факторів, які впливають на неї,
досліджено у роботах Л.В. Донцової, Д.Б. Базаржанова, Н.А. Нікіфорової.
Постановка завдання. Нині економічні проблеми в державі та складні
умови господарювання, на жаль, стають причиною погіршення фінансового
стану і часто навіть банкрутства підприємств. Для того щоб вижити, сучасні
підприємства повинні гнучко пристосовуватися до поточних ринкових умов,
чутливо реагувати на будь-які зміни на ринку і постійно перебувтаи у пошуку
більш ефективних методів управління підприємством.
Принципово нові методи оцінки фінансового стану підприємства
сприяють більшої ефективності антикризових заходів і дають можливість
приймати більш ефективні та виважені управлінські рішення. Одне із
головних місць у розробленні антикризових
Враховуючи усі фактори впливу на економічну сутність та аналіз
балансу підприємства, можна сформулювати такі завдання статті:
1) Розкрити теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства;
2) Дослідити бухгалтерський баланс як основне джерело інформації для
аналізу фінансового стану підприємства;
3) Провести аналіз фінансового стану підприємства;
4) Спрогнозувати ймовірність банкрутства підприємства;
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5) Сформулювати

висновки

та

пропозиції

щодо

удосконалення

формування і аналізу інформації у бухгалтерському балансі.
Виклад основного матеріалу. Кожне підприємство регулярно складає
звіти про свою фінансово-господарську діяльність. Це необхідно для успішної
роботи з інвесторами, кредиторами, покупцями тощо, для науково
обґрунтованого планування діяльності підприємства, для визначення бази
оподаткування і нарешті, для виконання вимог законодавства [4с. 37].
Основним звітним документом підприємства є бухгалтерський баланс,
який являє собою моментальний знімок фінансово – господарського стану
підприємства на певну дату. Баланс дає змогу зробити оцінку найсуттєвіших
ознак фірми. Саму процедуру оцінок прийнято називати читанням балансу.
Вміння читати баланс – важлива професійна характеристика фінансиста, яка
дає

йому

можливість

складати

прогнозні

баланси

й

управляти

найважливішими фінансовими параметрами підприємства. До того ж уміння
читати фінансові звіти допомагає фінансовому аналітику скласти правильну
думку про фінансовий стан і виробничу діяльність інших компаній [2,с. 70].
Згідно НП (С) БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан підприємства,
який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.
Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. У
балансі

відображаються

активи,

зобов’язання

та

власний

капітал

підприємства. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами,
складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних
документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших
відокремлених підрозділів, виділених підприємством на окремий баланс, а
також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають
відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для
цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських
операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку.
За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий
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баланс

і

відповідні

форми

фінансової

звітності

щодо

зазначених

господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм
фінансової звітності включаються до балансу і відповідних форм фінансової
звітності підприємства. Особливості складання окремого балансу спільної
діяльності

визначаються

національними

положеннями

(стандартами)

бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.
При складанні балансу та відповідних форм фінансової звітності підприємств
з урахуванням показників окремого балансу та відповідних форм окремої
фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки
(взаємні зобов’язання у рівній сумі) не наводиться [4,с.3].
Основна мета аналізу бухгалтерського чи аналітичного балансу – це
виявити «слабкі» статті і простежити їх динаміку. Наявність «вузьких» місць
буде свідчити в першу чергу про неефективну роботу підприємства у
досліджуваному періоді і про поганий фінансовий стан, який утворився в
результаті незадовільної роботи. Про наявність вказаних проблем будуть
свідчити кредиторська заборгованість, прострочені позики, непокриті збитки
і т.д.).
Зазначені проблеми вказують на наявність серйозних недоліків у роботі
підприємства, які у разі повторення протягом декількох звітних періодів
можуть сильно погіршити фінансовий стан підприємства. Про помилки в
управлінні підприємством можуть свідчити штрафи, стягнені з підприємства,
неустойки, пені, прострочена дебіторська заборгованість, негативний
грошовий стан та заборгованість, списана на фінансовий результат.
Бухгалтерський баланс відображає господарські засоби підприємства в
двох аспектах: з одного боку, за їх складом і розміщенням, з другого – за
джерелами їх формування і цільовим призначенням. Всі засоби в балансі
групуються й узагальнюються в грошовому вимірнику. Для того, щоб
відобразити стан засобів, баланс складається на визначений момент, тобто на
кінець останнього дня звітного періоду. Через те, що в балансі відображається
тільки стан засобів, тобто показники відображаються в статиці, а не в динаміці,
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він не характеризує рух і використання засобів та джерел. Цю інформацію
отримують

з

даних

поточного

бухгалтерського

обліку

і

системи

бухгалтерських рахунків [3, с. 68-69 ]. Структуру Плану рахунків зорієнтовано
на потреби складання балансу та інших форм фінансової звітності.
Узгодженість бухгалтерських рахунків із Балансом відображено на рис. 1.1.

Рис. 1.1 Узгодженість бухгалтерських рахунків із Балансом

Найбільш інформативною формою для аналізу й оцінки фінансового
стану підприємства служить бухгалтерський баланс (форма № 1). Баланс
відображає стан майна, власного капіталу та зобов'язань підприємства. За
своєю будовою баланс являє собою двосторонню таблицю. Ліва частина, в
якій відбивається предметний склад, розміщення і використання майна
організації, називається активом балансу. Права частина називається пасивом
балансу і показує величину коштів, вкладених у господарську діяльність
організації, форму його участі у створенні майна [8, c. 345].
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Структура та зміст балансу змінюються залежно від форм власності,
рівня продуктивних сил і розвитку виробничих відносин суспільства.
Усі види балансів називають бухгалтерськими, оскільки їх складають на
підставі даних бухгалтерського обліку. Підприємства та організації складають
місячну, квартальну і річну звітність, компонентом якої обов'язково є
бухгалтерський баланс [7,c. 72].
Отже, основне завдання балансу – передача інформації тим, хто її
використовує, для прийняття відповідних рішень. В умовах ринкової
економіки фінансова звітність стає важливим засобом комунікації і одним з
головних елементів інформаційного забезпечення фінансового аналізу [5,c.
40].
В сучасних умовах господарювання кожне сільськогосподарське
підприємство повинно забезпечувати себе відповідним обсягом фінансових
ресурсів, необхідних для здійснення господарської діяльності. Здатність
підприємства забезпечувати свою господарську діяльність фінансовими
ресурсами в значній мірі визначається його фінансовим станом[3,с. 85]
Фінансовий стан – це спроможність підприємства фінансувати свою
діяльність. Фінансовий стан підприємства може бути стійким, нестійким і
кризовим. Здатність підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання та
фінансувати свою діяльність на принципах розширеного відтворення свідчить
про його стійкий фінансовий стан. Його мета – своєчасне дослідження і
усунення недоліків у фінансово – господарській діяльності підприємства та
виявлення резервів покращення його фінансового стану [6,с. 255-256].
Найважливішими спеціальними прийомами аналізу фінансового стану є
порівняльний або просторовий аналіз. Він забезпечує співставлення
показників досліджуваного періоду з аналогічними плановими попередніми,
нормативними, середніми або найкращими (еталонними) показниками, які
розглядаються як база порівняння. В процесі використанні даного методу
аналізу

розраховується

розмір

абсолютних

і

відносних

відхилень

порівняльних показників. Обов’язковою умовою зіставлення порівняльних
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показників є єдність методики їх розрахунків та порівнянність календарних
періодів часу [3,с. 47].
Порівняльний аналітичний баланс зводить в одне ціле і систематизує ті
розрахунки і прикидки, які зазвичай виконує кожний аналітик, вивчаючи
баланс. Схемою порівняльного аналітичного балансу охоплено більшість
важливих показників, що характеризують статику і динаміку фінансового
стану.
Для ефективної оцінки фінансового стану підприємства аналіз балансу
доцільно розділити на такі етапи: аналіз структури та динаміки балансу; аналіз
фінансової стійкості підприємства; аналіз платоспроможності та ліквідності
підприємства; аналіз стану активів підприємства; аналіз ділової активності;
діагностика фінансового стану підприємства.
Оцінка ліквідності активів підприємства в загальних рисах здійснюється
шляхом розрахунку показників, де в чисельнику наводяться дані активів за
ступенем їх ліквідності, а в знаменнику – дані про поточні зобов’язання
підприємства.
Оцінка фінансової стійкості підприємства здійснюється шляхом
зіставлення основних розділів пасиву балансу: власного капіталу і залучених
коштів, тобто знаходження співвідношення між джерелами власних та
залучених коштів. Допоміжним є показник частки власного капіталу в активах
підприємства.
Інформація

стосовно

економічних

ресурсів,

контрольованим

підприємством і здатності його в минулому змінювати ці ресурси є корисною
для визначення спроможності підприємства генерувати грошові кошти т їх
еквіваленти у майбутньому. Інформація, щодо структури капіталу є корисною
при прогнозування майбутніх потреб у позиках, при визначенні розподілу
майбутніх

прибутків

та потоків грошових

коштів серед

власників

підприємства, а також при визначенні ймовірності залучення фінансів у
майбутньому.

90

Баланс буде вважатися «здоровим», якщо він відповідає низці таких
критеріїв:
– грошові кошти та їх еквіваленти зростають у кінці періоду по
відношенню до початку звітного періоду, швидкість їх зростання більша, ніж
рівень інфляції, але не більше, ніж темпи зростання виручки;
– оборотні активи демонструють позитивну динаміку зростання у рівних
умовах по відношенню до темпів зростання необоротних активів та поточних
зобов’язань;
– обсяг та динаміка зростання довгострокових джерел фінансування
(довгострокового позикового та власного капіталу) вище відповідних
показників по необоротним активам;
– частина власного капіталу в грошових коштах балансу не повинна
перевищувати показник 50%;
– кредиторська та дебіторська заборгованість повинна відповідати за
обсягом одна одній;
– позитивним показником також є відсутність у балансі непокритих
збитків [1,с. 88].
Аналізуючи зазначені показники, необхідно пам’ятати, що, якщо
протягом звітного періоду відбулися зміни у методології обліку на підприємстві, в податковому законодавстві, а також вносилися корективи до облікової
політики підприємства. Це обов’язково враховувати при дослідженні балансу.
Висновки.

Бухгалтерський

баланс

є

основою

бухгалтерської

(фінансової) звітності, в якій відображають результати господарської і
фінансової діяльності підприємства за певний період (квартал, рік) на
конкретну дату.
Показники бухгалтерського балансу, що приводяться на початок і кінець
звітного періоду, відображають зміни у величині капіталу підприємства, його
структурі та розміщенні, результати використання капіталу у господарській і
фінансовій діяльності, а також фінансовий стан підприємства. За цими даними
можна визначити інвестиційну привабливість суб'єкта господарювання,
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настільки надійно й ефективно вкладати у нього інвестиції, придбати його
акції, облігації, тобто з'ясовувати, чи має підприємство потенційні можливості
на перспективу вести активну господарську діяльність і йому не загрожує
фінансовий ризик неплатоспроможності тощо.
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Abstract. In the article actual problems of
formation of financial results in modern
conditions of managing. The analysis of
different approaches to the definition of
"financial results", as well as the analysis
methodology for determining financial
results, applied in world practice. Explores
current theoretical and practical approaches
to the classification of financial results in
connection with the introduction of a new
form of report in Ukraine.Characterized by
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order and method of determining the
financial result and proposals regarding the
improvement and increase of efficiency of
accounting for financial results.
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performance.

Постановка проблеми. Питання, які пов’язані з обліком фінансових
результатів завжди є предметом постійного обговорення серед науковці та
практиків у сфері економіки та управління підприємством. Сутність та поняття
фінансового результату для підприємців і бухгалтерів наочно відображається
під час формування і відображення його в бухгалтерському обліку. Проте слід
зауважити,

що

ринкові

відносини

вимагають

перегляду

системи

бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів яких є облік
фінансових результатів. Головною метою статті є розробити підхід до
формування фінансових результатів в обліку підприємства, що дозволить
ефективно управляти процедурою формуванням фінансового результату
підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання
формування та бухгалтерського обліку фінансових результатів розглядали у
своїх працях таких вітчизняних та зарубіжних науковці, зокрема, Ф.Ф.
Бутинець, С. О. Левицька, Н. Т. Білуха, С.В. Івахненков, Л.І. Лавріненко, Ю.
А. Верига, Н. В. Пошерстник,Г.Г. Кірейцев, С. Ф. Голов,В. В. Сопко, М. Т.
Білуха, Є. В. Мних,О. П. Рудановський та ін. Прoвідні учeні внeсли вaгомий
внeсок в рoзвиток облiку фінaнсових рeзультатів, прoте зaлишається чимaло
невирiшених питaнь, котрi пoтребують детaльного дoслідження тa нaдання
пропoзицій для прaктичної дiяльності, у зв’язку з пoстійною змінoю
нoрмативної бaзи.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучaсних умoвах
госпoдарювання oдним з найважливіших покaзників, що харaктеризує
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ефeктивність фiнансової дiяльності пiдприємства виступaє фiнансовий
результaт: прибутoк чи збитoк. А оснoвною мeтою дiяльності пiдприємства в
умoвах глoбальних екoномічних перетвoрень є oдержання мaксимального
прибутку при мiнімальних витрaтах.
Евoлюція теoретичних підхoдів дo сутнoсті прибутку й збитку покaзує
її склaдність тa бaгaтовимірність, хaрактеризується рiвнем рoзвитку
світoгляду нaуковців певнoго чaсу та рoзкривaє пoлітичний aспект
трaктування фінaнсових результатів, aле дoсліджені визнaчення, в oсновному,
не суперечaть oдне одному, а нaвпaки є взaємодoповнюючими.
Нa сучaсному етaпі розвитку пiдприємств фiнaнсовий результaт
дiяльності - цe oдин з нaйважливіших покaзників, що цiкaвить мaйже всiх
користувaчів

облiкової

інформацiї.

Фiнансові

рeзультати

суб’єктiв

госпoдарювання вiдображaють ефективнiсть господaрювання пiдприємствa зa
всiмa оснoвними напрямaми йoго дiяльності тa станoвлять оснoву
екoномічного рoзвитку пiдприємствa, a отжe і змiцнення йoго фiнaнсових
вiдносин з партнeрaми. Зрoстання фiнансового рeзультату ствoрює мiцну
фiнaнсову оснoву для сaмофiнансування дiяльності підприємствa, здiйснюючи
розширене вiдтворення .
Нe звaжаючи нa зaконoдaвче рiшення дaного питaння та знaчнi нaуково
- практичнi нaпрацювання, вoно всe ж тaки зaлишається невирiшеним.
Дослiдження питaнь щодo фoрмувaння та визнaчення фінaнсових рeзультатів
в системi бухгaлтерського облiку, є дoсить aктуaльними і бaгaто в чoму їх
виpішення вплинe на змiцнення еконoмічного стaну пiдприємствa.
Трaктувaння

пoняття

«фiнaнсовий

рeзультaт»

не

булo

нiколи

однoзнaчним, в тому числi і в історичному кoнтексті. Визнaчення фiнaнсового
рeзультaту, як пiдсумок дiяльності гoсподaрюючого суб’єктa, iсторично
привелo до співiснування рiзних трaктувань.

94

Таблиця 1.
Визначення терміна «Фінансові результати» науковцями
Автор

Сутність поняття «фінансові результати»

Бутинець Ф.Ф

Прибуток або збиток організації. Співставлення доходів та витрат
підприємства відображених у звіті.

Мочерний А.Д

Грошова форма підсумків господарської діяльності організації або
її підрозділів, виражена в прибутках або збитках.

Лондар

С.Л., Приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу підприємства,

Тимошенко О.В.

що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за
звітний період.

Скасюк Р.В

Якісний та кількісний показник результативності господарської
діяльності підприємства.

Загородній
Вознюк Г.Л

А.Г., Різниця між доходами та витратами підприємства чи його
окремого підрозділу за певний час. Приріст чи зменшення вартості
власного капіталу підприємства внаслідок діяльності у звітному
періоді.

Опарін В.М

Перевищення доходів над витратами становить прибуток,
зворотне

явище

характеризує

збиток.

Зіставлення

регламентованих податковим законодавством доходів і витрат.
Пушкар М.С

Прибуток або збиток, отриманий в результаті господарської
діяльності.

Борисов А.Б

Підсумки господарської діяльності підприємства або його
підрозділів, приріст (зменшення) вартості власного капіталу.
Визначаються шляхом співставлення витрат з отриманими
доходами.

Худолій Л.М

Зіставлення доходів і витрат, регламентованих податковим
законодавством.

Ткаченко Н.М

Доходи

діяльності

підприємства

за

вирахуванням

витрат

діяльності.
Джерело: узагальнено на основі [1, 3,6,7].

Еконoмічний змiст дaного пoняття зaлежить від цiлей, дослiджувaних у
процeсі госпoдaрської дiяльності, вiд кaтегорії користувaчa облiкових дaних,
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для якoго прoводилося виявлeння фiнансового рeзультату та вiд нaбoру
облiкових прийoмів, якими волoдіє та чи іншa облiковa систeмa [1, с. 267].
Нoрмативно-прaвова бaзa Укрaїни взагaлі нe рoзглядає тaке пoняття, як
«фiнaнсові результати». Зoкремa, у чaстині зaкoнодавчих aктів з бухгалтерськoго обліку , а сaме НП(С)БО 1 «Зaгaльні вимоги до фінaнсової звітностi»
обґрунтoвaно лишe сутність пoнять «прибутoк» та «збиток» [4].
Щодo думок відомих вчених, професoр Загорoдній А.Г. визнaчає
фінaнсові результaти як рiзницю між дохoдами та витрaтами підприємства чи
йoго окремого пiдрозділу за певний чaс. Бутинeць Ф.Ф. відповідно, як
прибутoк (збитoк) вiд реaлізацiї готoвої продукцiї (робіт, послуг) [1]. Пушкaр
М.С. трaктує поняття фiнaнсових результaтів як прибутoк чи збиток, отримaні
в рeзультaті господaрської діяльності [3].
Щоб визначити фінансовий результат підприємства потрібно порівняти
дані про доходи звітного періоду та витрати понесені підприємством у
звітному періоді. Одночасно доходи та витрати відображають на рахунках
бухгалтерського обліку, після чого згідно даних бухгалтерського обліку
складається Звіт про фінансові результати.
Тому проблема своєчасності та повноти відображення доходів і витрат
у бухгалтерському обліку і утворює основну проблему обліку фінансових
результатів.
Oтже, в бухгaлтерському oбліку фiнaнсовий рзультaт підприємства
визнaчається шляхoм порівняння дохoдів та витрaт пiдприємства. Отримaний
результaт харaктeризує якість дiяльності (ефективність йoго оперaційної,
фінaнсовoї, інвестицiйної діяльності) пiдприємствa, фoрма вирaження якого
мoже бути прибутoк aбо збиток. Вiд розміру отримaного прибутку зaлежaть
фoрмувaння влaсного кaпіталу, викoнaння зобoв’язaнь перед бюджетом,
фінансувaння інвестицій, а тaкож плaтoспроможність підприємствa.
Необхiдність фoрмувaння якісної iнформaційної бaзи про результaти
дiяльності нa підприємствi безпосередньo пов’язaна з переoрієнтацією обліку
на нaдaння свoєчaсної, достoвірної, певної та нeупередженої iнформaції про
96

фінaнсoвий стaн та рeзультaти діяльності. Рiшення дaної прoблеми порoджує
необхідність формувaння інформaцiйної концепції бухгaлтерського обліку
фiнaнсових рeзультaтів [2, с.79].
Висновки. Тaким чинoм, мoжна стверджувaти, щo фiнансовий
рeзультат є дoсить складною та багатовимірною кaтегорією. Фінaнсовий
рeзультат

у

формі

прибутку

виступaє

головною

мeтою

діяльності

підприємства на ринку та oдним з ключoвих показників, який визнaчає
ефективність його дiяльності. Інформація прo фінансoвий результат
відoбражається у фiнансових звiтах пiдприємства тa є зaгальнодоступною
iнформацією для визнaчення рівня ліквiдності, платoспроможності тa
фінaнсoвої стійкості пiдприємства тa є гoловним джерeлом інфoрмації для
пoтенційних партнерів. З мeтою покращeння та підвищeння ефективнoсті
обліку фiнансових рeзультатів доцільним вважаю: По-пeрше, закрiпити на
законoдавчому рiвні сутнiсть такoго пoняття, як «фiнансовірезультaти»,
утoчнити перeлік покaзників, які хaрактеризують фiнансові рeзультати
пiдприємства. По-другe, рoзширити перeлік класифiкаційних oзнаки, якi
дoзволять в мaйбутньому рoзробити систeму та мeханізми управлiння
oкремими склaдовими фiнансових результaтів з мeтою упрaвління рівнeм
фінaнсових рeзультатів у довгoстроковій та кoроткостроковій перспeктиві.
По-трeтє, рoзробити спeціальні рeгістри – анaлітичні відoмості прo фінансoві
рeзультати для узагaльнення облiкової інфeрмації з метою задoволення
інфoрмаційних потрeб рiзних кoристувачів. Отжe, вихoдячи iз вищe
виклaденого, можна зрoбити виснoвок, що прoблеми облiку фiнансових
рeзультатів на сьoгоднішній дeнь є недoстатньо вирiшеними тa aктуальними і
пoтребують удoсконалення.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЯК ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ
Анотація. В статті досліджено сутність
аналізу фінансової звітності малого
підприємства, визначено його вплив на
управлінські рішення з метою підвищення
рівня ефективності діяльності. Розкрито
основні методи аналізу фінансової
звітності малого підприємства.
Ключові слова: мале підприємство,
фінансова звітність, аналіз, фінансові
результати, управління.

Abstract. In the article the essence of
financial statement analysis small business,
its influence on management decisions to
enhance performance. The basic methods of
financial statement analysis small business.
Keywords: small business, financial
statements, analysis, financial performance,
management.

Постановка проблеми. Суб'єкти малого бізнесу в процесі свого
функціонування ставлять за мету максимізувати ефективність своєї діяльності,
але за відсутності досконалого управління це неможливо. Інформація, яка
виступає основою для прийняття управлінських рішень, відображається у
фінансовій звітності підприємства. Ця інформація повинна відповідати
певним правилам, нормам, вимогам нормативних документів та законів, але
разом із тим має бути зрозумілою для користувачів. Джерелом такої
інформації є фінансова звітність. Малі підприємства є невід’ємною частиною
ринкового господарства, які відіграють особливу роль у розвитку економіки,
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створюють нові робочі місця, формують надходження у бюджет, роблять
значний внесок у науково-технічний прогрес. Збільшення кількості малих
підприємств та їх ефективне функціонування, як показує досвід західних
країн, сприяє економічному зростанню країни. Тому актуальною є
необхідність проведення аналізу показників фінансової звітності малих
підприємств для надання достовірної інформації управлінському персоналу і
прийняття

ефективних

рішень

щодо

оптимізації

діяльності

малого

підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практичні та методологічні
аспекти здійснення аналізу фінансової звітності суб'єктів господарювання
вивчалися у роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Проте
характерні особливості аналізу фінансової звітності суб'єктів малого
підприємництва вивчені недостатньо. У науковій літературі цим питанням
займалися: О. І. Тимченко[9], А.М. Лисенко[4], Д.В. Ткачик[10], Т.А. Гоголь
[2].
Постановка завдання. Завдання дослідження полягає у вивченні
особливостей існуючих підходів щодо здійснення аналізу фінансової звітності
суб’єктів господарювання з метою оптимізації методики проведення аналізу
для малих підприємств – юридичних осіб. А також узагальнення методики
проведення комплексного аналізу фінансової звітності для потреб суб’єктів
малого бізнесу, враховуючи умову обмеженості інформаційного забезпечення
внаслідок використання скорочених форм звітності.
Виклад основного матеріалу. В економічно розвинених країнах малі
підприємства складають основу економіки. В Україні малі підприємства
займають значну частку загальної кількості підприємств, але слід зазначити,
що економічна робота на них не побудована належним чином, що спричиняє
низьку ефективність функціонування таких підприємств. Ефективність
діяльності підприємства можна виміряти рівнем економічної вигоди, який
проявляється у фінансових результатах. Фінансові результати відображають
всі сторони діяльності суб'єкта господарювання - рівень витрат, доходів,
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організації, виробництва та ефективність системи управління. Всі ці елементи
характеризуються з точки зору економічних показників, що формуються в
фінансовій звітності.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», для суб'єктів малого підприємництва національними
положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками
фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати [6].
Оскільки звітність малих підприємств є скороченою, то джерелом
інформації для аналізу є дані форми 1-м «Баланс» та 2-м «Звіт про фінансові
результати». Для підприємств, що застосовують спрощений облік доходів і
витрат та які не зареєстровані платниками податку на додану вартість,
фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва формують в складі Балансу
(форма N 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-мс) [7].
Основною

відмінністю

цих

форм

звітності,

яка

викликана

використанням спрощеного плану рахунків, полягає в скороченій кількості
статей балансу та в своєрідній побудові «Звіту про фінансові результат».
Таким чином, характерні особливості інформаційної бази створюють потребу
внесення змін у загальноприйняту методику проведення аналізу звітності
суб'єктів підприємництва.
А.М. Лисенко і Ю.Ю. Недовоз [4] запропонували методику проведення
аналізу фінансового звіту малого підприємства на основі експрес-аналізу та
комплексного аналізу, у який включили методи, що відображають сторони
діяльності підприємства з погляду стратегічного розвитку бізнесу.
Т.А. Гоголь [2] запропонував методику фінансового аналізу для
підприємств малого бізнесу з урахуванням особливостей інформаційної бази
спрощених форм фінансової звітності та відмінностей в інформаційних
потребах окремих категорій зовнішніх і внутрішніх користувачів.
Д.В.

Ткачик

[10]

запропонував

за

допомогою

горизонтально-

вертикального аналізу досліджувати позитивну чи негативну динаміку
кожного з показників Балансу.
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На малих підприємствах методику аналізу фінансової звітності
необхідно

максимально

наблизити

до

потреб

підприємством та прийняття ефективних рішень

управління

малим

керівництвом на основі

даних аналізу. Для цих потреб пропонуємо поділити методику аналізу
звітності на 3 блоки, враховуючи умову обмеженості інформаційного
забезпечення, внаслідок використання скорочених форм звітності (рис.1).
Експрес-діагностика
фінансових результатів

Аналіз
майнового стану
підприємства

Аналіз ефективності
діяльності підприємства

Аналіз динаміки та
структури доходів

Горизонтальний аналіз
балансу

Розрахунок показників
рентабельності

Аналіз динаміки та
структури витрат

Вертикальний
аналіз балансу

Розрахунок показників
фінансової стійкості
Розрахунок показників
ліквідності

Рис. 1. Блоки аналізу фінансової звітності малого підприємства
На першому етапі

аналізу, слід

провести

експрес-діагностику

фінансових результатів підприємства з метою виявлення у звітності найбільш
вагомих проблем. Цей етап дозволяє у невеликі терміни виділити напрями, які
потребують додаткового аналізу. З цією метою, слід провести аналіз доходів
та витрат малого підприємства, які формують основний показник діяльності
підприємства - прибуток (збиток). Для доходів у затвердженому Положенням
бухгалтерського облiку 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого підприємництва»
[7] звіті про фінансові результати (форма №2-м) міститься 4 графи: чистий
дохід від реалізації продукції (рядок 2000), інші операційні доходи(рядок
2120), інші доходи (рядок 2240) та рядок узагальнення доходів (рядок 2280).
Для витрат рядки: собівартість реалізованої продукції (рядок 2050), інші
операційні витрати (рядок 2180), інші витрати (рядок 2270) та узагальнення
витрат (рядок 2285). Фінансовий результат підприємства безпосередньо
залежить від цих показників.
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Також слід проаналізувати майновий стан підприємства. Для цього
використовують наступний блок аналізу - горизонтально-вертикальний аналіз
балансу. Він дозволяє зробити висновки про структуру балансу в поточному
періоді, а також проаналізувати динаміку цієї структури. Методологія
вертикального аналізу полягає у тому, що загальну суму балансу підприємства
приймають за 100% і кожну статтю фінансової звітності представляють у
вигляді процентної частки від прийнятого базового значення [3].
Третій блок аналізу фінансової звітності малих підприємств складається
з розрахунків окремих індикаторів фінансового стану. В першу чергу
необхідно

розрахувати

показники

рентабельності

капіталу

малого

підприємства. Показники, джерело розрахунків, економічний зміст та
характеристику розрахунку рентабельності капіталу за матеріалами посібника
Білик М. Д. [1] та з доповненнями автора наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Методика розрахунку рентабельності капіталу малого підприємства
№
п/п

1.

Економічний
зміст
розрахунку
Чистий
Рентабельність прибуток /
сукупного
усього
капіталу
джерел
засобів
Найменування
показника

Джерело отримання
інформації
р. 2350, форма №2-м
/ р. 1900, форма №1м

2.

Чистий
Рентабельність
прибуток /
власного
власний
капіталу
капітал

р. 2350, форма №2-м
/ р. 1495, форма №1м

3.

Рентабельність
основного
(необоротного)
капіталу

Чистий
прибуток /
основні
засоби

р. 2350, форма №2-м
/ р. 1095, форма №1м

4.

Коефіцієнт
рентабельності
залученого
капіталу

Чистий
прибуток /
поточні
зобов'язання

р. 2350, форма №2-м
/ р. 1695, форма №1м
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Характеристика
показника
Характеризує рівень
прибутковості всього
капіталу підприємства,
що використовується в
діяльності
Характеризує, наскільки
ефективно підприємство
використовує власний
капітал для отримання
прибутку
Характеризує, наскільки
ефективно підприємство
використовує основні
засоби для отримання
прибутку
Характеризує, наскільки
ефективно підприємство
використовує залучений
капітал для отримання
прибутку

Ці показники характеризують наскільки ефективно підприємство
використовує своє майно, а також залучені ресурси для одержання прибутку.
Вони показують скільки гривень прибутку припадає на 1 гривню капіталу[11].
Для потреб управління ця інформація є дуже важливою, оскільки дає
можливість проаналізувати прибутковість наявних на підприємстві ресурсів в
розрізі власного капіталу, основних засобів та залучених коштів. За
допомогою даних аналізу можна побачити рівень окупності основних засобів,
необхідність залучення нових позик, розширення діяльності тощо.
Показники
характеризують

рентабельності
ефективність

продажу

діяльності

малого

підприємства

підприємства
з

точки

зору

співвідношення чистого прибутку до виручки від реалізації, доходів і витрат.
Ці коефіцієнти показують скільки гривень прибутку припадає на 1 гривню
виручки від реалізації, витрат, доходів. Методику розрахунку рентабельності
продажу у показниках спрощених форм фінансової звітності за матеріалами
посібника Білик М. Д. [1] та з доповненнями автора наведено у табл. 2.
Таблиця 2
Методика розрахунку рентабельності продажу малого підприємства
Економічний
зміст
розрахунку

Джерело отримання
інформації

Рентабельність
реалізованої
продукції

Чистий
прибуток /
виручка від
реалізації

р. 2350, форма №2-м
/ р. 2000, форма №2м

2.

Рентабельність
доходів

Чистий
прибуток /
усього
доходів

р. 2350, форма №2-м
/ р. 2280, форма №2м

3.

Рентабельність
діяльності
(виробництва)

Чистий
прибуток /
усього
витрат

р. 2350, форма №2-м
/ р. 2285, форма №2м

№ Найменування
п/п показника

1.
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Характеристика
показника
Характеризує
ефективність виробничої
діяльності підприємства,
показує скільки гривень
прибутку припадає на 1
гривню виручки від
реалізації
Показує загальну
ефективність діяльності
підприємства, а також
ефективність політики
ціноутворення всіх видів
доходів
Показує скільки гривень
чистого прибутку
припадає на 1 гривню
всіх витрат

Для ефективного управління підприємством порівняння чистого
прибутку з загальним обсягом реалізації дає можливість побачити, який
відсоток в виручці від реалізації є чистого прибутку. Низьке значення цього
показника може свідчити про високий рівень витрат на підприємстві та
необхідність більш детального аналізу структури витрат та собівартості.
Далі необхідно проаналізувати фінансову стійкість підприємства, яка
відображає на певний момент стан капіталу в процесі його кругообігу і
здатність суб’єкта господарювання до саморозвитку [8].
Методика аналізу фінансової стійкості суб'єкта малого підприємництва
за матеріалами посібника Білик М. Д. [1] та з доповненнями автора наведено у
табл. 3.
Таблиця 3
Методика розрахунку фінансової стійкості малого підприємства
№ Найменування
п/п показника

Економічний зміст
розрахунку

1 Коефіцієнт
фінансової
незалежності
(автономії)
2 Коефіцієнт
фінансової
залежності
3 Коефіцієнт
концентрації
позикового
капіталу
4 Коефіцієнт
поточної
заборгованості

власний капітал /
загальна валюта
балансу

5 Коефіцієнт
стійкого
фінансування

власний капітал +
довгострокові
зобов’язання /
загальна валюта
балансу
власний капітал /
власний капітал +

6 Коефіцієнт
фінансової
незалежності

Джерело
отримання
інформації
р. 1095, форма
№1-м / р. 1300,
форма №1-м

загальна валюта
балансу / власний
капітал
позикові кошти /
загальна валюта
балансу

р. 1300, форма
№1-м / р. 1495,
форма №1-м
(р. 1595+р.
1600), форма
№1-м / р. 1300,
форма №1-м
поточні зобов’язання р. 1695, форма
/ загальна валюта
№1-м / р. 1300,
балансу
форма №1-м

Характеристика показника
показує, яка частка активів
підприємства сформована за
рахунок власного капіталу
показує, яка сума активів
припадає на 1 грн власних
коштів
показує, яка частка позикових
коштів приходиться на
одиницю капіталу, що
використовується в діяльності
показує, яка частина активів
сформована за рахунок
позикових ресурсів
короткострокового характеру
показує, яка частка активів
сформована за рахунок стійких
джерел

(р. 1495+р.
1595), форма
№1-м /
р. 1300, форма
№1-м
р. 1495 / (р. 380 показує, яка частка стійких
+ р. 480)
джерел сформована за рахунок
власного капіталу
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капіталізованих
джерел
7 Коефіцієнт
фінансової
залежності
капіталізованих
джерел
8 Коефіцієнт
покриття боргів
власним
капіталом
9 Коефіцієнт
фінансового
левериджу
(фінансового
ризику)
10 Коефіцієнт
забезпеченості
запасів і витрат

довгострокові
зобов’язання
довгострокові
зобов’язання /
власний капітал +
довгострокові
зобов’язання
власний капітал /
залучений капітал
залучений капітал /
власний капітал

власний оборотний
капітал / запаси

р. 1300, форма
№1-м / р. 1495,
форма №1-м
р. 1595, форма показує, яка частка стійких
№1-м / (р.
джерел сформована за рахунок
1495+р. 1595), кредитних ресурсів
форма №1-м
р. 1495, форма
№1-м / (р.
1595+р. 1600),
форма №1-м
(р. 1595+р.
1600), форма
№1-м / р. 1495,
форма №1-м

показує, яка частка залучених
коштів може бути покрита за
рахунок власного капіталу

(р. 1195-р.
1695), форма
№1-м / р. 1100,
форма №1-м

показує, якою мірою
виробничі запаси покриті
власними джерелами і не
потребують залучення
позикових коштів
показує, яка частина
оборотних коштів
підприємства була сформована
за рахунок власних джерел
показує, яка частка оборотних
активів була сформована за
рахунок поточних зобов’язань
показує, яка частка власного
капіталу вкладена в оборотний
капітал

11 Частка власного власний оборотний
капіталу
капітал / оборотні
активи
12 Частка
позикового
капіталу
13 Коефіцієнт
маневреності

(р. 1195-р.
1695), форма
№1-м / р. 1195,
форма №1-м
поточні зобов’язання р. 1695, форма
/ оборотні активи
№1-м / р. 1195,
форма №1-м
власний оборотний (р. 1195-р.
капітал / власний
1695), форма
капітал
№1-м / р. 1495,
форма №1-м

показує, яка частка позикового
капіталу залучена
підприємством у розрахунку
на одиницю власного капіталу

Аналіз фінансової стійкості підприємства показує фінансове становище
підприємства і впливає на управлінські рішення в сфері фінансування
діяльності, прийняття рішень про залучення додаткових коштів у певну сферу
діяльності.
Наступним кроком аналізу звітності є формування показників
ліквідності малого підприємства. Методика аналізу ліквідності суб'єкта
малого підприємництва за матеріалами посібника Білик М. Д. [1] та з
доповненнями автора наведено у табл. 4.
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Таблиця 4
Методика розрахунку показників ліквідності малого підприємства
№ Найменування Економічний зміст
п/п показника
розрахунку
1 Коефіцієнт
грошові кошти +
абсолютної
короткострокові
ліквідності
фінансові вкладення /
поточні зобов’язання
2

Коефіцієнт
швидкої
ліквідності

3

Коефіцієнт
поточної
ліквідності

Характеристика
показника
показує, яка частина
короткострокових
зобов’язань може бути
погашена за рахунок
готівкових коштів
грошові кошти +
(р. 1125+ р. 1135+ р. показує, яка частина
короткострокові
1155+ р. 1160+ р.
короткострокових
фінансові вкладення + 1165), форма №1-м / зобов’язань може бути
короткострокова ДЗ / р. 1695, форма №1- погашена за рахунок
поточні зобов’язання м
високоліквідних активів
сума оборотних
активів / поточні
зобов’язання

Джерело отримання
інформації
(р. 1160+р. 1165),
форма №1-м / р.
1695, форма №1-м

р. 1195, форма №1- показує, яка частина
м / р. 1695, форма короткострокових
№1-м
зобов’язань може бути
погашена за рахунок
оборотних активів

На рівень ліквідності підприємства можна впливати управлінськими
рішеннями, поліпшувати шляхом ефективного розміщення фінансових
ресурсів в активах і при цьому підвищувати величину платоспроможності[11].
Висновок. Отже, з метою прийняття ефективних управлінських рішень
на малих підприємствах, було досліджено методику аналізу фінансової
звітності суб'єктів підприємництва. Узагальнено в 3 основних блоки та
теоретично

обґрунтовано

методику

аналізу

при

умові

обмеженості

інформаційної бази, внаслідок використання скорочених форм звітності.
Допрацьовано методику розрахунку показників ефективності діяльності
підприємства у відповідності з останніми змінами у звітності. Досліджено
вплив аналізу фінансової звітності на ефективність управлінських рішень.
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Abstract. In the article the control system of
enterprises of consumer cooperatives. The
problems of the introduction of modern
controls to prevent wastage of resources and
increase
the
profitability
and
competitiveness of the industry.
Keywords: control, revision, internal audit,
consumer cooperation.

Постановка проблеми. Невідповідність роботи діючих контрольноревізійних служб споживчої кооперації вимогам ринкових перетворень
вимагає досліджень даної проблеми та пошук шляхів
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність контролю,
економічну необхідність, його становлення та шляхи удосконалення
обґрунтовано

такими

економістами,

як

М.Т.Білухою,

Ф.Ф.Бутинцем,

Є.В.Колюгою, М.В.Кужельним, В.В.Сопком, В.О.Шевчуком та ін. Однак
питання удосконалення контролю і ревізії потребують ще більшого
дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження сутності та значення
контролю на підприємствах споживчої кооперації, визначення принципів і
методів різних видів контролю та пропозиції щодо застосування на
підприємствах даної галузі цілісної системи контролю, яка охоплює фінансові,
економічні, організаційні, оперативно-технічні і фактичні способи та
прийоми.
Завдання нашого дослідження полягає у знаходженні та запровадженні в
споживчій кооперації найбільш дієвої системи контролю для попередження
нераціонального використання ресурсів і підвищення рентабельності та
конкурентоспроможності підприємств.
Виклад основного матеріалу. Видами контролю в сучасних ринкових
умовах є ревізія, перевірка, бухгалтерська єкспертиза, аудит, податкова
перевірка. Контроль може бути зовнішній та внутрішній. В даній статті ми
зупинимося на основних видах внутрішнього контролю, які доцільно було б
впровадити на підприємствах споживчої кооперації.
Внутрішній контроль – це система заходів, визначених керівництвом
підприємства та здійснюваних на підприємстві з метою найбільш ефективного
виконання усіма працівниками своїх

обов’язків щодо забезпечення та

здійснення господарських операцій.
У сучасних умовах господарювання одним із заходів, спрямованих на
вдосконалення управління підприємством, є раціональна організація обліку як
108

інформаційної бази аналізу, що забезпечує високий рівень виконання його
завдань, чіткий порядок у його веденні.
До цілей організації системи внутрішнього контролю на підприємстві
належать:
а) здійснення впорядкованої та ефективної діяльності підприємства;
б) забезпечення дотримання політики керівництва кожним працівником
підприємства;
в) забезпечення збереження майна підприємства [3].
З метою досягнення вказаних цілей необхідно, у першу чергу, узгодити
системи бухгалтерського (фінансового), управлінського обліку (у більш
широкому розумінні обліку: не лише згідно з Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а й з нормами
Господарського кодексу України) та системи внутрішнього контролю.
В споживчих товариствах та кооперативах контроль здійснюється
контрольно-ревізійним відділом, ревізійними комісіями.
В Законі України «Про споживчу кооперацію» визначається, що «ревізії
фінансово-господарської

діяльності

споживчих

товариств,

підпорядкованих їм підприємств проводяться їх ревізійними

спілок

та

комісіями

(ревізорами) або контрольно-ревізійним апаратом відповідних спілок чи
аудиторськими організаціями» [7].
Ревізія

–

господарської

це

комплекс

діяльності

взаємопов’язаних

підприємств,

що

перевірок

фінансово-

здійснюється

прийомами

документального та фактичного контролю, спрямованого на виявлення
обґрунтованості, доцільності

та економічної

ефективності

виконання

господарських операцій, стану збереження майна. Об’єктами ревізії на будьякому підприємстві є документальна інформація про наявність та рух коштів,
виробничих

запасів,

готової

продукції,

основних

засобів,

капіталу,

використання трудових ресурсів і фонду оплати праці, процес створення і
реалізації продукції, а також розрахункові, кредитні операції, джерела
формування коштів та їх цільове використання.
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Мета ревізії – виявлення господарських порушень, розкрадань,
марнотратства, безгосподарності, недбальства, винуватих, застосування
штрафних санкцій, внесення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і
порушень.
Ревізійна перевірка – основна форма контролю на споживчих
підприємствах.
В сучасних умовах докорінного реформування відносин власності,
організаційно-господарських перетворень перед керівництвом підприємств
виникає необхідність прогнозування, оцінки ризиків і створення ефективної
системи управління. Серед найбільш поширених в сучасних умовах форм та
способів контролю можна назвати управлінський облік, внутрішній аудит та
контролінг.
Перед підприємствами споживчої кооперації стоїть нагальна потреба
використання даних управлінського обліку для формування системи обробки
економічної інформації та забезпечення інформаційних потреб усіх
внутрішніх користувачів. В методиці управлінського обліку важливе місце
займає система бюджетування та контролю.
Контроль за допомогою бюджетування показує, яка проводиться
діяльність для досягнення цілей, що в загальних рисах окреслені в
генеральному плані організації. Бюджети використовуються як засіб
контролю. Для того щоб застосовувати їх в оцінці результатів діяльності,
необхідно: по-перше, визначити механізм порівняння бюджетних і фактичних
показників; по-друге, виявити вплив бюджетів на дії персоналу.
Бюджетування є робочим інструментом, що включає в себе всі сторони
діяльності підприємства: його виробничі, техніко-технологічні, маркетингові,
фінансові, інноваційні, інвестиційні та інші аспекти.
Аналіз відхилень фактичних показників від бюджетних та визначення
причин цих відхилень дає змогу здійснювати постійний періодичний
контроль.
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Така інформація є базою для здійснення впливу з боку керівництва на
зміну способу виконання бюджетів та перевірки правильності дій керівників
окремих структурних підрозділів.
Внутрішній аудит в сучасних умовах відіграє важливу роль в досягненні
як стратегічних так і оперативних цілей, які спрямовані на підвищення
конкурентоспроможності та ефективне управління підприємством.
Головною метою внутрішнього аудиту є пошук шляхів підвищення
ефективності діяльності підприємства та його структурних підрозділів [5].
Внутрішній аудит повинен виконувати роль діагностичного засобу в
управлінні господарською діяльністю підприємства.
Контрольно-ревізійні служби працюють в основному на підставі даних
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, з первинними документами.
Але вони не використовують у своїй діяльності методи, які є необхідною
частиною внутрішнього аудиту, наприклад вивчення виробничих процесів,
побудову органограм, проведення анкетування та інтерв'ю з працівниками і
керівниками підрозділів з метою досконального розгляду суті проблеми.
Отже, система внутрішнього аудиту на підприємстві за умови дотримання
зазначених вимог щодо її організації та послідовності здійснення самого
процесу перевірки є гарантією запобігання незаконним діям персоналу
підприємства та зниження ризику прийняття недоцільних та неефективних
управлінських рішень вищим керівництвом.
У ході проведення внутрішнього аудиту оцінюється організація
бухгалтерського обліку на його відповідність нормативним документам.
Найбільш досконалою формою організації контролю на підприємстві є
запровадження контролінгу як функціонально відокремленого напрямку
економічної роботи на підприємстві. Контролінг включає в себе встановлення
мети підприємства, поточний збір та обробку інформації для прийняття
управлінських рішень, здійснення функцій контролю відхилень фактичних
показників діяльності підприємства від планових, а також підготовку
рекомендацій для прийняття управлінських рішень.
111

Координуючи, інтегруючи та спрямовуючи діяльність усієї системи
управління підприємством на досягнення поставлених цілей, контролінг
виконує функцію “управління управлінням” і являє собою синтез планування,
обліку, контролю, економічного аналізу, організаціїінформаційних потоків
тощо.
Спочатку під контролінгом розуміли завдання у сфері фінансів і
бухгалтерського обліку, згодом почали трактувати ширше, відносячи до
контролінгу функцію контролю і оптимізацію використання ресурсів
підприємства. [8, с.146; 6, с.6].
Контроль у системі контролінгу займається фіксуванням і оцінкою
фактів, які вже здійснилися на підприємстві, однак контролінг виконує певні
контрольні функції. Таким чином, у системі контролінгу акценти зміщуються
на випереджальний контроль, а також оперативне відстеження поточних
подій.
Через інтегрований характер, контролінг забезпечує синтетичну,
комплексну оцінку діяльності підприємства в ретроспективі і майбутньому [8].
Висновки. Сьогодні підприємства споживчої кооперації при проведенні
контролю віддають перевагу ревізії. З метою досягнення суб’єктами
підприємницької діяльності значних успіхів та ринкового визнання, доцільним
є запровадити на практиці найбільш передові і прогресивні механізми та
інструменти діяльності. До таких інструментів можна віднести управлінський
облік, внутрішній аудит та контролінг.
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Abstract. In the article the features of
application of international accounting
standards and their impact on the economy
of Ukraine. The experience of some
countries who assessed the benefits of the
IFRS. The practical purpose of the article is
to study the meaning and measurement of
IFRS for the economy of Ukraine through the
study of the dynamics of trade balance of
state and foreign investment. Powered
classification factors IFRS due to the
economic effects. Further research in this
direction is to develop methodology for
assessing the benefits of the IFRS.
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Постановка проблеми. Одним з основних завдань реформування
бухгалтерського

обліку

в

Україні

є

впровадження

(застосування)

Міжнародних стандартів фінансової звітності, як у більшості країн з
розвиненою економікою.
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Даний процес триває в Україні вже майже 18 років. Тому дослідження
процесу становлення МСФЗ в Україні і їх впливу на стан обліку та економічну
діяльність має важливе значення. Насамперед, як видно з короткого екскурсу,
МСФЗ призначені для публічних акціонерних товариств. Вони, у свою чергу,
найчастіше є предметом іноземних інвестицій, а також суб’єктами
зовнішньоторговельної діяльності.
Загальносвітова тенденція створення єдиного економічного простору і
цілеспрямований розвиток національних економік ведуть до об’єктивної
необхідності уніфікації бухгалтерського обліку та приведення основних
принципів ведення бізнесу у відповідність з міжнародними стандартами. На
сьогоднішній момент МСФЗ виступають найефективнішим інструментом
підвищення прозорості та зрозумілості інформації, яка створює достовірну
базу для визнання доходів і витрат, віддзеркалює існуючі фінансові ризики й
дозволяє об’єктивно порівнювати результати діяльності компаній різних країн
світу з метою прийняття якісних управлінських рішень [1].
Таким чином, запровадження МСФЗ має на меті наблизити на
інтегрувати економіку України у європейський і світовий простір. Тому на цю
ланку обліку покладено надзвичайно важливе завдання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання вивчення,
впровадження та поширення МСФЗ в Україні досліджувалися вітчизняними
науковцями Ф. Бутинцем, С.Головим, В.Костюченко, В. Моссаковським,
В.Сопко, В.Швецем та ін.
Дослідники розглядали питання удосконалення бухгалтерського обліку
в Україні на основі міжнародного досвіду, проблеми регламентації фінансової
звітності, відповідність вітчизняних стандартів міжнародним тощо.
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ; англ. IFRS –
International Financial Reporting Standards) – це стандарти, що затверджуються
Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International
Accounting Standard Board, скорочено IASB), яка розташована в Лондоні [6].
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Як відомо, систему стандартизації відносять до англо-саксонської
традиції фінансового обліку. МСФЗ характеризуються як стандарти, що
ґрунтуються на принципах (principles based standards), на відміну, наприклад,
від прийнятої у США системи ГААП, яка визначається як стандарти, що
ґрунтуються на правилах (rules based standards [1; 8].
МСФЗ – це документи, які визначають загальний підхід до складання
фінансової звітності, а також пропонують варіанти обліку окремих засобів або
операцій підприємств. Вони вміщують: Міжнародні стандарти фінансової
звітності IFRS; Міжнародні стандарти фінансової звітності IAS; Тлумачення,
зроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності (IFRIC) або
колишнім Постійним Комітетом з інтерпретацій (SIC). Слід зазначити, що
МСФЗ мають рекомендаційний характер, що найбільше відповідає сучасній
ринковій економіки [5].
На практиці це означає, що стандарти МСФЗ в багатьох випадках
віддають перевагу довірі до професійної самостійності бухгалтерів, які при
вирішенні багатьох питань мають покладатися на службове сумління та
особисті професійні судження. Тобто, менше регламентації та більше
професійності.
На цьому фоні невирішеною залишилась проблема практичного
значення застосування МСФЗ, оскільки вона знаходиться на стику
фінансових, економічних та облікових проблем, а системні дослідження ще не
набули поширення в українській науковій школі.
Дослідження

щодо

економіки

зовнішньоторговельного

балансу

здійснено вченими: В.Андрійчук, О. Білорус, Д.Шевельов тощо. Але їх праці
посвячені суто економічним питанням, без аналізу інформаційної складової
щодо стандартів звітності і їх впливу на інтеграційні процеси.
Мета статті полягає у дослідженні практичного значення застосування
МСФЗ

для

економіки

України

через

вивчення

зовнішньоторговельного балансу держави та іноземних інвестицій.
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динаміки

Виклад основного матеріалу. Унормування процесу запровадження
МСФЗ на Україні, згідно законодавчих актів [6] пройшло наступний шлях. У
1998 році урядом прийнята Програма реформування системи бухгалтерського
обліку із застосуванням МСБО (рішення від 29.10.1998 р. № 1706).
Надалі, у 1999 році було прийнято Закон «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» [2], в ст.1 якого зазначено, що «національне
положення (стандарт) бухгалтерського обліку визначає принципи та методи
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, що не
суперечать міжнародним стандартам».
Потім у 2007 році КМУ затверджено Стратегію застосування МСФЗ (від
24.10.07 № 911-р), де головним напрямом було визначено «законодавче
регулювання порядку застосування міжнародних стандартів, зокрема з 2010
року обов'язкове складення фінансової звітності та консолідованої фінансової
звітності згідно з міжнародними стандартами підприємствами-емітентами,
цінні папери яких перебувають у лістингу організаторів торгівлі на фондовому
ринку, банками і страховиками, за власним рішенням іншими емітентами
цінних паперів і фінансовими установами».
Уже в 2010 році Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
затвердила Порядок заповнення форм розкриття інформації та змін до них
емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу
організатора торгівлі (Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 22.06.2010 № 98, набуло чинності з 01.01.2011 р.).
Нарешті, у червні 2011 року Верховна Рада прийняла зміни до Закону
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно яких з
2012 року публічні акціонерні товариства та фінансові установи повинні
подавати звіти за МСФЗ [6].
Закономірно, що у динамічному світі впровадження МСФЗ

на

підприємствах України є одною із складових інтеграції її в світову економіку.
Але «запровадження принципів і методів МСФЗ в Україні здійснюється в
умовах існуючої системи державного регулювання бухгалтерського обліку,
116

що передбачає створення адекватних регуляторних передумов. Це пов’язано з
тим, що правова система країни може суттєво обмежити можливості
легалізації міжнародних стандартів, розроблених міжнародним неурядовим
органом. Означена проблема стосується насамперед відсутності зв’язку між
П(С)БО та законами і кодексами, які впливають на застосування МСФЗ» [1].
Як вважають дослідники, переваги застосування МСФЗ для різних
категорій користувачів досить суттєві (табл. 1).
Таблиця 1.
Переваги застосування МСФЗ для різних груп користувачів
Користувачі
підприємства

Переваги
підвищення якості інформації для прийняття рішень
менеджерами; полегшення доступу до капіталу, в тому
числі з іноземних джерел; зниження вартості капіталу
інвестори
підвищення якості інформації для прийняття рішень;
зміцнення довіри до поданої інформації; краще розуміння
ризиків і прибутковості
державні діячі
зміцнення українського ринку капіталу й підвищення
його привабливості; полегшення доступу до світових
ринків капіталу
національні
органи зміцнення нагляду й правозастосування органами
регулювання
регулювання;
підвищення
стандартів
розкриття
фінансової інформації; більш широкі можливості щодо
залучення й моніторингу лістингу іноземних компаній
інші зацікавлені особи
підвищення довіри й поліпшення економічних
перспектив для бухгалтерської та аудиторської професій;
поліпшення звітності за новими та іншими аспектами
бізнесу
Джерело: Складено на основі [7].

Тобто, вигоди від впровадження МСФЗ роблять їх досить необхідною і
привабливою сферою впровадження на різних рівнях. У результаті,
підприємства одержують можливість виходу на міжнародні ринки, залучення
додаткових інвестицій, оскільки звітність, складена по МСФЗ, більше
інформативна і зрозуміла для іноземних інвесторів.
Крім того, впровадження МСФО дозволяє удосконалити організаційну
структуру підприємств в цілому і бухгалтерського обліку зокрема.
Згідно з Міжнародною практикою, звітність, сформована відповідно до
МСФЗ,

відрізняється

високою

інформативністю
117

для

користувача.

Використання МСФЗ дає змогу компаніям, зокрема, українським, отримати
прозору інформацію про свою діяльність.
Переваги в цифрах, приведені для досвіду Англії, наступні - 2,5 млрд.
фунтів стерлінгів – щорічний внесок стандартів в економіку Великобританії,
80% - частка впливу міжнародних стандартів у розширенню обсягів світової
торгівлі. Для Австралії

вигода для економіки від застосування МСФЗ

оцінюється у 1 млн австр. дол.
Ми не маємо методики, за якою здійснено таке оцінювання. Але, по
наближенню, можемо проаналізувати динаміку

зовнішньоторговельного

балансу України за 2007-2016 роки (табл 2). Це дає змогу врахувати, наскільки
інформаційна обізнаність і використання

міжнародних інструментів

передавання інформації сприяють успіху та виходу на міжнародний рівень.
Звичайно, зв'язок між цими явищами не прямий, оскільки торговельний
баланс залежить від множини значно сильніших факторів, насамперед
поличної волі і наявності та сили економічних криз тощо.
За даними табл. 2, спостерігаємо, що сальдо зовнішньоторговельного
балансу за зазначений період стало позитивним. Темпи його росту дещо
сповільнились, але загальна тенденція зберігається.
Таблиця 2.
Зовнішньоторговельний баланс України за 2007-2016 рр., (млн.дол. США)
Показники
Усього (товари і
послуги)

Експорт
Імпорт
Сальдо
2007 2012 2015 2007
2012 2015 2007 2012 2015
58335 82408 46804 65598 91394 42976 -7263 -8985 3828

Країни СНД
Інші країни світу
у т.ч. країни ЄС

21753 31331 11335
36581 51077 35468
16896 20922 15339
Джерело: Складено на основі [3].

26269
39329
24815

35703 11262 -4513 -4372 68,1
55690 31708 -2747 -4613 3760
29855 18075 -7919 -8932 -2736

Якщо у 2007 році частка країн СНГ у балансі експорту складала майже
40%, то у 2015 році – лише 25%.

Ці явища пояснюються політичними

проблемами. При цьому показник імпорту у 2007 році теж наближався до 40%,
а у 2015 році склав 27% по країнах СНГ.
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Одночасно зростає частка інших країн у торговельному балансі. Що
стосується країн ЄС, то у 2007 році їх вага у експорті склала 27%, а у 2015 році
– 33%. Імпорт з цих країн у 2007 році склав 40%, а у 2015 році – 72%.
Якщо брати за основу некризовий 2012 рік, то експорт проти 2007 року
зріс майже у 1,5 рази. На нашу думку, цьому сприяла і фінансова звітність,
складена підприємствами – експортерами за МСФЗ.
Іншим фактором, що свідчить про ефективність ведення обліку за
міжнародними стандартами є залучення інвестицій. У таблиці 3 приведено
динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2012 та 2016
роках.
Таблиця 3.
Прямі іноземні інвестиції в економіку України у 2012 та 2016 роках,
(млн. дол. США)
Показники

Прямі інвестиції нерезидентів в
Україні (акціонерний капітал та
боргові інструменти)
на 1 січня 2012р.
на 1 січня 2016р.
Акціонерний капітал нерезидентів
на 1 січня 2012р.
на 1 січня 2016р.
Акціонерний капітал нерезидентів
на 1 грудня 2012р.
на 1 жовтня 2016р.
Боргові інструменти (заборгованість за
кредитами та позиками, зобов’язання за
торговими кредитами та інші
зобов’язання перед прямими
інвесторами)
на 1 січня 2012р.
на 1 січня 2016р.
Прямі інвестиції нерезидентів в
Україні (акціонерний капітал та
боргові інструменти)
на 1 грудня 2012р.
на 1 жовтня 2016р.
Джерело: Складено на основі [4].

Усього

У тому числі з
країн ЄС
ін. країн світу

58624,9

47695,8

4385,1

50364,8

39238,9

11125,9

50333,9

40331,8

4018,1

42534,6

32467,2

10067,4

54462,4

42979,3

4269,0

45152,2

33239,4

11912,8

8291,0
7830,2

7364,0
6771,7

364,0
1058,5

64044,1

51262,7

4646,8

52835,5

39909,7

12925,8

У січні–вересні 2016р. в економіку України іноземними інвесторами
вкладено 3801,3 млн. дол. США та вилучено 459,3 млн. дол. прямих інвестицій
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(акціонерного капіталу) (у січні–вересні 2015р. – 2554,9 млн. дол. та 526,2 млн.
дол. відповідно).
Обсяг залучених із початку інвестування прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку України на 1 жовтня 2016р. становив
45152,2 млн. дол. У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) склав 1058,0 дол. (на 1 жовтня
2015р. – 1026,1 дол.). Інвестиції надійшли зі 125 країн світу. До десятки
основних країн-інвесторів, на які припадає 83,1% загального обсягу прямих
інвестицій, входять: Кіпр – 11035,1 млн. дол., Нідерланди – 5910,7 млн. дол.,
Німеччина – 5446,0 млн. дол., Російська Федерація – 4618,7 млн. дол., Австрія
– 2601,1 млн. дол., Велика Британія – 1888,0 млн. дол., Вірґінські Острови
(Брит.) – 1793,1 млн. дол., Франція – 1533,2 млн. дол., Швейцарія – 1475,4 млн.
дол. та Італія – 1158,2 млн. дол.
Той факт, що відбувається скорочення залучення іноземних інвестицій
на Україні у 2016 році,свідчить про нестабільність політичної і економічної
ситуації. Проте не применшує ролі інформованості засобами МСФЗ при
здійсненні зовнішньоекономічних операцій.
Загальносвітова практика [7] свідчить, що такими перевагами є наступні:
економія витрат - МСФЗ дозволяють оптимізувати операції і, тим самим,
покращують кінцевий фінансовий результат; розширення споживчих якостей
продукту - МСФЗ допомагають поліпшити якість, підвищити рівень
задоволеності замовника і збільшити продажі; доступ до нових ринків - МСФЗ
допомагають подолати торговельні бар'єри і відкривають доступ на світові
ринки, особливо для країн, що розвиваються; збільшення частки ринку МСФЗ допомагають збільшити продуктивність і конкурентоспроможність;
екологічні переваги - МСФЗ допомагають знизити негативний вплив на
навколишнє середовище, оскільки екологічна складова строго контролюється
всіма державами, що їх застосовують.
Висновки. Загалом підсумуємо, що МСФЗ - це стратегічні інструменти,
які допомагають підприємствам вирішувати деякі з найбільш нагальних
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проблем сучасного бізнесу. Вони забезпечують високу ефективність бізнес операцій, підвищують продуктивність і дають змогу отримати доступ на нові
ринки, у тому числі міжнародні. Подальшими напрямами у дослідженнях
даної теми є висвітлення методики визначення впливу МСФЗ на підвищення
ефективності національної економіки.
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Анотація. В статті досліджено причини
виникнення
та
види
дебіторської
заборгованості підприємства, її оцінка та
відображення в балансі. Розглянуто
фактори,
що
визначають
розмір
дебіторської
заборгованості
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Abstract. The authors investigated the
causes and types of receivables company, its
assessment and reflected in the balance
sheet. The author considered the factors
determining the amount of receivables the
company and its impact on the accounts. The

підприємства та її відображення на
рахунках бухгалтерського обліку. Наведено
механізм
управління
дебіторською
заборгованістю,
який
дозволить
забезпечити
своєчасне
погашення
заборгованості дебіторів та покращити
платоспроможність підприємства.
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розрахунки,
покупці,
резерв
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author gave effective accounts receivable
management mechanism which will ensure
timely repayment of debtors and improve
solvency.
Keywords: receivables, accounts receivable,
payments, customers, the provision for
doubtful debts, current receivables, longterm receivables.

Постановка проблеми. Розвиток економіки вимагає постійного
удосконалення

організаційних

господарюючих

суб’єктів.

та

Одним

фінансових
із

таких

аспектів

аспектів

є

діяльності
дебіторська

заборгованість, яка займає значну частку у складі активів підприємства. Це
пояснюється

невиконанням

фінансових

зобов’язань

контрагентів,

порушенням нормального циклічного процесу, пов’язаного з перетворенням
такого

активу

в

платоспроможності.

грошові
Важливою

кошти

і,

як

передумовою

наслідок,
інтеграції

погіршенням
вітчизняних

підприємств до світової економічної системи є створення механізму
ефективного управління дебіторською заборгованістю, який може підвищити
рівень рентабельності та прибутковість підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми теорії і практики
обліку дебіторської заборгованості досліджено в працях багатьох економістів.
Великий внесок в розробку теоретичних основ і методологічних підходів до
проблеми обліку дебіторської заборгованості та управління нею внесли такі
провідні вчені-економісти як: П. М. Гарасим, Н. М. Малюга, О. Г. Скирпан, М.
С. Палюх, Л. В. Городянська, Ф.Ф. Бутинець, А.Д. Бутко, С.Ф. Голов, Л.В.
Городянська, Р.О. Костирко, В.М. Костюченко, Г.О. Кравченко, С.А.
Кузнєцова, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, Г.В. Митрофанов, Є.В. Мних, Л.В.
Нападовська, В.В. Сопко, А.П. Шаповалова, В.О. Шевчук, І. М. Кукса та ін.
Постановка завдання. Завданнями статті є висвітлення питань
організації обліку дебіторської заборгованості та ефективне управління нею,
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адже несвоєчасне погашення дебіторської заборгованості призводить до
платіжної кризи підприємства. Саме тому належна організація обліку
дебіторської заборгованості сприяє ефективному управлінню її розмірами і
термінами на підприємстві та посиленню контролю за своєчасним
здійсненням розрахунків.
Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого ряду
нерозв’язаних облікових проблем. Зокрема, це є теоретичні і методичні
аспекти класифікації та відображення заборгованості в системі рахунків
бухгалтерського обліку; невизначеність обліку простроченої і безнадійної
заборгованості та її рефінансування; створення на підприємстві резерву
сумнівних боргів та інші.
Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах переважна більшість
підприємств не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або
фізичними особами одночасно з передачею майна, виконанням робіт,
наданням послуг тощо. У зв'язку із цим у них виникає дебіторська
заборгованість. Згідно з П(С)БО 10, дебіторська заборгованість – це сума
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами можуть бути
як юридичні, так і фізичні особи, які заборгували підприємству грошові
кошти, їх еквіваленти або інші активи [9].
Виникнення на підприємстві дебіторської заборгованості здійснюється
відповідно до принципу нарахування. За цим принципом відвантаження
товарів (виконання робіт, надання послуг) покупцю за умовами договору
купівлі-продажу чи поставки вважається подією, згідно з якою у продавця
виникають валовий дохід (за податковим законодавством) та поточна
дебіторська заборгованість у разі відсутності негайної сплати.
Тому підписання договору та пред’явлення покупцю розрахункових
документів згідно з фактом відвантаження йому товарів є підставою для
виникнення у продавця дебіторської заборгованості [1].
Розмір дебіторської заборгованості визначається багатьма факторами,
які поділяються на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх факторів належать
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стан розрахунків в країні, рівень інфляції; до внутрішніх – грошово-кредитна
політика підприємства, види розрахунків тощо[2]. Фактори, що визначають
розмір дебіторської заборгованості підприємства представлені на рисунку 1.
Фактори, які визначають розмір
дебіторської заборгованості підприємства

Зовнішні

Внутрішні

Обсяг ринку, на якому працює підприємство, та рівень його насиченості

Види розрахунків, що використовуються
підприємством

Стан розрахункових операцій у країні та
їх регулювання

Кредитна політика підприємства

Рівень інфляції

Наявність постійних покупців,
налагодження співпраці з ними

Ефективність грошово-кредитної
політики НБУ

Професіоналізм менеджерів, які
займаються реалізацією

Галузева та територіальна приналежність
підприємства

Стан контролю за дебіторською
заборгованістю

Рис. 1. Фактори, що визначають розмір дебіторської заборгованості підприємства

Зовнішні фактори практично не залежать від діяльності підприємств і
обмежити їх вплив досить складно. Тому потрібно навчитися адаптуватися до
їх впливу, зменшуючи при цьому можливі негативні наслідки. Внутрішні –
залежать від того, наскільки фінансові менеджери підприємства володіють
навичками управління дебіторською заборгованістю.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про стан розрахунків з покупцями та іншими дебіторами за товари, роботи і
послуги та її розкриття у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість». У положенні визначено, що дебіторська
заборгованість може відноситися до складу активу, якщо існує ймовірність
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отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути
достовірно визначена її сума [9].
Дебіторську заборгованість за строками погашення з моменту
виникнення поділяють на:
 поточну дебіторську заборгованість, яка відображається у складі
оборотних активів підприємства;
 довгострокову дебіторську заборгованість,

яка

належить

до

необоротних активів.
Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості,
яка виникає у процесі нормального операційного циклу або буде погашена
протягом дванадцяти місяців від дати балансу[9].
До розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю належать:
 розрахунки з покупцями;
 розрахунки за векселями одержаними;
 розрахунки з іншими дебіторами.
Поточна дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з
визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та
оцінюється за первісною вартістю у разі наявності таких умов [7, с.12]:
- покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на
продукцію (товар, інший актив);
- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за
реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
- сума заборгованості може бути достовірно визначена;
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією,
можуть бути достовірно визначені.
Дохід від реалізації продукції, товарів зменшується також на суму
повернених товарів від покупців. Виходячи з цього, первісна вартість
дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію та товари буде залежати
від [1, с.36-37]:
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- надання покупцю торгівельної знижки або знижок з обсягу до дати
реалізації;
- надання покупцю знижок після реалізації;
- повернення товарів від покупців.
Довгострокова

дебіторська

заборгованість

–

сума

дебіторської

заборгованості, яка не виникає у процесі нормального операційного циклу і
буде погашена після дванадцяти місяців від дати балансу[9].
Найбільшу частку у структурі дебіторської заборгованості займають
розрахунки з покупцями чи замовниками підприємства.
Для накопичення інформації про розрахунки з покупцями за товари,
роботи, послуги та іншу дебіторську заборгованість і відображення операцій
за нею в розрізі рахунків, передбачені рахунки класу 1 «Необоротні активи»
та класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи», перелік яких наведено на
рисунку 2.
Дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги включають до
підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Тобто для визначення
такої вартості необхідно від дебіторської заборгованості за розрахунками з
покупцями та замовниками на дату балансу вирахувати величину резерву
сумнівних боргів.
Відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» сумнівний борг
– це

поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,

послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником [9].
Відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", за поточною
дебіторською заборгованістю за продукцією передбачено створювати резерв
сумнівних боргів як частину загальної суми такої заборгованості, щодо якої
існує невпевненість у її погашенні боржниками [9]. Створюючи резерв
сумнівних боргів, бухгалтер дотримується принципу обачності, згідно з яким
потрібно запобігати завищенню оцінки активів і доходів підприємства.
Заборгованість за розрахунками

з покупцями

та замовниками

обліковують за групами залежно від строків непогашення заборгованості, які
визначаються умовами договору та встановленням коефіцієнта сумнівності
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для кожної групи. Так, з метою достовірного відображення активів кожне
підприємство має визначити резерв сумнівних і безнадійних боргів.
Рахунки, призначені для обліку дебіторської заборгованості та субрахунки до них

34 “Короткострокові векселі одержані”

Балансові рахунки

Позабалансові рахунки

341 “Короткострокові векселі 342 “Короткострокові векселі
одержані в національній
одержані в іноземній валюті”
валюті”

Рахунок 06 “Гарантії та
забезпечення отримані”

Рахунок 071 “Списана
дебіторська заборгованість”

183 “Інша дебіторська заборгованість”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”
361 “Розрахунки з
вітчизняними покупцями та
замовниками”

362 “Розрахунки з іноземними
покупцями та замовниками”

363 “Розрахунки з учасниками
364 “Розрахунки за
ПФГ”
гарантійним забезпеченням”

38 “Резерв сумнівних боргів”
681 “Розрахунки за авансами одержаними”

Рис. 2. Рахунки для обліку розрахунків з покупцями на підприємстві

Основне призначення резерву сумнівних боргів - «амортизувати» той
негативний вплив, що справляє на фінансовий стан підприємства списання
безнадійної дебіторської заборгованості, на яку цілком може перетворитися
сумнівна заборгованість.
У сучасних умовах підприємствам не можна недооцінювати значення
резерву сумнівних боргів, адже правильне його визначення допоможе
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адекватно

оцінити

стан

активів

і

фінансові

результати

діяльності

підприємства[6, с. 36-37].
Господарська практика підприємств свідчить, що на розрахунки з
покупцями за відвантажену продукцію припадає більше ніж половина
загального обсягу дебіторської заборгованості, що робить її одним з основних
об'єктів фінансового управління підприємства.
Управління дебіторською заборгованістю безпосередньо впливає на
прибутковість господарського товариства і передбачає розробку дисконтної та
кредитної політики щодо малоефективних покупців і визначення шляхів
прискорення повернення боргів, а також вибір умов продажу, які забезпечують
гарантоване надходження грошових коштів.
На сучасному етапі економічного розвитку багатьом підприємствам не
вдається ефективно управляти дебіторською заборгованістю при розрахунках
з покупцями, яка займає вагому частку в оборотних активах, що спричиняє
кризу неплатежів між підприємствами: покупці, укладаючи угоди купівліпродажу, не оцінюють реально власні фінансові можливості; а постачальники
– не завжди виконують свої зобов’язання, попередньо отримавши оплату за
товар, продукцію чи надання послуг.
Для забезпечення платоспроможності та прибутковості підприємства
необхідно

створити

ефективний

механізм

управління

дебіторською

заборгованістю, який передбачає наступні етапи, що зображені на рис. 3 [4].
На першому етапі управління дебіторською заборгованістю необхідно
визначити обсяг необхідної для аналізу інформації щодо дебіторів, який
необхідно здійснити. Головним при цьому є оперативність інформації, тобто
своєчасність її отримання всіма задіяними в процесі управління дебіторською
заборгованістю співробітниками.
Впровадження у дію другого етапу дозволить розробити індивідуальні
умови надання комерційних кредитів для різних категорій покупців
підприємства.
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Формування інформаційної бази дебіторів підприємства

Етапи управління дебіторською заборгованістю

1

2

Створення умов надання/отримання комерційних кредитів та
процедури інкасації дебіторської заборгованості

3

Встановлення на підприємстві допустимого обсягу дебіторської
заборгованості на основі прогнозованого обсягу реалізації

4

Постійний моніторинг складових наявної дебіторської
заборгованості та структурування її за термінами погашення

5

6

Розробка змін умов кредитування дебіторів з метою збільшення
обсягів продажу
Оцінка можливостей рефінансування наявної дебіторської
заборгованості

Рис. 3. Етапи управління дебіторською заборгованістю підприємства

Для цього потрібно провести аналіз платоспроможності та ліквідності
потенційних покупців шляхом здійснення розрахунку загальноприйнятих
показників: коефіцієнта загальної, абсолютної та швидкої ліквідності. За
аналізом цих показників слід згрупувати потенційних покупців у кілька груп,
для кожної із яких встановити умови надання комерційних кредитів. Умови
кредитування є досить важливим чинником, який впливає на обсяги продажу,
оскільки вони дозволяють встановити для різних покупців строки оплати,
знижки за своєчасність оплати, строки дії знижок.
Третій етап управління дебіторською заборгованістю підприємства
передбачає визначення допустимого обсягу дебіторської заборгованості на
основі прогнозованого обсягу реалізації. Цей обсяг має забезпечити
можливість погашення поточних зобов’язань підприємствах, адже висока
сума дебіторської заборгованості призводить до нестачі грошових коштів для
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сплати його термінових зобов’язань, породжуючи взаємні неплатежі між
господарюючими суб’єктами.
Реалізація наступного етапу управління дебіторською заборгованістю
забезпечить:
1) постійний контроль за поточним обсягом дебіторської заборгованості
підприємства;
2) оцінку обсягів дебіторської заборгованості кожного покупця за
термінами її погашення;
3) виявлення дебіторів із найбільшим обсягом простроченої дебіторської
заборгованості та мінімізація наступних контактів з такими покупцями;
4) розробку невідкладних та ефективних заходів в управлінні
дебіторською заборгованістю підприємства.
П’ятий

етап

управління

дебіторською

заборгованістю

дозволяє

обґрунтувати доцільність змін у кредитній політиці підприємства. Для
збільшення обсягів продажу або прискорення інкасації дебіторської
заборгованості підприємство змушене змінювати умови кредитування. Для
цього пролонгуються строки кредитування, стабільним покупцям (які платять
вчасно і не мають безнадійної заборгованості) надаються знижки при
реалізації, здійснюється перехід від роботи за передоплатою до реалізації в
кредит.
Заключний етап управління дебіторською заборгованістю передбачає
оцінку

можливостей

рефінансування

дебіторської

заборгованості

із

застосуванням таких форм: факторинг, вексель; форфейтинг.
Висновки.

Організація

обліку

дебіторської

заборгованості

на

підприємстві будь-якої форми власності сприяє упорядкуванню інформації,
прозорості та достовірності даних із розрахункових операцій з дебіторами.
Виникнення заборгованості пояснюється тим, що майже ніколи не збігається
момент виконання зустрічних зобов'язань при розрахунках з покупцями за
товари, роботи, послуги. Як наслідок, в однієї сторони в складі господарських
засобів виникає актив у вигляді дебіторської заборгованості, а в іншої —
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зобов'язання погасити цю заборгованість перед кредитором. Чітка організація
обліку розрахунків з покупцями та іншими дебіторами має велике значення,
оскільки здійснює безпосередній вплив на наявність та швидкість обертання
обігових коштів, а своєчасність надходження грошових коштів веде до
зростання

рівня

платоспроможності

та

ліквідності

будь-якого

господарюючого суб’єкта. Тому, з метою уникнення кризи неплатежів,
пропонуємо ефективний механізм управління дебіторською заборгованістю,
який дозволить забезпечити своєчасне погашення заборгованості дебіторів.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДІВ В УМОВАХ
ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
Анотація.
В
статті
досліджено
особливості створення та функціонування
ломбардів в Україні, виявлено основні
тенденції діяльності цих фінансових
посередників
в
умовах
політикоекономічної
кризи
2013-2016
рр.
Побудовано матрицю SWOT аналізу
фінансової
діяльності
вітчизняних
ломбардів.
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Abstract. In the article we explored the
features of the establishment and operation of
pawnshops in Ukraine, key trends of these
financial intermediaries in terms of political
and economic crisis of 2013-2016 years. We
construct a matrix SWOT analysis of domestic
financial pawnshops.
Key words: pawnshops, financial services,
pawn loans, financial loans secured by
property, pawn services market.

Постановка проблеми. Трансформація національної фінансової
системи передбачає інституціоналізацію і одночасно розбудову кредитної
системи. На сучасному етапі розвитку економіки України кредитний сектор
представлений банками і небанківськими фінансово-кредитними установами
( які мають право надавати кредити). В умовах політико-економічної кризи,
яка розпочалася в Україні у 2013 р. і триває і до сьогодні, ломбарди є одним з
найбільш

консервативних

і

стабільних

небанківських

фінансових

посередників для фізичних осіб, оскільки вони орієнтовані на видачу дрібних
та короткострокових кредитів, а також виконують функцію соціальноекономічних стабілізаторів в умовах будь-яких економічних змін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням теоретичнопрактичних основ діяльності вітчизняних ломбардів сьогодні приділяється
велика увага. Серед праць вітчизняних економістів слід відзначити
О. В. Абакуменка, К. М. Бутенка, О. Балабана, Ф. Ф. Бутинця, Н. М. Внукову,
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С. В. Даниловича, К. Єфремова, М. Казмирчука, А. Мазорука, С. В. Науменка,
О. Поліщука, М. Савлука, З. Сороківську, В. Ходаківську, С. Шпильового та
ін. Але потребують подальшого вивчення тенденції діяльності ломбардів в
сучасних умовах з метою виявлення сильних та слабких сторін ломбардного
кредитування як для самих фінансових посередників так і для їх потенційних
клієнтів, що визначає актуальність обраної теми.
Постановка завдання. Завдання нашого дослідження полягає у
виявленні особливостей реєстрації та функціонування ломбардів в Україні,
аналізі стану таких фінансових посередників упродовж політико-економічної
кризи 2013-2016 рр.
Виклад основного матеріалу. Батьківщиною ломбарду вважається
Ломбардія – область Північної Італії. Перша кредитна установа, що
спеціалізувалась на видачі позик під заставу, виникла у 1462 р. у м. Перуджі.
Засновником цієї установи був францисканський монах Бернабе де Терне,
який запропонував провести збір на створення банку благодійного характеру.
На зібрані кошти була створена банківська контора «Mont de Piete» для видачі
невеликих позик без відсотків. У 1493 р. францисканськими монахами були
засновані «Mont de Piete» в різних місцях Італії, де позики видавали під 6 %
річних, а кошти, що отримували від сплати відсотків, направлялись на
покриття витрат функціонування самих установ [3].
Перші ломбарди на території України, у складі Російської та АвстроУгорської імперій, з’явилися наприкінці XIX ст. у найбільших портових
містах – Одесі (1886 р.), Миколаєві (1891 р.), Херсоні (1896 р.) [2, с. 300].
Перший ломбард, повне товариство «Заставне товариство «Скарбниця», на
території незалежної України, був створений у 1992 р. Станом на 30.06.2016
р. в Україні налічується 465 ломбардів [6].
Ломбарди вважаються найменш регульованим сегментом фінансового
ринку України. В даний час він знаходиться безпосередньо у відомстві
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг України і саморегулівної організації – Всеукраїнської
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асоціації ломбардів (рис. 1). Діяльність таких фінансових посередників
регулюється низкою нормативно-правових документів, таких як Цивільний
кодекс України, Господарський кодекс України, законами України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про
заставу», тимчасовим положенням «Про порядок надання фінансових послуг
ломбардами» [8].
Ринок ломбардних послуг – сегмент фінансового ринку

Органи нагляду і регулювання діяльності ломбардів
Міністерство
фінансів
України

Нацкомфінпослуг НБУ
України

Держфінмоніторинг
України

Товариство
захисту прав
споживачів
Всеукраїнська
асоціація
ломбардів

Фінансові послуги

Ломбарди

Фізичні особи – споживачі послуг
Супутні послуги

Рис. 1. Діяльність ломбардів на фінансовому ринку [побудовано на основі 1,
c.16]

Сьогодні розроблений проект Закону України «Про ломбарди і
ломбардну діяльність», який був зареєстрований у Верховній Раді ще в 2008
р. У 2009 р. його ухвалили в першому читанні, і відтоді його подальший
розгляд відкладався вже чотири рази. Цей документ покликаний впорядкувати
діяльність ломбардів через встановлення вимог до приміщень і кваліфікації
працівників ломбарду. Однак, для позичальників законопроект не передбачає
запровадження суттєвих новацій: всі відносини ломбарду і позичальника
повинні регулюватися укладеним договором [7].
Відповідно до вимог Положення про надання фінансових послуг
ломбардами, розділ 1, п. п. 1.2: «ломбард – фінансова установа, виключним
видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів
фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна
на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду» [8].
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Особливості створення та діяльності ломбардів на території України
відповідно до норм чинного законодавства наведено на рис. 2.
Організаційно-правова форма

Повне товариство, комунальне або державне підприємство

Підстава для набуття статусу
фінансової установи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи та внесення до
Реєстру фінансових установ Нацкомфінпослуг України

Обов’язкові умови для набуття
статусу фінансової установи

Послуги

Особливості діяльності

- наявність сформованого, відповідно до вимог законодавства
та установчих документів, розміру статутного капіталу;
- наявність власного капіталу в розмірі не менше 200 тис. грн.;
- відповідність кваліфікації керівника і головного бухгалтера
ломбарду професійним вимогам до керівників і головних
бухгалтерів
фінансових
установ,
затвердженим
розпорядженням Нацкомфінпослуг від 13.07.2004 р. № 1590;
- наявність приміщення площею не менше ніж 5 м2 і
спеціального місця зберігання;
- наявність правил або положень, що регламентують
діяльність ломбарду і відповідають вимогам законодавства;
- наявність облікової та реєстрованих систем для
забезпечення ведення обліку фінансово-господарських
операцій та достовірності відображення інформації у
звітності.

1) фінансові послуги:
- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;
2) супутні послуги:
- оцінка заставленого майна відповідно до чинного
законодавства та/або умов договору;
- надання посередницьких послуг зі страхування предмета
застави на підставі агентського договору зі страховою
компанією;
- реалізація заставленого майна відповідно до чинного
законодавства та/або умов договору.
- фінансові кредити під заставу майна надаються на короткий
строк;
- при несвоєчасній сплаті відсотків або непогашення позички,
предмет застави реалізується;
- відсоткові ставки перевищують ціну інших кредитних установ
(0,3-1,5 % на день);
- короткий термін позик і їх забезпеченість високоліквідним
майном забезпечують низький рівень кредитного ризику;
- в структурі пасивів переважають власні кошти, активів –
дохідні активи.

Особливості заснування та функціонування ломбардів України
Рис. 2. Особливості реєстрації та діяльності вітчизняних ломбардів (узагальнено
автором)
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Упродовж останніх років спостерігається тенденція до зростання
швидкими темпами масштабів ринку ломбардних послуг, незважаючи на
недостатню стабільність національної економіки. Політико-економічна криза
2013-2016 рр. негативно позначилася на функціонуванні банків і кредитних
спілок, водночас створила сприятливі умови для розвитку ломбардного
бізнесу. Цей сегмент фінансового ринку набирає обертів в той час, коли
банківська діяльність є збитковою (станом на 01.07.2016 р. розмір збитку – 9
млрд. грн.) [5], а кредитні спілки згортають свою діяльність (їх кількість
упродовж 2013-2015 рр. зменшилася на 36 од., розмір виданих кредитів – на
556,4 млн. грн.) [6]. Експерти пояснюють таку тенденцію зростанням потреби
населення отримати в кредит невеликі суми коштів. Тому поява нових
ломбардів в Україні упродовж 2013-2015 рр., на нашу думку, (рис. 3)
пояснюється згортанням обсягів банківського кредитування і відсутністю
альтернативних видів кредитів.
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Банки

180

Кредитні спілки

163
117
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Ломбарди
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0
2013

2014
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І півріччя
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Рис. 3 Динаміка кількості банків, ломбардів і кредитних спілок в Україні упродовж
2013-І півріччя 2016 р. [5, 6]

Ломбард визнано бізнесом із доволі високим рівнем рентабельності – 3040 %. Інвестиції в даний бізнес окуповуються, як правило, за два-чотири роки.
Ризик неповернення кредитних коштів зведений до мінімуму, адже гроші
видаються тільки під заставу і на суму від 50 % до 90 % її оціночної вартості
[4].
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Відповідно до підсумків діяльності ломбардів станом на 30.06.2016 р.,
ломбарди найбільше надають кредити під заставу дорогоцінних металів і
каменів (81,8 % від загальної вартості кредитів), побутову техніку (17,9 %).
Перспективним, проте нерозвиненим видом ломбардного кредитування є
позика під заставу нерухомості (станом на 30.06.2016 р. їх розмір становить
0,03 % загального розміру виданих кредитів, що на 0,17 % менше ніж за
аналогічний період 2013 р.).
Ломбарди надають такі кредити під 3,5-6 % в місяць на термін не більше
року [6]. Вони видаються за рахунок ресурсів, залучених за рахунок кредитів
банків, тому що для таких позик необхідний значний обсяг оборотних коштів
(табл. 1).
Таблиця 1.
Обсяг наданих вітчизняними ломбардами фінансових кредитів за
видами застави упродовж 2013- І півріччя 2016 рр. [6]
Види застави Обсяг наданих фінансових
кредитів, млн. грн.

2013

Структура наданих
фінансових кредитів,%

І пі-чя 2013
2016
р.

2014

2015

виробів із
7274,6
дорогоцінних
металів та
дорогоцінного
каміння
побутової
1046,8
техніки
автомобілів 19,6
нерухомості 13,3

7101,3

10558,7 6417,5 86,9

84,4

84,7

81,8

-173,3 -2,4

1269,6

1860,5 1402,1 12,5

15,1

14,9

17,9

222,8

21,3 590,9 46,5

19,6
8,0

23,6
3,2

0,2
0,1

0,2
0,03

0,1
0,03

0,0
-5,3

0,0 4,0
-39,8 -4,8

іншого майна 13,8
8368,1
Всього

12,3
8410,8

13,7
13,7 0,2
12459,7 7842,2 100,0

6,2
2,7

0,2
0,2

2014 2015

Темпи
приросту
2014/201
2015/20
3
14
І пі-чя
млн. % млн. %
2016 р. грн.
грн.

0,1
0,1
0,2
100,0 100,0 100,0

-1,5
42,7

3457 48,7
,4

20,4
60,0
-10,9 1,4
11,4
0,5 4048, 48,1
9

Справжній ломбардний бум, що охопив Україну, також можна пояснити
відносно низьким порогом входження нових гравців на ринок ломбардних
послуг, високою рентабельністю і помірним рівнем ризиків. Водночас,
незважаючи на появу нових учасників, для такого сегменту фінансового ринку
137

характерним є високий ступінь концентрації бізнесу порівняно з банківським
ринком і ринком кредитної кооперації. Ще одна особливість вітчизняного
ринку ломбардів полягає в тому, що він залишається досить закритим:
експерти одноголосно серед основних гравців називають такі ломбарди, як
«Скарбниця», «Альянс», «Універсальний», «Благо», «Алдан» і «Україна» [4].
Зростання пропозиції на ринку ломбардних послуг призводить до
загострення конкуренції між самими ломбардами. Основний обсяг операцій
ломбардам забезпечують постійні клієнти, а не позичальники, залучені через
рекламу або в результаті проведення разових акцій. Вплив фактору
перенасичення ринку на прибутковість і період окупності ломбардного бізнесу
відзначається багатьма фахівцями ринку. Вони вказують, що збільшення
кількості учасників ринку більшою мірою грає на руку споживачам
ломбардних послуг, оскільки в боротьбі за клієнта ломбарди дотримуються
більш лояльних умов кредитування і застосовують гнучку систему знижок для
постійних клієнтів. Іншими словами, ломбарди прагнуть стимулювати
запозичення клієнтів.
Основні показники діяльності ломбардів України упродовж 2013-І
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Рис. 4. Основні показники діяльності вітчизняних ломбардів упродовж 2013- І
півріччя 2016 рр. [6]
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4.

Дані рис.4. свідчать про збільшення обсягів ломбардного кредитування
упродовж 2013-2015 рр.: сума виданих та погашених фінансових кредитів
збільшилася за 2015 р. порівняно із 2013 р. на 2,71 % і 45,61 % відповідно.
Проте зменшилася кількість виданих ломбардами кредитів за даний період на
12,62 %. Протилежні тенденції у динаміці суми та кількості виданих
фінансових кредитів під заставу ломбардами, пояснюється зростанням
середнього розміру виданого ломбардами кредиту на 48,90 % упродовж 20132015 рр. (середній розмір кредиту у 2013 р. – 8368,1 грн., у 2015 р. – 12459,7
грн.).
Відповідно до проведеного аналізу, можна зробити висновок про те, що
ринок ломбардних послуг, ще декілька років залишиться основним джерелом
кредитування для населення.
Для стимулювання попиту на свої послуги ломбардам потрібно
максимізувати свої переваги і мінімізувати недоліки. З цією метою ми провели
аналіз слабких та сильних сторін, можливостей та загроз діяльності
вітчизняних ломбардів на підставі SWOT аналізу, результати якого наведено
на рис. 5.
З матриці SWOT аналізу (рис. 5), видно, що головними перевагами
ломбардного кредитування є швидкість отримання позики клієнтом і
відсутність необхідності підтверджувати його платоспроможність. Коли
позичальник не має зобов’язань перед кредитором, то це є як сильною, так і
слабкою сторонами ломбардного кредитування – для позичальника – це
перевага, а для ломбарду – суттєвий недолік, оскільки у нього виникають
додаткові витрати у зв’язку із зберіганням, страхуванням і збутом не
викуплених речей.
Strengths (Сильні сторони)
1. Швидкість видачі фінансово
кредиту і без додаткових документів.
2. Кредитна історія клієнта не
впливає на рішення про надання
позики в ломбарді.

Weakness (Слабкі сторони)
1. Висока відсоткова ставка за позикою (0,3 – 1,5
% на день).
2. Невеликий розмір ломбардного кредиту, який
розраховується, виходячи із вартісної оцінки
предмета застави.
139

3. Можливість пролонгації договору
за умови сплати відсотків за
користування кредитом.
4. Клієнт ломбарду має право
достроково погасити борг.
5. Гнучкий графік роботи ломбардів.
Opportunities (Можливості)
1. Підвищення попиту на ломбардне
кредитування у зв’язку із низьким
рівнем доступності банківських
кредитів та кредитів кредитних
спілок.

3. Погана репутація, оскільки часто діяльність
ломбардів пов’язують із кримінальним сектором.
4. Важкість перевірки законності походження
предмета застави.
5. Обмеженість зобов’язань позичальника перед
кредитором, оскільки відсутні вимоги щодо
підтвердження
платоспроможності
клієнта
ломбарду.
Threats (Загрози)
1. Відсутність
спеціального
нормативноправового регулювання діяльності вітчизняних
ломбардів.
2. Загроза не викупу предмета застави власником.

Рис. 5. Матриця SWOT аналізу діяльності вітчизняних ломбардів (побудовано
автором)

Суттєвим недоліком ломбардного кредитування є висока відсоткова
ставка (109,5-547, 5 % річних) та неможливість перевірки походження
предмета застави (у ломбарді виникають додаткові збитки, якщо встановлено
незаконне походження предмета застави).
Отже,

враховуючи

результати

проведеного

SWOT

аналізу,

потенційному клієнтові варто врахувати усі плюси і мінуси ломбардного
кредитування при виборі фінансового посередника, який має право надавати
кредити відповідно до норм чинного законодавства.
Висновки. Ломбарди відіграють важливу роль в оперативній фінансовій
підтримці фізичних осіб, при тимчасовій неплатоспроможності й розвитку
малого бізнесу. Незважаючи на кризові явища в економіці України упродовж
2013-2016 рр., загальна динаміка фінансово-економічної діяльності ломбардів
є позитивною: основні показники демонструють тенденцію до збільшення. Це
свідчить про значні перспективи у розвитку ринку ломбардних послуг, що
потребує формування сталої фінансової основи для розширення цього бізнесу.
Звичайно ж для ефективного функціонування правових механізмів реалізації
ломбардами своїх функцій та забезпечення захисту прав споживачів
ломбардних послуг необхідно в найкоротші строки прийняти Закон України
«Про ломбарди і ломбардну діяльність». Даний нормативно-правовий
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документ створить ефективну систему державного регулювання діяльності
вітчизняних ломбардів.
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ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ОСНОВА НАДІЙНОСТІ
СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Анотація. У статті розглядаються
питання фінансової стійкості страхової
компанії і оцінюється вплив фінансового
результату
компанії
на
її
платоспроможність.
Ключові слова: страхова компанія,
фінансова стійкість страхової компанії,
платоспроможність страхової компанії,
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Abstract. The article examines the issues of
financial strength of insurance companyand
estimate an impact of financial results on its
solvency.
Key words: insurance company, financial
strength of an insurance company, solvency of
an insurance company, estimation of the
insurer’s activity

Постановка проблеми. Важливою передумовою формування в Україні

реальних ринкових відносин є зростання ролі страхових компаній як однієї з
ключових ланок фінансово-кредитної системи. Страховий захист поступово
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стає невід’ємним атрибутом вітчизняної економіки, оскільки в процесі
страхування відбувається мобілізація значних грошових ресурсів та подальше
їх

інвестування

страховиками.

Безперечно,

лише фінансово

надійні

страховики будуть ефективно впливати на фінансовий ринок, оскільки
відсутність

або

низький

рівень

фінансової

надійності

суб’єкта

господарювання призводить до його неплатоспроможності, а у кінцевому
результаті і до банкрутства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню забезпечення
платоспроможності

страхових

компаній

приділяється

увага

багатьох

вітчизняних і зарубіжних науковців. Вагомий внесок у розробку теоретикометодичних засад оцінки фінансової надійності страхових компаній здійснили
такі вчені, як: І. Г. Аберніхіна, В. Д. Базилевич, В. П. Братюк, В. М. Батуріна,
І. Ю. Кисільова, Н. О. Кобилинець, Г. М. Малинич, В. М. Олійник, А. Ю.
Полчанов, Н. В. Ткаченко, О. О. Шакура та ін. Систематизацією показників
оцінки фінансової надійності страховиків займалися Н. О. Шишпанова, Т. В.
Шкарлєт та інші.
Постановка завдання. Метою статті є виявити взаємозв’язок між
рівнем платоспроможності та фінансовим результатом страхової компанії,
оскільки лише фінансово надійні страховики можуть ефективно впливати на
фінансовий ринок.
Виклад основного матеріалу. Страхова галузь є важливим фінансовим
джерелом розвитку національної економіки, оскільки в процесі страхування
відбувається мобілізація значних грошових ресурсів та подальше їх
інвестування страховиками.
За рахунок страхових внесків страхувальників формуються страхові
резерви, які забезпечують інвестиційні можливості страховика, а також є
одним із факторів, що визначають його платоспроможність перед учасниками
страхового ринку.
Аналіз страхового ринку України за 2014-2016 рр. відображена на рис.
1-3.
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З рис. 1 видно, що кількість страхових компанії за 2014-2016 рр.
скоротилась. Ряд страхових компаній не мають достатньої кількості активів,
щоб виконати свої зобов’язання.
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Рис. 1. Кількість вітчизняних страхових компаній за 2014-2016 рр. Джерело:
побудовано автором

Така ситуація є наслідком того, що у країні зберігається низька
купівельна

спроможність

потенційних

страхувальників

та

відсутній

платоспроможний попит на страхові послуги. Серед інших причин: недостатнє
регулювання ринку, відсутність іноземних інвестицій і проблеми пов’язані з
конкуренцією.
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Рис. 2. Динаміка основних показників діяльності вітчизняних страхових
компаній за 2014-2016 рр., млн. грн. Джерело: побудовано автором

Негативною тенденцією є значне зниження обсягів активів страховиків,
що пов’язано з поступовим зменшенням кількості страхових компаній. Це
вплинуло на рівень фінансової надійності страховиків.
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Рис. 3. Динаміка валових страхових премій та валових страхових виплат
вітчизняних страхових компаній за 2014-2016 рр., млн. грн.
Джерело: побудовано автором

З рис. 3 видно, що обсяги валових страхових премій зростали з року в
рік. Це пояснюється підвищенням ефективності діяльності страховиків та
конкуренції на страховому ринку.
Низький рівень фінансової надійності страхової компанії призводить до
її неплатоспроможності, а у кінцевому результаті і до банкрутства.
Платоспроможність страховика – це об’єктивний показник фінансового
стану страхової компанії, її здатності виконати свої зобов’язання в
найближчому

майбутньому,

завдяки

наявним

активам.

Рівень

платоспроможності компанії має підтримуватись постійно на високому рівні,
оскільки саме на його основі визначається фінансова надійність компанії [1, c.
223].
Страхові компанії з метою забезпечення виконання зобов’язань перед
страхувальниками зобов’язані дотримуватися певних вимог, які забезпечують
їхню платоспроможність. Відповідно до Закону України «Про страхування»
(ст. 30), умовами забезпечення платоспроможності страховиків є:
1.

наявність

сплаченого

статутного

капіталу

та

наявність

гарантійного фонду страховика;
2.

створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат

страхових сум і страхових відшкодувань;
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3.

перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика

над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності [2].
Фінансовий стан страхової компанії як комплексне поняття, що є
наслідком взаємодії усіх елементів системи фінансових відносин компанії,
визначається

сукупністю

господарських

факторів

і

характеризується

системою показників, які відображають наявність, розміщення і використання
фінансових ресурсів.
Ми проводили дослідження платоспроможності на прикладі ПрАТ «СК
«Провідна» для того, щоб з’ясувати чи впливає фінансовий результат
діяльності компанії на рівень її платоспроможності, оскільки, упродовж 20122013 рр. компанія була збитковою, а упродовж 2014-2016 рр. отримала
прибуток (табл. 1).
Таблиця 1
Основні показники діяльності ПрАТ СК «Провідна»
за 2012 – 2016 рр., тис. грн., %
Відхилення 2016
р. до 2012 р.

Роки

Показники
Загальний
обсяг
активів
Статутний капітал
Чистий прибуток
Чистий дохід від
реалізації
Страхові платежі
Страхові
відшкодування
Страхові резерви

2012

2013

2014

789 440

781 389

324 509
(10 285)

2016

+/-

%

700 440 955 180

802 353

12 913

101,6

263 880
(47 892)

324 509 419 348
38 757 94 974

465 949
46 735

141 440
57 020

143,6
-454,4

568 318

553 342

510 817 617 053

0

-568 318

0

633 900

562 200

528 900 699 300

786 600

152 700

124,1

268 900

287 000

290 300 373 400

387 700

118 800

144,2

268 900

285 000

243 400 266 000

285 500

16600

221,4

Джерело: розраховано за даними [3]

2015

Однією з умов забезпечення платоспроможності страховиків є достатній
розмір сплаченого статутного та гарантійного фондів. Так, ПрАТ «СК
«Провідна» підвищила свій статутний капітал у 2015 р. у зв’язку з тим, що
близько

99,9%

акцій

викупили

INTERNATIONAL

INSURANCE

CONSORTIUM B. V. (Нідерланди). Вони впровадили нові стандарти
обслуговування клієнтів, що в результаті забезпечило зростання довіри до
бренду серед населення.
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Необхідно відзначити, що темпи зростання страхових премій та
страхових резервів значно перевищують темпи зростання страхових виплат та
відшкодувань. Якщо припустити, що зазначені темпи росту будуть й далі
залишатись на такому ж рівні то через декілька років загальна сума страхових
платежів суттєво перевищуватиме величину страхових виплат.
Другою умовою забезпечення достатнього рівня платоспроможності
страхової компанії є створення достатнього обсягу страхових резервів для
забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань.
Відповідно до основних показників діяльності страхової компанії Провідної,
ми можемо зробити висновок про достатній обсяг сформованих резервів,
оскільки упродовж аналізовано періоду їх розмір збільшився більше, ніж у 2
рази, а сума здійснених страхових виплат та відшкодувань – лише на 44 %.
Третьою умовою є перевищення фактичного запасу платоспроможності
страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.
Базою для розрахунку розміру страхових резервів є страхова премія з
укладених договорів, що надійшла в звітному періоді і розрахована відповідно
до структури страхового тарифу з договорів страхування без врахування тієї
частини, яка передана в перестрахування.
Для забезпечення відповідного рівня платоспроможності за вимогами
законодавства фактичний запас платоспроможності повинен перевищувати
нормативний його запас на будь-яку дату. Тобто постійно повинна
виконуватись умова: (ФЗП) > (НЗП).
Економічний сенс такого порівняння полягає в тому, щоб визначити,
наскільки обороти за страховими операціями конкретного страховика
відповідають його фінансовим можливостям. Обороти страхової компанії за
звітний період можна розглядати як з погляду на зібрані страхові премії, так і
на здійснені страхові виплати. Через це законодавство встановлює два
показники нормативного запасу платоспроможності.
Для розрахунку показників платоспроможності було використано дані
ПрАТ «СК «Провідна». Результати розрахунку відображено у табл. 2.
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Таблиця 2.
Показники платоспроможності ПрАТ «СК «Провідна»
за 2012-2016 рр.
Рік

ФЗП

НЗП1

НЗП2

2012

307 487

119 616,84

-71 706,96

2013

262 008

103 745,7

-72 425,73

2014

323 206

97 371,81

75 469,68

2015

413 135

126 270,34

89 862,5

144 574,47

-100 923,68

2016
457 058
Джерело: розраховано за даними [3]

З наведеної таблиці бачимо, що фактичний запас платоспроможності
перевищував нормативний на протязі усього аналізованого періоду. Також
необхідно відзначити факт збільшення запасу платоспроможності.
Тобто в процесі дослідження ми виявили, що немає чіткого і прямого
взаємозв’язку рівня платоспроможності страхової компанії і її фінансовим
результатом згідно із вітчизняною методикою розрахунку платоспроможності
страхової компанії. За 2012-2013 рр., компанія була збитковою, а фактичний
рівень платоспроможності перевищував її нормативне значення. Але це
нонсенс.
Тому, з нашої точки зору, доцільним є запровадження ступеневого
контролю платоспроможності страхових компаній. Перевага застосування
такого виду контролю за рівнем платоспроможності страховиків полягає в
тому,

що

за

різних

значень

установлених

індикаторів

їхньої

платоспроможності пропонується здійснювати різні види перевірок, а
втручання органу страхового нагляду та проведення наступних за таким
втручанням коригувальних і (або) обмежувальних дій щодо страховика слід
здійснювати

лише

за

певних

критичних

значень

індикаторів

платоспроможності. Однак, значення цих індикаторів платоспроможності
необхідно визначати таким чином, щоб забезпечувалася можливість
здійснення попереджувальних внутрішніх (засобами страхової компанії) та
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зовнішніх (засобами органу страхового нагляду) коригуючих дій, метою яких
повинно бути підтримання поточної платоспроможності страховика та
зміцнення його фінансової стійкості всіма можливими правовими способами.
Висновки.

Отже,

на

основі

дослідження

платоспроможності

вітчизняних страхових компаній на прикладі ПрАТ «СК «Провідна» можна
зробити такі висновки:
- постійний моніторинг платоспроможності страховиків з боку
Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку дає змогу визначати
проблемні страхові компанії. Адже фрагментарний аналіз щорічної та
щоквартальної звітності, не дозволяє визначати фінансовий стан страховиків
надійно й повно. Фінансування цієї програми має відбуватися за рахунок
учасників небанківських фінансових ринків. Отримана в рамках щоденного
моніторингу інформація служитиме рекламою для успішності компаній і
стимулюватиме страхувальників до укладення договорів із надійними
компаніями;
– ПрАТ

«СК

«Провідна»

здебільшого

має

високі

показники

платоспроможності, тобто стійкі у фінансовому відношенні, але вони можуть
свідчити про невисоку ефективність використання ними капіталу і про
можливості значного збільшення кількості договорів та обсягів страхової
відповідальності. Зазвичай, нарощування страхових премій призводить до
зростання обсягів страхових резервів, а останнє проявляється ще й
збільшенням зобов’язань, що при незмінних власних коштах означає
погіршення

платоспроможності.

Тут

вступає

в

силу

властиве

платоспроможності протиріччя: погіршення платоспроможності сьогодні
через зростання доходу в майбутньому призведе до росту власного капіталу,
що дозволяє страховику вийти на новий рівень зобов’язань.
Отже,

за

умови

правильної

та

своєчасної

оцінки

своєї

платоспроможності, страховик зможе здійснювати ефективне управління
власними

фінансовими

ресурсами,

досягти

належного

рівня

конкурентоспроможності своєї страхової компанії, забезпечить виконання
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зобов’язань у повному обсязі та функціонування страхової компанії протягом
тривалого періоду, навіть при настанні значних за розмірами збитків.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Анотація.
У
статті
розкрито
теоретичні засади аналізу фінансових
результатів
комерційного
банку.
Визначено основні елементи механізму
формування та реалізації кредитної
політики
банку.
Визначено
шляхи
досягнення
високої
прибутковості
банківської
установи.
Запропоновано
принципи структуризації активів і пасивів
на основі надійності, ліквідності та
прибутковості
розподілу банківських
ресурсів.
Ключові слова: прибуток, доходи та
витрати банку, фінансовий результат,
аналіз,
прибутковість,
фінансова
стійкість.

Abstract. The article reveals the theoretical
principles of the analysis of financial results of
a commercial bank. The basic elements of the
mechanism of formation and realization of the
bank's credit policy are determined, the
scheme of the mechanism of forming a credit
policy of the commercial bank is developed.
The ways of achieving a high profitability of a
banking institution are determined. The
principles of structuring assets and liabilities
on the basis of reliability, liquidity and
profitability of bank resources distribution are
proposed in order to ensure financial stability
and efficiency of the bank.
Key words: profit, income and expenses of the
bank, financial result, analysis, profitability,
financial stability.

149

Постановка проблеми. Аналіз фінансових результатів діяльності
комерційного банку є одним з найважливіших напрямків в його роботі. З його
допомогою можна пов’язати елементи державного регулювання та нагляду за
діяльністю банків з цілями внутрішньобанківського аналізу. Аналіз
фінансових результатів діяльності банку дозволяє контролювати дотримання
встановлених

банками

пропорцій

і

нормативів.

Метою

роботи

є

систематизація підходів до здійснення аналізу фінансових результатів
діяльності банку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми прибутковості та
забезпечення

ефективності

діяльності

банківської

установи

активно

досліджуються світовою економічною наукою. Серед українських науковців
дослідженню окремих питань формування та розподілу прибутку банківської
діяльності присвячені праці вітчизняних економістів: Бланка І. О., Василика
О. Д., Грушка В. І., Даниленка А. І., Заруби О. Д., Ковальчука Т. Т., Костіної
Н. І., Лукінова І. І., Мороза А. М., Нестеренка В. П., Опаріна В. М., Пересади
А. А., Черваньова Д. М. та інших.
Багато праць присвячено проблематиці прибутковості комерційних
банків зарубіжними вченими, а саме роботи Лівшиця А. Я., Шамхалова Ф. І.,
Михасюка І. Р., Пікулькіна В. А., Кулієва Т. А, Роуза П., Полфремана Д.,
Ціммера К., Бонна Й. та інших вчених.
Постановка завдання. Завданням наукового дослідження є оцінка
фінансових результатів діяльності банку.
Виклад основного матеріалу.Основним напрямом аналізу фінансових
результатів банківської діяльності є прибутковість функціонування банку, що
дає змогу судити про ефективність його роботи. Аналіз результативності
банківської діяльності починається з аналізу доходів і витрат, а закінчується
дослідженням прибутку. Прибуток комерційного банку як і будь-якого
суб’єкта господарювання визначається як різниця між його відповідними
доходами та витратами. Прибуток характеризує стійкість кредитної установи.
Він необхідний для створення адекватних резервних фондів, стимулювання
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персоналу і керівництва до розширення та вдосконалення операцій,
скорочення витрат і підвищення якості послуг, що надаються, і, зрештою, для
збільшення капіталу, який дає змогу розширити обсяги і поліпшувати якість
наданих послуг [1].
Оскільки прибуток банку відповідає напрямам його діяльності, то
прийнято виділяти: фінансові результати від операційної діяльності; фінансові
результати від не операційної діяльності; фінансові результати від здійснення
кредитних операцій; фінансові результати від операцій з цінними паперами;
фінансові результати від операцій з іноземною валютою тощо [2].
Здійснення оцінки фінансового результату банку має велике значення,
адже існує велика кількість джерел доходів та напрямів витрат та у разі збитків
потрібно виявити, який саме компонент доходів або витрат призвів до
негативного результату. Навіть якщо фінансовий результат є позитивним,
необхідно проаналізувати, чи має він стабільний характер та чи не наражається
банк на надто великі ризики з метою зростання прибутку. Щоб більш глибоко
дослідити фактори впливу на фінансові результати необхідно провести
детальний аналіз фінансової діяльності.
Доходи
Процентні доходи

Комісійні
доходи

Результат
від торговельних
операцій

інші
банківські
операційні
доходи

Інші
небанківські
операційні
доходи

Списання
повернених
активів

Непередбачені
доходи

Непередбаче
ні витрати

Відрахуванн
я до
резервів

Витрати
Процент
ні
витрати

Комісій
-ні
витрати

Інші
банківські
операційн
і витрати

Інші
небанківсь
кі
операційні
витрати

Адміністратив
но управлінські
витрати

Фінансовий результат банку

Рис. 1. Визначення фінансового результату банку
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Для оцінки стану прибутковості банку вибирається система показників
за якої здійснюється відповідний аналіз. У разі недостатньої (або негативної)
загальної прибутковості потрібно визначити конкретну причину – який саме
компонент доходів або витрат призводить до поганих результатів роботи.
Часто виникає викривлене уявлення про високий рівень отриманого банком
прибутку. Але подальший детальний аналіз доходів і витрат може виявити
факти: прихованих збитків; наявності екстраординарних, тобто разових
доходів (доходів від реалізації основних засобів; доходів, отриманих в
результаті сприятливого курсу іноземної валюти тощо). Іншою складовою
цього аналізу є витрати банку. Тут слід проаналізувати: тенденції зміни
загального обсягу витрат та їх структури; виконання програми економії коштів
(якщо така програма існує); конкретні причини, що призвели до зростання
витрат. Прибуток банку створює базу для економічного розвитку держави в
цілому. Механізм перерозподілу прибутку банку через податкову систему
дозволяє наповнювати доходну частину державних бюджетів всіх рівнів
(загальнодержавного та місцевих), що дає можливість державі успішно
виконувати покладені на неї функції та здійснювати заплановані програми
розвитку економіки. Прибуток банку є критерієм ефективності фінансової
діяльності. Індивідуальний рівень прибутку банку в порівнянні з галузевим
характеризує ступінь вміння (підготовленості, досвіду, ініціативності)
менеджерів успішно здійснювати фінансову діяльність в умовах ринкової
економіки. Середньогалузевий рівень прибутку банків характеризує ринковий
та інші зовнішні чинники, які визначають ефективність діяльності і є
основними регуляторами «переливу» капіталу в галузі з більш ефективним
його використанням. При цьому капітал переміщується, як правило, в ті
сегменти ринку, що характеризуються значним обсягом незадоволеного
попиту, а це сприяє більш повному задоволенню суспільних та особистих
потреб. Зазначимо, що в умовах ринкової економіки отримання прибутку та
забезпечення рентабельної діяльності – це необхідні чинники існування будьякого суб’єкта підприємництва. Прибуток характеризує стійкість кредитної
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установи. За своєю структурою доходи, витрати і прибуток банку
відповідають напрямам його діяльності. Для банку важливо знати не лише
загальний результат діяльності за конкретний період, а й володіти
інформацією про джерела даного результату. Останнє визначається через
зіставлення окремих груп доходів і витрат у розрізі конкретних рахунків,
клієнтів, груп клієнтів, за операціями, послугами по підрозділах банків чи
філіях. Фінансовий стан банку характеризується такими показниками, як
доходи, витрати, прибуток (збиток) — різниця між доходами і витратами,
чистий прибуток після сплати податку [3, с.154].
З метою виявлення резервів зростання прибутковості банківської
діяльності як джерела формування банківського капіталу, що забезпечує
стабільність фінансового стану банку, здійснюється комплексний аналіз його
доходів і витрат. В основному вся діяльність банку – це нагромадження коштів
у формі капіталу та вкладів і заміна цих грошей на активи, з метою досягнення
максимального прибутку, який необхідно узгодити з безпекою коштів
депозитаріїв і потребою ліквідності для покриття зобов’язань банку при
вилученні вкладів. Основною метою діяльності банку є досягнення
задовільного результату, а основною метою управління є диверсифікація
ризику і прагнення до його мінімізації. Це так звані загальні цілі. В їх межах
необхідно виділити детальні цілі:
–

збільшення маржі;

–

утримання реальної вартості бази капіталу;

–

отримання визначеного доходу від капіталу;

–

збільшення доходу від активів;

–

утримання на відповідному рівні коефіцієнта платоспроможності.

Реалізація цілей концентрується навколо принципу недопущення до
«застою» активів і прагнення до такого доходу, який би дозволяв утримати
мінімум їх реальної вартості. Самостійна діяльність банку – це економічне
відокремлення

активів

та

пасивів,

право

розпоряджатися

ними

і

відповідальність за результати здійснення господарської діяльності, право до
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прийняття фінансових, організаційних та кадрових рішень з метою отримання
максимального

прибутку.

Банківська

діяльність

є

комплексом

взаємопов’язаних господарських процесів, що залежать від численних і
різноманітних факторів, тому рівень прибутковості залежить як від
внутрішніх, так і від зовнішніх факторів. Перші мають пряму залежність від
організації роботи самого банку; другі є зовнішніми щодо нього, їх зміни не
залежать від діяльності банківської установи. Цим поділом, на наш погляд,
доцільно

керуватись,

моделюючи

фінансово-господарську

діяльність,

здійснюючи комплексний пошук резервів з метою підвищення ефективності
діяльності та максимізації банківського прибутку. Отже, розглядаючи фактори
впливу на загальний рівень прибутковості діяльності комерційних банків та на
величину отримуваного ними прибутку, ми виділили дві групи цих факторів
(екзогенні та ендогенні). Зупинимось спочатку на розгляді внутрішніх
факторів, які ми розділили на дві підгрупи: соціальні й внутрішньобанківські.
До соціальних ми віднесли такі важливі фактори, які сприяють зростанню
рівня

банківської

прибутковості,

серед

яких

соціальна

компетенція

банківських менеджерів, підвищення кваліфікаційного рівня співробітників,
покращення їхніх умов праці та життя. Це все дозволить працівникам банку
надавати клієнтам більш якісні банківські послуги та підняти рівень їх
обслуговування. Успішність роботи комерційного банку багато в чому
залежить від політики, яка ним проводиться при виборі концепції власного
розвитку, від характеру його діяльності, визначення продукту, який він
пропонує ринку: види кредитів, спектр платних послуг тощо. Це так звані
внутрішньобанківські

фактори,

серед

яких

важливим

є

оптимальне

розміщення банківських коштів у різні види активів. При цьому корисним
засобом для одержання максимального прибутку є ретельне зіставлення
граничних витрат на залучення коштів з гранично можливими доходами від
активних операцій. Останнє означатиме реальність підвищення ефективності
використання банківських ресурсів, а саме: зменшення видатків по
формуванню грошових ресурсів і збільшення доходності активів. Досягнення
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мети комерційного банку в галузі прибутковості можливе за допомогою
регулювання співвідношення залучених і власних ресурсів та завдяки
зменшенню ризику банківської діяльності. Вирішальне значення для
прибутковості банку має забезпечення взаємозв’язку між управлінням
активами та управлінням пасивними операціями. При цьому важлива не тільки
загальна маса прибутку, але й структура її розподілу, і особливо та частина,
котра спрямовується на розширення й удосконалення операцій та банківських
технологій, сучасне комп’ютерне та інформаційно-програмове забезпечення,
рекламну та маркетингову діяльність, зниження затрат та підвищення якості
обслуговування. Крім того, слід враховувати, що прагнення збільшити
прибуток та необхідність вести конкурентну боротьбу в галузі фінансових
послуг веде до підвищення ступеню ризику в банківській справі. Отже, з
позицій впливу на фінансову стійкість й результативність роботи банку,
визначальними внутрішніми факторами є концепція розвитку банку, його
власна внутрішня економічна політика, що обумовлює такий розподіл активів
та формування пасивів, щоб забезпечити: - по-перше, достатній ступінь
надійності,

що

проявляється

в

розумному

розподілі

активів

за

функціональними групами на умовах строковості; - по-друге, достатній
ступінь ліквідності, що виражається в управлінні портфелем активів на умовах
строковості; по-третє, достатній рівень рентабельності, що матиме прояв у
максималізації прибутковості активних операцій і одночасній мінімізації
витрат на залучення банківських ресурсів. Забезпечити фінансову стабільність
та ефективність діяльності банку можливо, на нашу думку, за виконання таких
принципів структуризації активів і пасивів на основі надійності, ліквідності та
прибутковості розподілу банківських ресурсів:
- конвертування фінансових коштів та цінних паперів, що не приносять
доходів, у грошові кошти і високоліквідні прибуткові активи; скорочення
витрат, не пов’язаних із забезпеченням відтворення обігових коштів,
розширенням кількості операцій та банківських послуг;
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- негайний продаж тих активів, які в даній кон’юнктурній ситуації
фінансового ринку виявляються непотрібними чи нерентабельними;
- професіоналізм в проведенні операцій з купівлі-продажу валютних
коштів з врахуванням кон’юнктури всіх світових відкритих валютних ринків;
- блокування переходу частини активів у дебіторську заборгованість та
її зниження шляхом продажу її банкам, котрі здійснюють факторингові
операції;
- участь в перерозподілі високоліквідних активів як у самому банку, так
і між банками. Однак прибутковість діяльності комерційного банку залежить
не тільки від внутрішніх, але й від зовнішніх факторів, які включають
різноманітні аспекти: а) ринкові: економічні умови господарювання, пануючу
в суспільстві техніку і технологію, рівень реальних доходів населення, довіра
суб’єктів господарювання та приватних осіб до банківської системи;
демографічні фактори (зростання кількості населення), структура ринку
(наприклад, число банків, які обслуговують один і той же ринок), конкуренція
та попит і пропозицію на кредит, потенційну кредитоздатність позичальників,
ціна на кредитні ресурси; б) адміністративні: важелі державного регулювання,
податкова система, фінансова та грошово-кредитна система, механізм
розподілу прибутку тощо. Розглядаючи зовнішні фактори, можна виділити ті
з них, які справляють найбільш істотний вплив на фінансову стійкість банку
та його доходність. Так, особливе значення для успішної діяльності банку має
фаза економічного циклу, в якій перебуває країна. В період кризи в цілому
знижуються доходи суб’єктів економічної діяльності, скорочуються відносно
і навіть абсолютно масштаби прибутку підприємств, у тому числі й
комерційних банків (унаслідок погіршення структури розміщення активів).
Усе це призводить до зниження ліквідності, надійності та їхньої
прибутковості. Таким чином, у період кризи посилюється зростання
неплатежів, а отже, кількість банкрутств банківських установ. Суттєво
впливає на фінансову стійкість і прибутковість також рівень, динаміка та
коливання реальних доходів юридичних і фізичних осіб. Від цього, зокрема,
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залежить стійкість депозитної база банку. В свою чергу , рівень реальних
доходів населення залежить від фази економічного циклу. Крім того, в
банківській сфері розширюється як міжбанківська конкуренція, так і
конкуренція комерційних банків з різноманітними фінансово-промисловими
групами, корпораціями, інвестиційними фондами і компаніями, страховими,
пенсійними фондами, кредитними спілками тощо. Гострота конкурентної
боротьби також є важливим фактором впливу на прибутковість банківської
діяльності.

Серйозними

макроекономічними

чинниками

фінансової

стабільності є крім того, грошовокредитна і податкова політика, ступінь
розвитку фінансового ринку, страхової справи та зовнішніх економічних
зв’язків; істотно впливає на неї і курс валют. Фінансова стійкість та рівень
прибутковості комерційних банків залежить також від загальноекономічної
стабільності, що особливо відчутно впливає на банківську діяльності в
Україні. Ставлення держави до банківської справи, принципи державного
регулювання банківської сфери, відносини власності, заходи захисту
підприємницької діяльності не можна не враховувати при розгляді фінансової
стабільності та доходності банку. На жаль, одним з найбільш несприятливих
факторів, які дестабілізують фінансове становище в Україні, є інфляція. Отже,
порівнюючи ступінь впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на можливості
максимізації банківського прибутку, доходимо висновку, що достатній
ступінь конкурентності ринку, ризик неповернення коштів за багатьма
активними операціями, неминучий в економіці перехідного періоду, вносять
корективи в схему формування і розподілу фінансових ресурсів банку. Так, у
даних умовах, необхідно підвищену увагу приділити механізму управління
комерційним банком: прогнозуванню (кон’юнктури кредитного ринку, цін на
кредитні ресурси, попиту на кредит), плануванню (заходів по зменшенню
витрат, підвищенню якості банківських послуг і конкурентоспроможності
банку) та вибору розумної банківської стратегії (оптимізації структури
балансу, формуванню кредитної та інвестиційної політики, моніторинг
позичок). Шляхи досягнення високої прибутковості наступні [4, c.221]:
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1. Нарощення власних коштів банку, що сприяє зростанню ресурсної
бази банку і відповідно їх інвестиційного потенціалу; є однією з передумов
залучення іноземних інвестицій; стимулює інтеграційні процеси; забезпечить
незалежність банку і створить умови для виживання банківської системи
України в період посиленої конкуренції з боку іноземних банків.
2. Раціональне й ефективне розміщення коштів банку для забезпечення
його фінансової стійкості. Виконання цієї умови дозволить позбавитися
суперечностей між ліквідністю, надійністю та прибутковістю комерційного
банку.
3. Фінансове планування є одним із резервів збільшення прибутку і
раціонального його використання. Багато витрат несуть банки внаслідок
неузгоджених дій різних підрозділів між собою. Фінансовий план дозволяє
спрогнозувати доходи, витрати і прибуток банку на рік. І хоча в умовах, які
склалися в нашій країні, через нестабільність, інфляцію реальні дані можуть
суттєво відрізнятися від запланованих, але пропорції залишаються практично
незмінними. Банківська установа повинна реально бачити перспективи свого
розвитку і цілі на поточний рік.
4. Формування достатнього страхового резерву та резервних фондів.
5. Застосування таких інструментів в банківській діяльності, як
ф’ючерси, опціони, форвардні операції з валютою та інші форми діяльності,
які відповідають умовам ринкових відносин і дозволяють планувати і
одержувати додатковий прибуток;
6. Системне і всебічне вивчення кредитних ризиків, вживання заходів з
їх пониження. З цією метою необхідно організовувати відділи управління
кредитними ризиками;
7.

Покращення

рівня

професіоналізму

–

від

політики

банку,

майстерності, грамотної побудови управлінських і функціональних структур.
Вчений Галайко Н. Р., досліджуючи питання прибутковості банку,
пропонує розробляти стратегію забезпечення ефективності діяльності банку,
яка визначається як сукупність цілей, дій, спрямованих на ефективну роботу
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банківської установи через координацію та ефективне використання ресурсів,
а також вибір максимально дієвих методів та способів її забезпечення.
Розроблення такої стратегії виступає доволі складним процесом, що
зумовлено багатьма обставинами. Перш за все, в результаті обраних напрямів
діяльності банку, вона повинна здійснюватися на основі ретельного
перспективного

аналізу,

прогнозування

зовнішніх

тенденцій

(стану

макроекономічного середовища, кон’юнктури ринку банківських послуг та
його окремих сегментів, особливостей оподаткування та державного
регулювання діяльності банків) та внутрішніх умов (обсягів та структури
ресурсної бази банку, цілей і завдань розвитку, відносної дохідності
різноманітних активів з урахуванням факторів ліквідності та ризику тощо),
ймовірний характер яких затрудняє процес формування цієї стратегії. Процес
формування стратегії ефективності діяльності банку в загальному вигляді
представлено на рис. 3, який передбачає виділення 9 основних етапів. Перший
етап – встановлення мети і цілей банку відповідно до напрямів його діяльності.
На даному етапі пропонується здійснення наступних позицій: - визначення
мети діяльності банку, яка повинна бути спрямована у майбутнє та
формулювати відношення банку до своїх вкладників, персоналу тощо. Мету
слід формулювати як забезпечення клієнтів всіма можливими видами
банківських послуг з метою отримання прибутку за умови найменшого
ризику; - формулювання конкретних цілей ефективної діяльності банку, від
реалізації яких залежить здійснення конкретних операцій, прибутковість
банку, встановлюються певні внутрішні норми та відповідні практичні
рекомендації. Такими цілями виступають: розширення бази клієнтів та
налагодження з ними ділових зв’язків з метою розширення сфери їхнього
обслуговування; формування ресурсної бази банку для забезпечення
здійснення кредитних та інвестиційних операцій в необхідних обсягах;
формування оптимальної структури банківських активів і пасивів; розширення
сфери діяльності банку шляхом проникнення на нові ринки через активізацію
відповідних

напрямків

діяльності;
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забезпечення

клієнто–орієнтованої

організації банку; досягнення оптимального співвідношення між обсягом і
структурою вкладень та їх ресурсним забезпеченням з позицій максимальної
дохідності та мінімального ризику [5, c.136].
Висновки.

Отже,

система

формування

фінансових

результатів

комерційних банків традиційної фінансової звітності, попри усунення у ній
низки методологічних недоліків, і навіть підвищення його аналітичності і
змістовності, доки повністю задовольняє що ставляться до ній сучасним
вимогам, і міжнародних стандартів.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Анотація.
У
статті
розглянуто Abstract. The article deals with the theoretical
теоретичні
основи
формування basis of forming a bank loan portfolio. The
кредитного портфеля банку. Досліджено scientific approaches to the definition of the
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«кредитний
портфель»
з
метою
деталізації
теоретико-сутнісних
компонентів та окреслено основні його
функції.
Проведено
порівняльну
характеристику
банківського
та
кредитного портфеля для окреслення
спільних
та
відмінних
рис.
Систематизовано
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кредитного
портфеля
комерційного
банку,
які
сформовані з урахуванням рівня дохідності
та ризику.
Ключові слова: портфель, кредитний
портфель,
банківський
портфель,
кредитний ризик, типи кредитного
портфелю.

concept «loan portfolio» are investigated with
the aim of detailing theoretically-essential
components and outlined its main functions.
The comparative characteristics of the bank
and loan portfolio for the definition of common
and distinctive rice are carried out. The types
of loan portfolio of a commercial bank, which
are formed taking into account the level of
profitability and risk, are systematized.
Key words: portfolio, loan portfolio, bank
portfolio, credit risk, types of loan portfolio.

Постановка проблеми. Кредитування є найважливішим напрямком
здійснюваних банком активних операцій, адже кредитний портфель становить
здебільшого від третини до половини сукупного обсягу активів банку. У
структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та
складова частина активів банку, що має свій рівень дохідності та ризику.
Кредитний портфель комерційного банку є одним із найризикованіших
напрямків і найвагоміших компонентів структури відсоткових доходів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню теоретикометодологічних

основ

банківського

кредитування,

якості

кредитного

портфелю, проблемам захисту банків від кредитних ризиків та сучасного
механізму формування резервів по кредитним операціям присвячені наукові
праці таких науковців, як: М. Білик, Ю. Бугель, В. Вовк, І. Дугін, О.
Колодізєв, О. Лаврушин, Л. Примостка, П. Роуз, Дж. Сінкі, О.Тептя та інші. В
економічній літературі немає єдиної думки як до визначення поняття
кредитного портфеля так й до системи показників, що відображають його
якісні характеристики. Тому дослідження теоретико-сутнісних компонентів
кредитного портфелю та наукове обґрунтування інструментарію щодо
регулювання та підвищення ефективності його використання є актуальним.
Метою статті є дослідити поняття, значення, функції та кредитного
портфеля комерційного банку.
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Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку суспільства
основним підходом до вивчення економіки з точки зору оптимального
поєднання активів будь-якого економічного суб'єкта є портфельна теорія.
Банківський портфель в економічній літературі визначається як
сукупність активів і пасивів банку і, відповідно, складається з портфеля
активних та портфеля пасивних операцій банку. Здійснення активних операцій
банківськими установами є найважливішим джерелом отримання прибутку,
адже саме вони приносять банку більше 90 % сукупного доходу.
В економічній літературі серед авторів в даний час немає єдиного
трактування кредитного портфеля банку. Дослідимо основні наукові підходи
до трактування сутності кредитного портфелю з виділенням його ролі при
здійсненні операцій з кредитування, місця у загальному обсягу операцій та
місця у державній політики (табл. 1).
Таблиця 1.
Наукові підходи до трактування поняття «кредитний портфель» [2]
Автор

Визначення

1. Місце кредитного портфеля на рівні державної політики
В. М. Голуб
Кредитний портфель - важливий інструмент управління кредитною
діяльністю комерційного банку, що має спрямовувати його стратегічну
політику і поточну діяльність на виконання завдань державної
кредитної політики.
2 . Місце кредитного портфеля у загальному обсязі банківських операцій
Ю. В. Бугель
Кредитний портфель - це комплексний інструмент управління
(активами і пасивами) банку.
Е. Дж. Долан
Кредитний портфель - сукупність банківських активів і пасивів.
Дж. Ф. Сінкі
Кредитний портфель - це сукупність фінансових активів; банк може
бути представлений як сукупність дохідних активів, переважно
кредитів, таким чином, дається визначення поняття портфеля як
сукупності фінансових активів, у тому числі кредитів.
3. Роль кредитного портфеля при здійснення операцій з кредитування
С. Г. Арбузов
А. С. Кокін
О. І. Лаврушин

Кредитний портфель - сукупність усіх банківських позик, що
структуровані за певними параметрами відповідно до завдань
визначеної кредитної політики банку.
Кредитний портфель - результат діяльності банку по наданню кредитів.
Кредитний портфель - це сукупність виданих позик, які
класифікуються на основі критеріїв, пов’язаних з різними чинниками
кредитного ризику або способами захисту від нього.
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А. И. Пашков
Г. С. Панова

В. А. Челноков

Кредитний портфель - сукупність коштів, які розміщуються у вигляді
зобов’язань (міжбанківські кредити, кредити юридичним особам,
кредити фізичним особам).
Кредитний портфель - величина мобілізованих коштів у вигляді
кредитів, виданих торгово-промисловим організаціям, фінансовокредитним установам, приватним установам за мінусом резерві
ліквідності.
Кредитний портфель відображає вибір напрямків кредитних вкладень
в залежності від їх прибутковості та ступеня ризику.

Перший підхід відображає значення проведення кредитних операцій на
макрорівні, тобто розгадається значення кредитного портфелю не тільки на
рівні банківської установи, а й на загальнодержавному рівні.
До другої групи визначень було віднесено наукові підходи тих авторів,
які наголошують на тому, що кредитний портфель є складним управлінським
процесом, який характеризує вибір напрямків вкладень, тобто плановані дії,
чим підкреслюють велике значення кредитування серед інших банківських
послуг.
Науковці, що при визначенні підходів до сутності кредитного портфелю
були віднесені до третьої групи, представляють кредитний портфель як
сукупність виданих позичок, тим самим враховують лише здійснення
кредитної операції.
Таким чином, наукові підходи, щодо трактування сутності кредитного
портфеля, умовно можна поділити за його місцем у діяльності банківської
установи, а також значення цих операцій на загальнодержавному рівні. Так,
деякі науковці надають більш вузьке визначення кредитного портфеля,
розглядаючи тільки процес здійснення кредитування, а деякі – більш широке,
досліджуючи місце кредитного портфеля у загальному обсязі банківських
операцій.
У вузькому сенсі, на нашу думку, кредитний портфель комерційного
банку являє собою сукупність залишків заборгованостей за кредитними
продуктами комерційного банку, структуровану з урахуванням ступеня
ризику, рівня прибутковості і ліквідності з метою забезпечення реалізації
стратегії і тактики кредитної політики.
163

Сутність кредитного портфелю краще за все розглядати через функції,
що він виконує [3]. Узагальнення літературних джерел за цією проблематикою
довело, що деякі з них є похідними від загальновідомих функцій кредиту, а
деякі – специфічними з огляду на специфіку кредитного портфелю (табл. 2).
Основною характеристикою доходності кредитного портфеля є
ефективна річна відсоткова ставка, яка є інструментом співставлення із
доходністю інших видів активів та аналізу обґрунтованості відсоткових ставок
за виданими кредитами.
Ризик кредитного портфеля являє собою ступень імовірності подій, за
яких банк отримає збитки внаслідок кредитних операцій.
Таблиця 2.
Функції кредитного портфеля банку
Функції
Розподільча
перерозподільча функції

та

Функція заміщення грошей
кредитними операціями
Функція об`єднання кредитів
Функція
мінімізація
кредитного ризику
Функція
розширення
та
диверсифікації доходної бази
банку

Зміст функцій
Розподіл та перерозподіл позикового капіталу
банківською установою за суб’єктами отримання
кредитів в процесі реалізації кредитних операцій
Утворення додаткового платоспроможного попиту
банківською установою за рахунок кредитів, що
перешкоджає розвитку кризових явищ внаслідок
інфляції та надвиробництва шляхом видачі кредитів
Сукупність вимог банку за наданими кредитами
Забезпечення
повернення
кредитів
шляхом
проведення постійного моніторингу виданих кредитів
Забезпечення високих темпів росту капіталу та доходів
банку в процесі реалізації кредитних операцій

Поняття кредитного портфеля зазвичай пов`язують з банківським

портфелем, тому виникає необхідність їх порівняння (табл. 3).
Таблиця 3.
Порівняльна характеристика банківського та кредитного портфеля
Характеристики
Доходність

Ризик

Банківський портфель

Кредитний портфель

Дохід, отриманий на одиницю Дохід,
отриманий
на
активів за певний період часу
одиницю активів, вкладений
в кредити, за певний період
часу
Імовірність виникнення небажаних Імовірність
виникнення
подій, що можуть виникнути в небажаних подій, що можуть
результаті прийняття рішення з виникнути
в
результаті
прийняття
рішення
з
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Ліквідність

управління банківським портфелем управління
кредитним
в умовах невизначеності
портфелем
в
умовах
невизначеності
Вчасне перевтілення активів у Вчасне повернення кредитів
грошові
кошти
або
наявні до банку
можливості та здатності банку
виконувати зобов’язання перед
кредиторами

Залежно від мети банк формує кредитний портфель певного типу. Тип
портфеля, в загальному вигляді, являє собою характеристику портфеля,
засновану на співвідношенні прибутку та ризику. Основні типи кредитного
портфеля дослідимо за допомогою табл. 4.
Таблиця 4.
Типи кредитного портфеля [3]
Тип портфеля
Портфель доходу
Портфель ризику
Збалансований
портфель

Характеристика портфеля
Портфель орієнтовано на кредити, що забезпечують стабільний
дохід, отримання якого характеризується мінімальними ризиками
та постійною своєчасною виплатою відсотків
Портфель складається переважно з кредитів із високим рівнем
ризику
Даний портфель уявляє собою раціональне поєднання кредитів
різного типу, як високо ризикованих так і кредитів із низьким
рівнем ризику

З таблиці видно, що існують наступні типи кредитного портфеля:
портфель доходу, портфель ризику, збалансований портфель. Слід зазначити,
що ризиковий портфель характеризується підвищеним рівнем прибутковості
при високому рівні ризику, тоді як, у портфелі доходу рівень прибутку є
нижчим, однак й кредитні ризики є мінімальними. Збалансований кредитний
портфель являє собою сукупність банківських кредитів та має структуру і
фінансові характеристики, що лежать в межах вибору найбільш ефективного
вирішення поєднання ризику і прибутковості.
Суб’єктами кредитування є юридичні або фізичні особи, які є
дієздатними та мають матеріальні або інші гарантії здійснювати економічного,
в тому числі кредитні угоди. На сьогодні існує наступна класифікація суб’єктів
кредитування: державні підприємства і організації; кооперативи; громадяни,
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які займаються індивідуальною трудовою діяльністю; інші банки; інші
господарства, включаючи органи влади, спільні підприємства, міжнародній
об’єднання та організації.
За об’єктами кредитування кредитний портфель банку поділяється на
такі види: портфель комерційних кредитів, інвестиційних, вексельних,
іпотечних та споживчих кредитів. Наприклад, об’єктами кредитування
юридичних осіб можуть виступати операції з покриття розриву в платіжному
обороті, фінансування укладених контрактів, виплата заробітної плати
співробітникам, придбання обладнання, житлове та комерційне будівництво
та ін. До об'єктів кредитування фізичних осіб відносяться покупка
нерухомості, рухомого майна, товарів народного споживання та ін.
За строками кредитування виокремлюють кредити до запитання
(онкольні) та строкові. У свою чергу, строкові кредити комерційних банків
поділяються на короткострокові (строком до одного року), середньострокові
(строком від одного до трьох років) та довгострокові (понад трьох років).
Окрім

наведених

кредитних

портфелів

банківських

установ,

виокремлюють й інші їх різновиди: за ознакою диверсифікованості; в
залежності від можливості банку вільно управляти своїм кредитним
портфелем; за ознакою ризику. Дослідимо більш детально зміст кожної з
переліченої ознаки кредитного портфелю банку.
За ознакою диверсифікованості розрізняють:
- диверсифікований кредитний портфель, що задовольняє вимогам
портфельної, галузевої і географічної диверсифікації;
- концентрований кредитний портфель, що характеризується високою
питомою вагою кредитів певного виду і високим ступенем ризиків
концентрації.
Як правило, в умовах функціонування ринку позикових капіталів у
кожній країні формуються норми концентрації кредитних вкладень банків в
окремі галузі, регіони і за окремими групами позичальників. Якщо
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функціонування ринку позикових капіталів значно порушується, то у
визначенні величини цієї норми велику участь бере держава [4].
Залежно від можливості банку вільно управляти своїм кредитним
портфелем, можна виділити:
- некерований кредитний портфель. До нього включаються ті
банківські кредити, видача яких здійснюється на виконання державних
програм та відповідних нормативних актів. У результаті банк фактично
втрачає можливість ефективного управління прибутковістю кредитного
портфеля;
- регульований кредитний портфель – включає кредити, видані банком
інсайдерам, в тому числі співробітникам банку і керівництву, а також
афілійованим компаніям.
За ступенем ризику кредитний портфель поділяється на: «стандартні»
кредитні операції; «під контролем» кредитні операції; «субстандартні»
кредитні операції; «сумнівні» кредитні операції; «безнадійні» кредитні
операції [4].
Збалансований кредитний портфель - це портфель банківських кредитів,
який за своєю структурою і фінансовим характеристикам лежить в точці
найбільш

ефективного

вирішення

дилеми

«ризик-прибутковість».

Оптимальний портфель не завжди збігається зі збалансованим: на певних
етапах своєї діяльності банк може на шкоду збалансованості кредитного
портфеля здійснювати видачу кредитів з меншою прибутковістю і з великим
ризиком. Робиться це звичайно з метою зміцнення конкурентної позиції,
завоювання нових ніш на ринку, залучення нових клієнтів і т.д.
Кредитний портфель, як і будь-який інший, характеризується розміром
та структурою. Поняття «розмір кредитного портфеля» розглядається
відносно всього розміру активно-пасивних операцій банку, а також відносно
розміру кредитних портфелів інших банків. Розмір кредитного портфеля
оцінюється за балансовою вартістю всіх кредитів банку, у тому числі
прострочених, пролонгованих, сумнівних. Натомість, «структура кредитного
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портфеля» - це співвідношення конкретних видів кредитних операцій в
кредитному портфелі банку. Структура кредитного портфеля банку може
вважатися задовільною в тому випадку, якщо питома вага кредитів без
забезпечення, сумнівних для повернення, прострочених і пролонгованих
складає не більш 50% [1].
Обсяг і структура кредитного портфеля банку визначаються такими
чинниками, як: офіційна кредитна політика банку; правила регулювання
банківської діяльності; величина капіталу банку; досвід і кваліфікація
менеджерів; рівень дохідності різних напрямів розміщення коштів.
Банківські установи зацікавлені змінювати структуру кредитного
портфеля з метою отримання найбільш сприятливих значень його цільових
характеристик – дохідності, ризику та ліквідності. Цілі формування
кредитного портфеля можуть змінюватися в залежності від ставлення банку
до ризику, але основною метою є отримання прибутку і збереження капіталу.
У структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине
ціле та складова частина активів банку, яка має свій рівень дохідності і
відповідний рівень ризику. Отже, основними критеріями кредитного портфеля
є кредитний ризик і дохідність [4].
Зв’язок між ліквідністю банку та його кредитним портфелем можна
виразити так: на рівень банківської ліквідності впливає як об’єм та якісний
стан окремого кредиту, так і об’єм і якість кредитного портфеля банку в
цілому.
Дуже важливим заходом для будь-якої банківської установи є
дослідження кредитного портфеля за рівнем ризику, адже його стан
безпосередньо впливає на рівень ліквідності банку.
Під кредитним ризиком розуміють невизначеність стосовно повного та
своєчасного виконання позичальником своїх зобов’язань згідно з умовами
кредитної угоди. Якщо ризик кредитного портфеля буде зменшуватися, то це
автоматично призведе до поліпшення його якості, що спричинить зростання
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рівня ліквідності, а зростання кредитного ризику призведе до погіршення
стану ліквідності банку і спричинить появу вже ризику ліквідності [1].
Покращити рівень банківської ліквідності можна за рахунок зміни
якісного стану кредитного портфеля, шляхом зниження ризику кредитного
портфеля, збільшення питомої ваги короткострокових кредитів у складі
кредитного портфеля, шляхом зниження вартості кредитів та шляхом
покращення рівня їх забезпечення.
Рівень дохідності кредитного портфеля банку залежить від низки
економічних чинників: ринкової ставки відсотка, обсягу та структури
кредитного портфеля, умов конкуренції на банківському ринку, власних
можливостей банку щодо вибору напрямів та об’єктів кредитування. На
формування структури кредитного портфеля банку істотно впливає специфіка
сектору ринку, що його обслуговує цей банк. Наприклад, у структурі
кредитного портфеля іпотечних банків переважають довгострокові кредити, а
в ощадних установах - споживчі кредити та позички фізичним особам.
Факторний аналіз дохідності кредитного портфеля з’ясовує, які саме чинники
істотно вплинули на формування доходів, та виявляє можливі резерви їх
підвищення. Співвідношення між рівнем дохідності та величиною кредитного
ризику характеризує ефективність управління кредитним портфелем банку.
Висновки. Таким чином, кредитний портфель банку є «вершиною»
кредитної діяльності. Кредитний портфель не можна прирівнювати до простої
сукупності кредитів, оскільки кредити можуть взаємодіяти, внаслідок чого
кредитний портфель характеризується не тільки сукупним ризиком, але і чисто
портфельним ризиком. Саме якість всього кредитного портфеля в цілому
визначає

ефективність

кредитної

діяльності.

Тому

для

успішного

кредитування – забезпечення повернення наданих позичок та підвищення
дохідності кредитних операцій, банки мають впроваджувати ефективну та
гнучку систему управління кредитним портфелем.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ
ПРИБУТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті розкрито суть та
значення прибутку у сучасних умовах
ринку, розглянуто підходи різних авторів
до
визначення
прибутку.
Виявлено
необхідні умови ефективного управління,
вдосконалення його формування та
використання.
Запропоновано
шляхи
підвищення прибутковості підприємства.
Ключові слова: прибуток, управління
прибутком,
формування
прибутку,
розподіл
прибутку,
використання
прибутку, рентабельність.

Abstract. The article reveals the essence and
value of profit in the current market
conditions, approaches of different authors to
the definition of profit are considered. The
necessary
conditions
for
effective
management, improvement of its formation
and use are revealed. The ways of increase of
profitability of the enterprise are offered.
Key words: profit, profit management, profit
generation,
profit
distribution,
profit
utilization, profitability.

Постановка проблеми. Важливою категорією економіки в цілому та
головною метою здійснення підприємницької діяльності виступає прибуток.
Він відіграє провідну роль, висвітлюючи різнобічні економічні взаємозв’язки
у процесі відтворення та забезпечує соціальний розвиток підприємства.
Поняття прибутку являється дискусійною категорією. Дослідження його
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економічної сутності бере початок ще з XVII ст. і продовжується до сьогодні.
Серед великої кількості економічних теорій, теорію прибутку економісти
характеризують як одну з найбільш складних. Тому проблема її обґрунтування
належить до найважливіших проблем економіки та господарської практики.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у
дослідження економічної сутності прибутку, визначення джерел його
походження зробили такі вчені-економісти, як І.А. Бланк, Н.М. Бондар, О.О.
Гетьман, А.М. Поддєрьогін, В.М. Шаповал, Л.І. Шваб і т.д. Але, необхідно
зазначити, що як економісти-класики, так і сучасні вчені-економісти не мають
єдності думок щодо визначення змісту категорії «прибуток», тому теорія
прибутку досі залишається незавершеною та містить в собі певні протиріччя.
Для пояснення сутності прибутку недостатньо лише констатації фактів,
необхідним є здійснення певних досліджень щодо особливостей формування
та використання, які в свою чергу потребують концептуальної основи.
Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних засад визначення
прибутку та виявленні шляхів удосконалення формування та розподілу
прибутку вітчизняних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах ринкової
економіки прибуток на рівні підприємства виступає як безпосередня мета
виробництва,

що

зумовлено

притаманною

капіталу

тенденцією

до

самозростання. Прибуток називають об’єктивною економічною категорією
товарно-грошових відносин, важливим фінансовим синтетичним показником
діяльності підприємства, а також джерелом фінансових ресурсів підприємства,
які відіграють вирішальну роль у фінансовому забезпеченні підприємницької
діяльності.
Прибуток є грошовою формою чистого доходу суспільства. Як
економічна категорія, він відображає сукупність економічних відносин,
пов'язаних з утворенням національного доходу і його розподілом. Термін має
різне тлумачення у практиці фінансового та

економічного аналізу. Його

сутність змінювалась, доповнювалась і оновлювалась відповідно до тенденцій
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розвитку економічної теорії. Необхідною умовою вдосконалення механізму
формування та використання прибутку підприємства є розрахунок потреби
прибутку.
Економічне

обґрунтування

останнього

проводиться

на

основі

детального планування окремих напрямків використання коштів для
досягнення стратегічних цілей діяльності підприємства, а також він повинен
бути підкріплений реальними можливостями підприємства щодо отримання
необхідної суми прибутку [1].
Для

вдосконалення

економічного

обґрунтування

формування
його

прибутку

потреби

підприємства

пропонуємо

та

здійснювати

планування його розподілу в такому порядку:
1. Визначення потреби у прибутку за напрямками його використання;
2. Формування цільової структури розподілу прибутку;
3. Визначення пріоритетності у використанні прибутку за окремими
напрямками використання;
4. Балансування потреби у прибутку за напрямками його використання
з можливостями отримання прибутку при здійсненні господарсько-фінансової
діяльності підприємства. Під час розподілу прибутку необхідно встановити
обґрунтовані пріоритети розподілу з урахуванням обмеженості ресурсів та
визначити конкретні цілі, для досягнення яких будуть мобілізуватися ресурси
підприємства.
Стратегічними завданнями управління підприємства, огляду на які
необхідно проводити розподіл прибутку, є:
- забезпечення ефективності діяльності за ключовими напрямками
діяльності;
- забезпечення додаткового розвитку і отримання максимальної
вартості підприємства;
- забезпечення стабільної прибутковості діяльності;
- створення нових і розвиток існуючих напрямків діяльності для
забезпечення подальшого розвитку;
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- виконання реальних можливостей і концентрації потужностей, з
метою створення потенціалу розвитку;
- розвиток підприємства шляхом ефективного використання капіталу;
- забезпечення реальних гарантій для подальшого розвитку;
- створення стійкого потенціалу розвитку за різних сценаріїв змін.
В умовах функціонування ринкової економіки України механізм
розподілу прибутку має велике значення, адже у ньому відображається
ефективність
господарської

господарської
самостійності

діяльності,
й

від

нього

самофінансування

залежить

дієвість

підприємств.

Від

удосконалення форм і методів розподілу прибутку залежить зацікавленість
підприємств та окремих працівників у постійному підвищенні ефективності
діяльності та покращенні кінцевих фінансових результатів.
Таким чином, на нашу думку, основними шляхами покращення
цільової структури використання прибутку підприємства є:
-

визначення пріоритетного напрямку використання прибутку;

-

капіталізації коштів, що зумовить подальший розвиток підприємства

та покращення фінансових результатів від його діяльності;
-

розрахунок оптимального розміру резервного фонду та скерування

коштів на його збільшення;
-

оптимізація коштів, що спрямовуються в інші цільові фонди та на

інші цілі;
-

забезпечення умов діяльності підприємства за яких прибуток, який

підлягає розподілу підприємства, не буде використовуватися для сплати
підприємством штрафних санкцій;
-

складання детального плану використання та розподілу прибутку

підприємства з визначеними датами та конкретним кошторисом;
-

проведення чіткого контролю за виконанням поставлених завдань у

плані використання та розподілу прибутку;

173

-

проведення економічної роботи щодо аналізу динаміки та чинників

отриманих прибутків у базовому періоді, виявлення резервів, що сприятимуть
максимізації прибутку [3].
Одним із резервів росту прибутку є збільшення об'єму реалізації
продукції.
Між прибутком та об'ємом реалізації існує пряма залежність, тобто чим
більше продукції реалізується, при інших рівних умовах, тим більшою є сума
прибутку, і навпаки, невиконання плану по реалізації зменшує прибуток.
Певну роль у процесі реалізації продукції відіграє правильна організація
оплати праці робітників відділів збуту промислових підприємств, збереження
наявних довготривалих господарських зв'язків. Також необхідно регулярно
проводити інвентаризацію запасів і обладнання з метою виявлення надлишків.
Таким чином, з метою підвищення результативності діяльності
підприємства та його стратегічного розвитку у перспективі виникає потреба у
розробці стратегії управління підприємством спрямованої на вдосконалення
механізму формування та використання прибутку.
Для того, щоб максимізувати прибуток підприємства необхідно
виконати комплекс завдань щодо забезпечення зростання обсягів діяльності,
ефективного управління витратами, підвищення ефективності використання
матеріально-технічної бази, оптимізації складу та структури обігових коштів,
підвищення продуктивності праці та системи управління підприємства.
Розподіл прибутку необхідно здійснювати відповідно до спеціально
розробленої політики, формування якої є складною економічною задачею.
Така політика повинна відображати основні вимоги загальної стратегії
розвитку підприємства, забезпечувати підвищення його ринкової ціни,
формувати

необхідні

обсяги

інвестиційних

ресурсів,

забезпечувати

матеріальні інтереси власників та працівників. У процесі формування політики
розподілу прибутку необхідно враховувати дві протилежні мотивації
власників підприємства – отримання високих поточних доходів або значне
збільшення їх розмірів у перспективному періоді.
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Висновки. Отже, підводячи підсумок можна сказати що виділяють три
альтернативи для збільшення прибутковості, які необхідно детально розібрати
підприємству і які є дуже актуальними:
1. Збільшення цін при збереженому значенні витрат. Заробіток може
бути збільшений кількома шляхами:
-

підняттям цін на Ваш продукт;

-

підняттям рівня продажів;

-

збільшенням різниці між ціною і собівартістю товару.

Встановлені ціни можуть переглядатися один або два рази на рік, але
збільшувати

ціну

на

товар

необхідно

в

умовах

збереження

конкурентоспроможності. Іншим важливим критерієм, який необхідно
враховувати перед підвищенням цін, є тип продукту або продаваної послуги.
Існують такі категорії, до яких покупці відносяться лояльно і готові заплатити
трохи більше за них, лише б якість і смак товару залишалися на висоті.
2. Зниження витрат або собівартості при збереженому значенні
заробітку. Другий альтернативою є зниження суми загальних витрат. Це може
бути досягнуто зменшенням собівартості товару. Введення в експлуатацію
продукції високих технологій, тобто конвеєрів, які ефективно вирішують цю
проблему. Іншим важливим інструментом у зниженні загальних витрат є
впровадження нових методів управління, таких як спільна діяльність.
Потрібно ретельно вивчити експлуатаційний цикл для контролю вливань
грошових коштів та зниження ризику виробництва надлишкової продукції.
Також не потрібно забувати про те, що зменшення собівартості товарів або
послуг не повинно вплинути на погіршення їх якості.
3. Одночасне збільшення цін та зменшення собівартості. Це може бути
досягнуто шляхом масового виробництва. Принцип економіки, зумовлений
зростанням масштабу виробництва, може призвести до бажаної мети. На
додаток до порушеної теми можна сказати, що важливим фактором для
отримання загальної прибутковості служить стратегія і комунікабельність
самої компанії-виробника. Потрібно пам'ятати той факт, що неправильне
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визначення цілей або неспрацьовану стратегія ніколи не приведуть до
отримання прибутку.
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Визначено
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розвитку
банківського
кредитування
споживчих потреб населення в Україні.
Доведено практичне значення розробки
концептуальних
підходів
щодо
вдосконалення діяльності банку для
зменшення рівня ризику кредитування
фізичних осіб. Зазначено, що важливою
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Abstract. The features of development of bank
lending of consumer needs of the population in
Ukraine are determined. The practical
significance of developing conceptual
approaches to improving the bank's activity to
reduce the level of risk of lending to
individuals is proved. It is noted that
compliance with a set of principles is an
important condition for the effective
functioning of the mechanism of reducing
credit risk in lending to the consumer's needs
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Постановка проблеми. Банківське кредитування займає одне з
найважливіших

місць

серед

фінансових

механізмів

економічного

стимулювання і стабільного розвитку економіки. За допомогою кредитнофінансових інструментів значно збільшуються активи різних суб’єктів ринку
– від окремого громадянина і сім’ї до держави в цілому. За рахунок
кредитування здійснюється інвестування реального сектора економіки та
збільшення його капіталу і внаслідок цього забезпечується стабільне
зростання доходів у різних галузях економіки. Отже, у сучасних умовах
надзвичайно актуальним питанням піднесення країни залишається подальший
розвиток кредитування населення.
В умовах сьогодення банківське кредитування населення – це споживче
кредитування, яке

надається

на задоволення потреб

для

придбання

споживчих товарів або послуг у тимчасове користування, під процент, на
умовах строковості та платності. При організації банківського «споживчого»
кредиту і розроблення механізму кредитування фізичних осіб на споживчі
потреби необхідно враховувати особливості співпраці з індивідуальними
позичальниками, а саме пов’язані з об’єктом кредитування, суб’єктами та
метою даних операцій.
Основою розвитку ринку споживчого кредитування в умовах системної
фінансової кризи є розробка такої кредитної політики банків, яка б стала
регулюючим елементом між банками та клієнтами-фізичними особами.
Зазначена політика є системою пріоритетів і цілей у кредитуванні, яка
спрямована на розробку адекватної системи організації всередині самої
банківської установи для оптимізації її діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням теоретичних
та практичних питань про сутність споживчого кредитування займались такі
вітчизняні та зарубіжні вчені як М.І. Савлук, О.П. Бондар, Б.С. Івасів, А.М.
Мороз, С.В. Кудряшов, М.І. Туган-Барановський, Р.Коттер.
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Мета статті: визначити особливості розвитку банківського кредитування
споживчих потреб населення в Україні та розробити концептуальний підхід
щодо

вдосконалення діяльності банку для зменшення рівня ризику

кредитування фізичних осіб.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні поняття
«споживчий кредит» сприймається як синонім поняття «кредит на споживчі
цілі», тобто виключно за своїм цільовим призначенням, під яким розуміється
використання кредиту на цілі, що не мають характеру підприємницької
діяльності. Однак, у розвинених банківських і адекватних їм правових
системах під споживчим кредитом розуміється не просто угода, що відповідає
аналогічному критерію «споживчих потреб», а угода, що надає споживачеві
особливі засоби правового захисту, які не характерні для інших банківських
кредитних угод.
Сучасна ситуація в Україні на ринку банківського кредитування
населення характеризується значним перерозподілом у банківському секторі,
поступовим нарощуванням чистої процентної маржі банківських операцій,
посиленням контролю з боку Національного банку України, зміною стратегій
банків у підвищенні прибутковості діяльності. Тому кредитування населення
може успішно розвиватись лише за умови законодавчого збалансування
інтересів усіх його суб’єктів - вкладників, позичальників і банків.
Критичний аналіз стану вітчизняного ринку споживчого кредитування в
2016 року довів, що кредитоспроможність та платоспроможність фізичних
осіб- позичальників унаслідок скорочення реальних наявних доходів
населення залишалась низькою, що знайшло своє відображення як в
уповільненні операцій за новими кредитами, так і в труднощах в
обслуговуванні раніше отриманих кредитів у гривнях.
З метою оцінки

споживчого кредиту на вітчизняному кредитному

ринку, проведемо ретроспективний аналіз розвитку споживчого кредитування
в Україні, починаючи з 2009 р. та оцінимо його сучасний стан з метою
виявлення впливу на розвиток вітчизняної економіки (табл. 1).
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Таблиця 1
Споживчі кредити домогосподарствам України, надані вітчизняними
банками у 2009-2016 рр.
Період

Всього кредити
домогосподарствам
млн. грн.

Споживчі
кредити,
млн. грн.

01.01.2009
280 490
186 088
01.01.2010
241 249
137 113
01.01.2011
209 538
122 942
01.01.2012
201 224
126 192
01.01.2013
187 629
125 011
01.01.2014
193 529
137 346
01.01.2015
211 215
135 094
01.01.2016
174 869
104 879
01.01.2017
163 333
106 682
Джерело: складено на основі даних НБУ [5]

Частка
споживчих
кредитів,
%
66
57
59
63
67
71
64
60
65

Темп приросту
споживчих кредитів
млн. грн.

%

-48 975
-14 171
3 250
-1 181
12 335
-2 252
-30 215
1803

-26,3
-10,3
2,6
-0,9
9,9
-1,6
-22,4
5

Аналіз даних табл. 1 підтверджує розглянуту періодизацію етапів
розвитку споживчого кредитування в Україні. Починаючи з 2009 року
спостерігається спад обсягів наданих споживчих кредитів – за 2009 рік це
зменшення становило 26 % або 48 975 млн. грн. Незважаючи на це, частка
споживчих кредитів у банківських кредитах домогосподарствам залишалась
відносно стабільною – у середньому 63 % за досліджуваний період. З березня
2011 р. щомісячно видавалося споживчих кредитів на суму понад 8 млрд. грн.
З метою з’ясування причин коливань на ринку кредитів фізичним
особам саме в сегменті банківських споживчих кредитів проаналізуємо
структуру портфеля споживчих кредитів банків України в розрізі валют (табл.
2).
Як свідчать дані табл. 2. динаміка структури споживчих кредитів в
розрізі валют є нестабільною. Валютні кредити становили 64,16% у 2008 р.,
61,94% – у 2009 р. і 57,31% у 2010 р. всіх споживчих кредитів, виданих
банками фізичним особам. Після заборони видавати споживчі кредити у
валюті частка валютних споживчих кредитів постійно знижувалася з 43,66 %
- у 2011 р, до 21,20 % - у 2014 р. [15]. Обсяги та частка кредитів у гривневому
еквіваленті, навпаки, зростали аж до 2015 р.
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Таблиця 2
Кредити, надані домогосподарствам банками України в розрізі валют у
2009-2016 рр., млн. грн.
Період

Усього

Споживчі кредити
у тому числі в розрізі валют
усього

у гривні

01.01.2009
280 490
186 088
66 693
01.01.2010
241 249
137 113
52 190
01.01.2011
209 538
122 942
52 478
01.01.2012
201 224
126 192
71 091
01.01.2013
187 629
125 011
85 384
01.01.2014
193 529
137 346
108 224
01.01.2015
211 215
135 094
95 763
01.01.2016
174 869
104 879
66 662
01.01.2017
163 333
106 682
65 785
Джерело: складено на основі даних НБУ [5]

%

в іноземній
валюті

%

35,84
38,06
42,69
56,34
68,30
78,80
70,89
63,56
61,66

119 395
84 923
70 464
55 100
39 627
29 122
39 331
38 218
40 897

64,16
61,94
57,31
43,66
31,70
21,20
29,11
36,44
38,33

В Україні більшість населення не спроможна купувати товари тривалого
користування за рахунок поточних доходів. У сучасних умовах ринкової
економіки є актуальним вироблення стратегічного вектору розвитку
споживчого кредитування в Україні. Дослідження кредитного процесу в
Україні довело наявність численних проблем. Перш за все необхідно
розширити види кредитних послуг, а також розробити комплекс нових
принципів, що дадуть можливість спростити і поліпшити якість стосунків
банків із фізичними особами. Не достатня увага українських комерційних
банків до роботи з населенням має об’єктивні і суб’єктивні причини. Основні
з них, безумовно, пов’язані з економічною нестабільністю і законодавчою
неврегульованістю. Банкам України доцільно вивчати та використовувати
досвід зарубіжних країн для здійснення споживчого кредитування.
Банки мають великі перспективи роботи з населенням в Україні. Рівень
розвитку банківського кредитування фізичних осіб є ознакою ступеню
досконалості фінансово-економічного механізму регулювання економічних
відносин в умовах ринку. Банки виконують не лише економічну, а й важливу
спеціальну місію – збільшення масштабності та прискорення обороту капіталу
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та грошових товарів в системі грошового обігу та задоволення потреб
фізичних осіб в коштах для реалізації власних потреб підвищення добробуту,
здійснюваних на партнерській основі. Так, навіть у кризові періоди, які
супроводжувались зменшенням номінальних доходів громадян, а також
постійними змінами умов кредитування (що мали би зменшити попит на
кредити), спостерігалася тенденція збільшення споживчого кредитування. На
сучасному етапі розвитку банківської справи в Україні кредитування фізичних
осіб має ряд особливостей.
По-перше, фізичні особи - це особлива група клієнтів, з індивідуальними
потребами та інтересами, які необхідно конкретно враховувати при здійсненні
кредитних операцій. По-друге, споживчий кредит дає можливість людині
відчувати себе економічно захищеною та спроможною вирішити свої
проблеми. По-третє, цей вид кредитування є засобом задоволення споживчих
потреб населення, а тому його розвиток підвищує платоспроможний попит,
прискорює реалізацію товарних запасів і послуг, сприяє прискоренню
економічного зростання. По-четверте, всі споживчі кредити мають соціальний
характер, оскільки вони сприяють підвищенню життєвого рівня населення,
утвердженню принципів соціальної справедливості.
Основними видами банківського кредитування фізичних осіб є надання
позики для купівлі житла (іпотека); для купівлі транспортних засобів
(автомобільне) та на купівлю товарів тривалого користування (споживче
кредитування). На сьогодні найбільш розповсюдженим видом кредитування
фізичних осіб є споживче кредитування, яке в своїй сутності має певну
ризикованість появи безнадійних кредитів та великої кількості позичальників,
що ускладнює процес адміністрування цим видом кредитів. Споживчий
кредит – це кредит, який видається фізичній особі на її власні потреби, на
придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який
повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного
договору. Однією з особливостей споживчого кредиту є його середній термін
погашення.
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Рис. 1. Динаміка наданих банками України споживчих кредитів у розрізі
строків погашення у 2010-2016 роках, млн. грн. Джерело: складено на основі даних НБУ
[5]

Що стосується структури споживчих кредитів в розрізі строків
погашення, то у 2010-2011 рр. споживчі кредити терміном понад 5 років
становили більше половини всіх кредитів, в 2012 р. їх частка впала до 38 %, у
2013 р. – до 28 %, а в 2014 – до 31%. Натомість частка споживчих кредитів
строком до 1 року в кредитному портфелі постійно зростала з 13,5 % - у 2008
р. до 28,7 % - у 2012 р. та більше 37 % - у 2013-2014 рр.
Перелік документів у багатьох банках складається з паспорту та довідки
про присвоєння ідентифікаційного коду, інколи довідки про доходи або даних
про двох поручителів. Сучасна ситуація на ринку кредитування фізичних осіб
характеризується

значним

перерозподілом

у

банківському

секторі,

посиленням процесу жорсткої конкуренції за клієнтів, посиленням контролю
з боку НБУ, зміною стратегій банків у просуванні на фінансовому ринку і
підвищенні прибутковості діяльності. Тому кредитування фізичних осіб може
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успішно розвиватись лише за умови законодавчого збалансування інтересів
усіх його суб’єктів - позичальників і банків.
Для успішного кредитування населення з метою забезпечення
повернення наданих позичок та підвищення дохідності кредитних операцій
банки мають вживати заходи з мінімізації кредитного ризику. Така діяльність
дозволить банкам максимізувати прибуток і знизити втрати від проведення
кредитних

операцій.

Вироблення

концептуальних

підходів

щодо

вдосконалення діяльності банку з кредитування споживчих потреб населення
є основою для зміцнення стабільності в рамках загальної стратегії побудови
стабільного й ефективно функціонуючого фінансового інституту, що надає
широкий спектр послуг, здатних задовольнити якомога більше число клієнтів
і забезпечити йому максимальний рівень рентабельності.
Важливою умовою ефективного функціонування механізму зниження
кредитного ризику при кредитуванні споживчих потреб фізичних осіб є
дотримання комплексу принципів, до яких можна віднести наступні:
- принцип єдності дій і засобів досягнення мети суб’єктами управління
в рамках реалізації даного механізму. Цей принцип також передбачає єдність
тактики й стратегії в процесі діяльності банку з кредитування фізичних осіб
для забезпечення його безперервності;
- принцип комплексності процесу споживчого кредитування населення
передбачає використання всіх форм, методів, інструментів, важелів і способів
в сукупності для досягнення найбільшого ефекту;
- принцип альтернативності підходів і організаційних рішень при
досягненні поставленої мети;
- принцип гнучкості механізму й процесу споживчого кредитування
населення дає можливість адаптуватися до можливих змін на фінансовому
ринку.
Поставлена мета й запропоновані принципи вдосконалення споживчого
кредитування фізичних осіб втілюються в вирішенні наступних завдань:
- підвищення ефективності кредитування населення;
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- формування довгострокової стратегії кредитування фізичних осіб;
- зниження ймовірності реалізації фінансових ризиків;
- підвищення рівня мобільності прийняття управлінських рішень,
спрямованих на стабілізацію й зміцнення рівня споживчого кредитування
населення;
- мінімізація негативного впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на
рівень кредитування фізичних осіб.
Кредитний ризик банків при кредитування фізичних осіб – це ризик
неповернення позики і несплати відсотків за нею в повному обсязі, який
залежить від матеріального становища, фізичного стану позичальника і його
особистих якостей. Отже, кредитний ризик - це ризик несплати позичальником
кредитору основного боргу і процентів за його користування. Для кожної
кредитної операції характерні свої особливості, що визначають ступінь
ризику.
Так, кредитний ризик може виникати через погіршення фінансового
стану позичальника, відсутність належних організаційних здібностей у його
керівництва, недостатню підготовку працівника, який приймає рішення про
кредитування, та інші обставини. Прикладом суб’єктивного способу
визначення кредитного ризику є рейтингова оцінка кредитоспроможності
позичальника.
Висновки. Визначення пріоритетності та рівня розвитку кредитування
споживчих потреб населення є ознакою ступеню досконалості фінансовоекономічного механізму регулювання економічних відносин в умовах ринку.
Кредитування фізичних осіб пов’язано із підвищеними ризиками.
Інструменти

мінімізації

ступеню

кредитного

ризику

індивідуального

позичальника, що застосовуються у банківській практиці, досить різноманітні.
Вибір банком і позичальником необхідного методу кредитування залежить від
характеру кредитної операції, сфери діяльності позичальника, виду кредиту,
обсягу кредитних коштів, ризиків діяльності у галузі позичальника тощо. Саме
від правильно обраного методу кредитування залежить прибутковість
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кредитної операції та ефективність використання позичальником у повному
обсязі кредитних коштів.
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ТУРИСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ СМТ МЕДЖИБІЖ НА
ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ
ГОСТИННОСТІ

Анотація. У дослідженні здійснений
анотований огляд пам’яток архітектури,
що
можуть
бути
об’єктами
туристичного інтересу у смт Меджибіж
та прилеглих територіях; підкреслено
унікальність містечка як локації культур
трьох народів – українського, єврейського,
польського.
Обгрунтовано
перспективність розвитку внутрішнього
туризму на Хмельниччині, проаналізовано
стан
сервісної
інфраструктури
Летичівщини. Представлено анотований
опис розміщення на території смт
Меджибіж міні-готелю, орієнтованого на
потреби туристів.
Ключові слова: сакральна архітектура,
внутрішній туризм, сакральний туризм,
індустрія гостинності, замок, палац,
костел, монастир, санктуарій, сервісна
економіка, міні-готель.

Abstract. The annotated review of
architectural monuments that can be objects
of tourist interest in the town Medzhybizh
and surrounding areas is implemented in the
investigation; the uniqueness of the town as
a cultural location of three nations –
Ukrainian, Jewish, Polish is emphasized.
The perspective of domestic tourism
development in Khmelnytskyi region is
substantiated, the state of the service
infrastructure of Lethychiv district is
analyzed. The annotated description of minihotel allocation on the territory of the town
Medzhybizh, based on the needs of tourists is
presented.
Keywords: sacral architecture, domestic
tourism, sacral tourism, hospitality industry,
Castle, Palace, Catholic church, Monastery,
Sanctuary, service economy, mini-hotel.

Постановка проблеми. Динамічний розвиток внутрішнього туризму в
Україні зумовлює пріоритетність сервісної економіки та індустрії гостинності.
Зокрема, на Хмельниччині ці напрями розвиваються фактично синхронно –
область посідає третє місце в Україні за кількістю об’єктів готельноресторанного господарства і, одночасно, є привабливим туристичним
осередком, володіючи значною кількістю памяток історії та архітектури –
замкової, палацово-паркової, сакральної.
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Туристична привабливість Хмельниччини обґрунтовується наступним
статистичним

показником:

за

даними

інформаційного

ресурсу

«Енциклопедія пам’яток», на Хмельниччині налічується 275 сакральних
споруд, побудованих до початку ХХ століття [2; 3; 5].
Оборонна архітектура Хмельниччини представлена значною кількістю
замків, оборонних споруд, що дозволяє їй посідати третє місце в Україні після
Львівщини та Тернопільщини; область лідирує по кількості збережених
памяток палацової архітектури (73), що дозволяє за цим показником посідати
перше місце в країні [2].
Одночасно маємо території, які, попри насиченість унікальними
памятками, ще не здобули статусу туристичного бренду, хоча, за умови
посилення сервісної складової можуть стати потужним туристичним
осередком.
Щодо економічної складової, до прикладу, сакрального (релігійного)
туризму, доречно навести наступні дані. Прочанський рух є надзвичайно
розвиненим у всьому світі. Так, лише у сусідній Польщі щороку на прощу
вирушає близько 7 мільйонів поляків (17 % усього населення), у тому числі
1 мільйон за кордон. Загалом, у Західній Європі в щорічних прощах бере
участь близько 35 мільйонів осіб. За світовими тенденціями, оглядати
релігійні пам'ятки щорічно вирушають 300-350 млн. осіб у всьому світі,
здійснюючи при цьому більше 3 млрд. подорожей [6]. Таким чином, історикоархітектурні, рекреаційні ресурси Хмельниччини є потужним фактором
розвитку туризму та економічного розвитку області.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням особливостей
розвитку туризму займалися К. Дударчук, В. Джалган, Житенев С. Ю.,
В. Жупанський, І. Костащук, Л. Ключко, О. Любіцева, С. Павлов, С. Романчук
та ін. Зокрема, у ґрунтовній праці О.О.Любінцевої детально розкрито
методологію побудови туристичних маршрутів. Туристичним можливостями
Хмельниччини, плануванню та обслуговуванню туристичних маршрутів
присвячена низка досліджень Коваль Л. М., Церклевич В. С. [8; 17].
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Туристичні перспективи Летичівщини, зокрема смт Меджибіж,
історико-архітектурні пам’ятки містечка представлені у численних працях
О.Г.Погорільця [13].
Сакральне зодчество Хмельниччини виступає предметом сучасних
досліджень С. Єсюніна, Є. Пламеницької, О. Пламеницької тощо; постатям
видатних подільських архітекторів ХІХ ст. присвячені праці А. Задорожнюка.
Проблема

польської

історико-архітектурної

спадщини

на

Поділлі

порушувалась у працях численних дослідників, у першу чергу – польських.
Найвагомішою, на наше переконання, є фундаментальна праця Романа
Афтанази – польського історика, бібліотекаря, дослідника замків, палаців і
особняків, автора фундаментальної праці «Dzieje rezydencji na dawnych kresach
Rzeczpospolitej», дев’ятий том цього дослідження присвячений саме
Województwo podolskie (Подільському воєводству) (1986 – 1993 рр.) [1].
Увага широкої громадськості до історичних місць на початку ХХІ
століття засвідчується також значною кількістю сайтів, присвячених історії та
сьогоденню пам’яток, найвідоміші із них – «Україна інкогніта», «Замки та
палаци України», «Тут був я» [3-5]. тощо.
Постановка завдання. Позиціювання розвитку туристичної галузі як
однієї з пріоритетних у економічному розвитку Хмельниччини вимагає
пошуку оптимальних, з позиції планування туристичних маршрутів,
туристичних потоків, місць побудови закладів індустрії гостинності,
покликаних задовільнити запити споживачів туристичних послуг. Вказані
аргументи зумовлюють конкретизацію мети статті у наступних завданнях:
1) лаконічно охарактеризувати об’єкти, що можуть становити основу
туристичних маршрутів (релігійних, пізнавальних, подієвих) Летичівським
районом;
2) представити можливі варіанти побудови туристичних маршрутів
Летичівщиною;
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3) обґрунтувати доцільність розміщення об’єктів індустрії гостинності в
смт Меджибіж як одному із найпотужніших туристичних осередків
Хмельниччини.
Виклад основного матеріалу. Хмельниччина – унікальна за кількістю
та різноманітністю історико-архітектурних пам’яток земля. Проте є місця і
території, де відбувається перехрещення, нашарування різних культур і
релігій, що робить таке місце об’єктом особливого туристичного інтересу.
Таким є смт. Меджибіж Летичівського району на Хмельниччині. У самому
містечку та його околицях зосереджено відомі архітектурні пам’ятки та
святині, що виступають об’єктами як пізнаннєвого, так і релігійного туризму,
паломництва, для представників різних конфесій – православних, католиків,
іудеїв.
Найвідомішим об’єктом смт. Меджибіж безумовно, є замок-фортеця. На
території фортеці пригортають увагу палац (XVI ст.) і церква (1586 р.,
фрагменти розписів XVI ст.). З 1731 р. містом володіли князі Чорторийські –
найбагатша родина в Польщі. Вони перебудували фортецю і надали їй
елементів розкоші й вишуканості. Поруч із замком – руїни домініканського
костелу (1600). У місті збереглися два цікавих турецьких обеліски XVII ст., які
стояли над могилами турецьких воєначальників, і оборонна каплиця ротонда
XVI–XVII ст. З Меджибожем пов'язано безліч історичних подій. Він відігравав
важливу роль під час Визвольної війни 1648–1654 pp. 1790 р. у замку
розташовувався штаб польського героя Тадеуша Костюшка, 1917р. – генерала
Павла Скоропадського, де він почав українізацію царської армії. 1846р. у місті
побував Тарас Шевченко [12-16].
На рисунку 1 зображено:
1 - теоретично можлива локація міні-готелю (одна з можливих, якщо
планувати це на Замковій);
2 - "Водолій";
3 - поки що безіменний ресторанчик з міні-готелем, побудований
місцевим приватним підприємцем (поки не працюючий);
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4 - ресторанний заклад домашньої подільсько-волинської кухні.

Рис.1.Карта Меджибожа

Окремо слід зупинитись на характеристиці об’єктів, що становлять
потенційний інтерес для релігійних туристів-паломників [6]. Окрім світових
центрів паломництва та релігійного туризму слід виділяти і регіональні, серед
яких особливе місце посідають монастирі. Так, відомою святинею
Хмельниччини є розташований у кількох кілометрах від Меджибожа
Головчинецький Свято-Преображенський жіночий монастир. Святиня має
давню історію і була заснована як православний чоловічий монастир у 1540
р. За Речі Посполитої, з моменту підписання Брестської унії у 1596 р.
монастир належав ордену василіан святого Йосафата Української грекокатолицької церкви. Після розділу Польської імперії Поділля відійшло до
Російської імперії і монастир був переданий православ'ю у 1795 р. [11].
З 1888 р. монастир став жіночим. У храмі зберігається чудотворний
образ пресвятого Онуфрія Великого.
У Летичеві знаходиться одна з визначних католицьких святинь України
– санктуарій Летичівської Богородиці. У дисертаційному дослідженні
Попович Я. М. [18, 19] «Феномен паломництва в католицизмі» дається таке
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визначення

санктуарію:

аксіологічними

«Санктуарій

характеристиками

–

це

місце,

сакральності

та

що

наділяється

представляється

в

конкретному храмі чи храмово-монастирському комплексі»; це – «наділені
сакральною та фідеїстичною семантикою локуси священної топографії, котрі
представляють

релігійно-культурний

спадок

Католицької

церкви

та

відповідного національного дискурсу». Летичівська католицька святиня дуже
древня: монахи-домініканці прибули до Летичева У 1606 році і заснували тут
монастир, будівництво якого тривало до 1638 року. Домінантою монастиря є
костел Успіня Діви Марії, який отримав назву на честь ікони Пресвятої Діви
Марії Богородиці, привезену з Ватикану і дарованою домініканцям папою
Кліментом VІІ [7].
Біографічні дані про Бешта настільки переплелися з легендою, що з них
важко виділити історичну правду. Батьки Бешта рано померли і залишили
хлопчика сиротою. Перед смертю батько взяв маленького сина за руку і сказав:
"Пам’ятай, що Бог завжди з тобою, і ніколи нікого не бійся, окрім Нього”. Ці
слова були девізом Бешта протягом всього його життя [15]. Існує і дві легенди
про цілющу воду в селі Требухівці, що поблизу Меджибожа (джерело і
криниця збережені досі). Єврейський некрополь залишається й зараз
важливим центром паломництва хасидів з усього світу відзначати початок
свята Шавуот(свята

дарування

Творцем Тори єврейському

народу

на

горі Синай) та молитися на місці поховання Баал Шем Това.
Зауважимо, що всі згадувані у статті об’єкти релігійного туризму Санктуарій

Летичівської

Преображенський

жіночий

Богородиці,
монастир

з

Головчинецький
чудодійним

джерелом,

Святомала

батьківщина Святійшого Володимира, місце поховання Баал-Шем-Тов давно
«виросли» зі статусу пам’яток місцевого значення і є відомими у Україні та за
її межами осередками релігійного життя.
Таким чином, містечко є справжнім музеєм під відкритим небом, а його
туристична

привабливість

щорічно

зростає.

Зручне

розташування,

транспортне сполучення, близькість усіх святинь (до Летичева – 17 км,
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Головчинець – 10 км), згадуваних у статті, робить Меджибіж привабливим
місцем для інтенсифікації туристичних потоків та розташування закладів
індустрії гостинності.
Здійснений аналіз доводить, що Меджибіж та розташовані поблизу
святині є складовою таких міжрегіональних туристичних турів-маршрутів як:
-

Умань – Вінниця – Меджибіж;

-

Київ – Самчики – Старокостянтинів – Хотин – Камянець-

Подільський – Меджибіж – Київ;
-

Львів – Меджибіж – Немирів – Умань;

-

Київ – Бердичів – Меджибіж – Камянець-Подільський – Хотин –

Чернівці – Київ (як правило, усі означені маршрути – це так звані дво- триденні
«тури вихідного дня»).
За змістом представлені маршрути є оглядовими, тематичними або
спеціальними (як правило, релігійного спрямування), за тематикою – істричні,
мистецькознавчі, релігійні; за способом пересування – комбіновані, за формою
проведення, як правило, екскурсії-прогулянки; за кількісним складом –
групові та індивідуальні.
Локальний маршрут окресленими туристичними об’єктами виглядає
наступним чином: Хмельницький – Головчинці (40 км/50 хв) – Меджибіж
(7 км/15 хв) – Летичів (19 км/26 хв).
Аналіз роботи найпотужніших туристичних фірм м. Хмельницького:
«Світ мандрів», «Ніка-Тур-Вояж», «Алекс Тур», «Партнер Тур груп»,
«Крамниця подорожей», «Дельфін», «Обери тур», «Соната тревел», «Дім
подорожей» та ін. засвідчив, що туристичні групи в рамках «турів вихідного
дня»

найчастіше

зупиняються

у

м. Кам’янці-Подільському

–

через

розвиненість готельно-ресторанної інфраструктури та широкий ціновий
діапазон. Опитані керівники туристичних фірм також зауважували, що
туристи бажають зупинятись в історичних місцях, щоб насичено і корисно
провести вечір і ранок, тому готелі і мотелі, розміщені поза населеними
пунктами, як правило, не розглядаються як місця для розміщення туристів.
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У смт Меджибіж (с.Требухівці) сьогодні є лише один готельноресторанний комплекс «Меджибізький замок». Номерний фонд готелю
складають 25 номерів – 4 звичайних, 10 – напівлюксів, 3 люкси, пентхаус,
номер для молодят та шість котеджів. Ціновий діапазон – від 450 грн
(стандарт) – до 1500 грн (номер для молодят). Середня ціна в чеку ресторана –
200 грн. Персонал готельно-ресторанного комплексу розповідає, що в них
часто зупиняються туристи – однак це ті, хто подорожує власним авто. Така
цінова політика є нерентабельною для турів вихідного дня, вартість яких
(транспортні послуги, проживання, сніданок-вечеря) складають від 1200 до
1800 грн. Також у смт Меджибіж розміщено відоме кафе «Водолій» (середній
рахунок – 150 грн) – заклад подільського колориту, домашньої кухні,
автентичних страв із чудовим краєвидом на Меджибізьку фортецю.
Коло потенційних туристів значно розширюється і за рахунок активної
науково-дослідної

роботи,

наукових

форумів,

що

проводяться

співробітниками історико-архітектурного заповідника «Межибіж» – близько
десяти на рік. Окрім того, двічі на рік проводяться фестивалі середньовічної
культури – літній – «Стародавній Меджибіж» та зимовий – «Зимова вежа», що
збирають десятки тисяч туристів. Персонал музею щорічно упроваджує нові
атракції, що ваблять туристів – екскурсії підземеллям, екскурсії нічним
замком, рибна юшка та куліш з вогнища у дворі фортеці, історичні
реконструкції подій, що відбувались у замку в різні періоди його історії.
Висновки. Таким чином, побудова міні-готелю у смт Меджибіж є
нагальною необхідністю та перспективним бізнесовим проектом. Продумана
цінова політика, їдальня, що забезпечить харчування в режимі сніданоквечеря, фактична відсутність конкурентів (інша сервісна та цінова ніша) та
вигідне розташування на вулиці Замковій забезпечить додаткові аргументи
для збільшення туристичних потоків.
Окремим завданням, що у перспективі вирішуватиметься авторами
статті, є розробка рекламної стратегії, промоції готелю, співпраця з
екскурсоводами, вироблення власного, унікального стилю гостинності.
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