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ECONOMICS
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ АГАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Герасимчук В.
Вінницький національний аграрний університет
Асистент
MANAGEMENT OF THE PROFIT OF THE AGRARIAN ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS
Herasymchuk V.
Vinnytsia National Agrarian University
Assistant
Анотація
В роботі визначається сутність категорії «прибуток» та визначено основні його функції, розглянуто
механізм управління прибутковістю підприємства, визначено чинники впливу на розмір прибутку підприємства, опрацьовані напрями підвищення ефективності управління прибутковістю. Досліджується фінансовий стан та аналізуються структура та динаміка прибутку підприємства ТОВ "ПК"Зоря Поділля".
Оцінено вплив цифрової трансформації на ефективність ведення господарської діяльності агарного
підприємства. Та розглянуто основні стратегії управління прибутковістю аграрного підприємства в сучасних умовах. На основі дослідженого матеріалу, розроблені нові варіанти збільшення прибутку підприємства за рахунок диверсифікації діяльності та діджиталізації управління прибутковістю підприємства.
Abstract
The paper defines the essence of the category "profit" and defines its main functions, examines the mechanism
of enterprise profitability management, determines the factors of influence on the size of the profit of the enterprise,
elaborated directions for improving the efficiency of profitability management. The financial condition is investigated and the structure and profit dynamics of the enterprise LLC "Zorya Podillya" are analyzed.
The impact of digital transformation on the efficiency of agar business is estimated. However, the basic strategies for managing the profitability of agrarian enterprise under modern conditions are considered. On the basis
of the studied material, new variants of increase of profit of the enterprise at the expense of diversification of
activity and digitization of management of profitability of the enterprise are developed.
Ключові слова: аналіз, прибуток, механізм, управління прибутковістю, фінансовий стан, стратегія,
диверсифікація.
Keywords: analysis, profit, mechanism, profitability management, financial condition, strategy, diversification.
Постановка проблеми. При переході України
до нової форми економічних відносин, що ґрунтується на ринкових методах, стабільні позиції мають
і матимуть в майбутньому лише ті підприємства,
що постійно розвиваються.
В системі розвитку кожного підприємства відіграє важливу роль, безпосередньо, управління прибутковістю. І враховуючи сучасні темпи розвитку
ринкових відносин, та нових тенденцій заданих цифровою трансформацією сучасного світового господарювання, тема управління прибутковістю підприємства потребує використання нових методів.
Взагалі, будь-яка підприємницька діяльність
не може бути перспективною, якщо її фінансовий
результат не є додатнім та не характеризується позитивною динамікою зростання. Виходячи із цього,
увага кожного керівника все більше зосереджена на
обсягах отриманого прибутку та показниках прибутковості підприємства. Тому для формування оптимального рівня прибутковості для керівників підприємств необхідно уважно досліджувати зміст та
сутність даного поняття у прийнятті продуманих
управлінських рішень щодо її підвищення.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженню

особливостей формування та підвищення прибутковості підприємства присвячено значну кількість
наукових праць таких учених, економістів та дослідників як: Базілінська О.Я., Барабась Д.О., Бедринець М.Д., Биба В.В., Бланк І.О., Босак А.О., Вороніна В.Л., Довгань Л.Є., Козак Ю.Г., Хмелевський
О.В., Шумпер Й. та інші. Зокрема, свою увагу темі
управління та забезпечення прибутковості підприємств приділили і науковці Вінницького національного аграрного університету Вдовенко Л.О., Гончарук І.В., Грищук Н.В., Калетнік Г.М., Прилуцький
А.М..
Проблеми оцінки формування фінансових ресурсів та їх використання висвітлили такі вчені, як
О. Гетьман, А. Загородній, М. Коробов, А.
Поддєрьогін, В. Савчук, О. Найденко та інші вітчизняні науковці.
Аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних економістів дозволив зробити висновок, що, незважаючи
на таку кількість робіт, питанням оцінки впливу фінансового забезпечення на управління прибутковістю підприємства потрібно зосереджувати все більше уваги та шляхи вирішення проблем. Зазначене
зумовило актуальність обраної теми та мету дослідження.
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вчаючи процеси формування прибутку на підприємствах, А. Сміт припускав, що прибуток підприємців можна розглядати як форму заробітної плати.
Також він зауважував: «Не виключається думка, що прибуток на капітал є інше ім'я для винагороди особливого виду праці, а саме праці по нагляду і управління » [1].
Важливий внесок у розвиток теорії прибутку і
управління вніс видатний французький економіст
Жан-Батист Сей (1767 - 1832). У своїй праці «Трактат політичної економії» (1803) він виклав розвинену теорію виробництва і розподілу, відводять важливу роль підприємцю. Головну функцію підприємця (enterpreneur) він бачив в координації факторів виробництва: землі, капіталу і людського
фактору, що включає не тільки праця, а й наукові
знання, необхідні для організації виробничого процесу. Виконання цих функцій пов'язане з певною
часткою ризику, хоча явно не підкреслює його значення [2].
Як можна бачити, це практично повний виклад
концепції прийнятої ідеології управління сучасної
західної і останнім часом українською економікою.
Величина факторних доходів, згідно вчень та досліджень вчених-економістів, визначається законами попиту та пропозиції особистостей підприємців. Існує ринок, на якому визначається заробітна
плата підприємця. Науковець визначає основні
чинники підприємництва, які оцінюються на цьому
«ринку»: особисті якості підприємців, їх досвід,
«зв'язку». Їм також зазначалося, що крім заробітної
плати в дохід підприємця входять відсоток на належний йому капітал і премія за ризик. У той же час
існує твердження, що дохід підприємця залишковим. Підприємець купує фактори виробництва і
продає продукт свого виробництва. Те, що залишилося після відшкодування цього, становить прибуток підприємства і власне дохід підприємця.
Підходи до визначення категорії прибуток
згруповані та представлені у таблиці 1.
Таблиця 1
Теоретична сутність категорії «прибуток підприємства»

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних положень та розробці потенційних стратегічних напрямків щодо сучасної відповідності й системності процесу управління прибутковістю підприємств на прикладі потужного аграрного підприємства – ТОВ «ПК «Зоря Поділля»
Виклад основного матеріалу.
Прибуток – основний показник, який зображує
фінансові результати діяльності підприємства, мету
його діяльності. Прибуток є головним фінансовим
джерелом розвитку підприємства. І одним з основних питань економіки та фінансів є визначення фінансового результату діяльності підприємства.
Прибуток є головною рушійною силою економічних процесів та основною метою діяльності підприємства. Він є джерелом забезпечення не тільки внутрішньогосподарських потреб підприємства, а і
джерелом формування бюджетних ресурсів країни.
Прибуток як об'єкт дослідження у економістів
існує більш трьохсот років. В наші дні прибуток
становить інтерес як об'єктивним та вивчення практично всіх громадських наук: історії, соціології,
економічної теорії та історії, культурологи, права та
ін. До теперішнього часу розроблено та обґрунтовано величезна кількість тлумачень цього явища
економічного життя. В основному поняття прибутку розвивалося відповідно до зміни ролі матеріального виробництва і його як суб'єкта управління.
Як наслідок цього в економічній науці не сформувалася єдина теорія прибутку.
Наступними абзацами наукової статті нагадаємо основні визначення категорії «прибуток» провідних в історії вчених-економістів.
Ще Адам Сміт розглядав прибуток як чинник,
що формується у власника капіталу, який є також
організатором економічного процесу. У своїй праці
«Дослідження про природу і причини багатства народів» А. Сміт вказував на фундаментальні властивості економіки, які найбільш повно розкриваються
в діяльності підприємців в умовах конкуренції. Ви-

№
Автор
Поняття
1 Господарський ко- Прибуток (доход) суб’єкта господарювання є показником фінандекс України
сових результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу суб’єкта господарювання за певний період на суму валових витрат та суму
амортизаційних відрахувань.
2 О.О. Гетьман, В.М. Підприємство отримує прибуток після того, як утілена у створеШаповал
ному продукті вартість буде реалізована і набуває грошової форми.
3 Г.М. Калетнік, А.С. Прибуток підприємства – найважливіша економічна категорія,
Даниленко, О.М. Ва- що є основною стратегічною метою і умовою функціонування
рченко, В.М. Ціха- підприємства в ринковій економіці, що забезпечує розширене
новська
відтворення, самофінансування; укріплює конкуренто спроможність підприємства; сприяє розвитку науково-технічного прогресу, матеріальної бази, усіх форм інвестування і є джерелом
сплати податків, що об’єднує інтереси держави, підприємства,
працівників, власників.

Аналіз категорії «прибуток» дає змогу зробити
висновок про те, що науковці у своїх роботах не повністю розкривають сутність прибутку підприємства. Тому, не можемо погодитися, що прибуток –

Ключові слова
показник фінансових результатів

реалізована вартість
економічна категорія, що є
основною стратегічною метою і умовою функціонування підприємства в ринковій економіці

це:
- перетворена форма додаткової вартості, яка
сформована в процесі суспільного відтворення для
задоволення різних інтересів підприємства та його
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власника;
- мірило фінансового здоров’я підприємства,
яке характеризує рентабельність вкладення коштів
в активи конкретного підприємства;
- різниця між ціною товару та витратами на
його виробництво;
- фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності
підприємства;
- фінансове джерело, яке забезпечує розвиток
підприємства на засадах самофінансування.
Дослідження підходів науковців до функцій
прибутку, дозволяє зробити висновок, що домінуючою є позиція, що прибуток виконує оціночну (облікову), стимулюючу, розподільчу та соціальну функції.
Так, Л.В. Вороніна, притримується думки, що
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прибуток виконує три функції, а саме: відтворювальну, стимулюючу та узагальнюючу, як оціночного
показника діяльності підприємства [3].
О.Р. Кривицькою доведено доцільність уточнення функцій прибутку, де поряд з оціночною функцією і функцією економічного стимулювання виокремлено функцію економічної цінності, оскільки
прибуток відображає економічні відносини, завдяки яким потреби й інтереси людини або групи
людей переносяться на речі, предмети, інтелектуальні надбання та мають вартісну оцінку [4].
Прибуток є об’єктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають об’єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері
виробництва й розподілу валового внутрішнього
продукту. Суть прибутку розглянемо, сформувавши наступний рисунок (рис. 1.).

Перетворена форма додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу,
яка сформована в процесі суспільного відтворення для задоволення різних інтересів
підприємства та його власника

ПРИБУТОК

Фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий результат господарської
діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва, свідчить про обсяг і
якість виробленої (реалізованої) продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості
Мірило фінансового здоров’я підприємства, характеристика рентабельності вкладення
коштів в активи конкретного підприємства
Основне власне внутрішнє фінансове джерело, яке забезпечує розвиток підприємства на
принципах самофінансування

Основний критерій ефективності господарювання
Різниця між ціною товару та витратами на його виробництво
Сума, на яку доходи перевищують витрати
Рис. 1. Суть прибутку підприємства
Проаналізувавши дані визначення, можемо
зробити висновок про те, що поняття «прибутку»
кожним вченим тлумачиться по-різному, але нами
було виділено наступні спільні риси:
1. Прибуток зазвичай визначають як різницю
між валовим доходом і валовими витратами. Якщо
з визначенням валового доходу немає проблем (це
добуток кількості реалізованої продукції та ціни
одиниці товару), то що потрібно включати у валові
витрати.
2. Прибуток – це один із найважливіших показників фінансових результатів господарської діяльності підприємства.
3. Спільною ознакою також є визнання джерелом прибутку творчої діяльності.

З метою більш глибокого та правильного розуміння прибутку як кінцевого результату діяльності
господарюючого суб’єкта важливо звернути увагу
на підходи до класифікації прибутку за різними
критеріями. Дослідження наукової літератури показало відсутність єдиного підходу до класифікації
прибутку.
Загалом, в розглянутих джерелах найчастіше
згадуються такі види прибутку, як чистий, нерозподілений, балансовий та валовий, оподатковуваний,
економічний та бухгалтерський.
Для більшого розуміння сутності прибутку розглянемо основні його види в табл. 2.
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Таблиця 2
Систематизація видів прибутку підприємства за основними класифікаційними ознаками [4]
Ознаки класифікації прибутку підприємства
Види прибутку по відповідних ознаках класифікації
1. Джерела формування прибутку, що використову- А) прибуток від реалізації продукції;
ються в його обліку
Б) прибуток від реалізації майна;
В) прибуток від позареалізаційних операцій
2. Джерела формування прибутку по основних ви- А) прибуток від операційної діяльності;
дах діяльності підприємства
Б) прибуток від інвестиційної діяльності;
В) прибуток від фінансової діяльності
3. Склад елементів, що формують прибуток
А) маржинальний дохід;
Б) валовий прибуток;
В) чистий прибуток
4. Характер оподаткування прибутку
А)прибуток, що оподатковується;
Б) прибуток, що не підлягає оподаткуванню
5.Характер інфляційного «очищення» прибутку
А) прибуток номінальний;
Б) прибуток реальний
6. Даний період формування прибутку
А) прибуток попереднього періоду:
Б) прибуток звітного періоду;
В) прибуток планового періоду (плановий прибуток)
7. Регулярність формування прибутку
А) регулярно сформований прибуток;
Б) надзвичайний прибуток
8. Характер використання прибутку
А) капіталізований (нерозподілений) прибуток;
Б) спожитий (розподілений) прибуток
9.Значення підсумкового результату господарю- А)позитивний прибуток (відповідно прибуток в
вання
звичному його розумінні);
Б) негативний прибуток (збиток)

На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, що відбивається в бухгалтерському обліку, в офіційній звітності
суб’єктів господарювання, впливає встановлений
порядок визначення фінансових результатів діяль-

ності; обчислення собівартості продукції (робіт, послуг); загальногосподарських витрат; визначення
прибутків (збитків) від фінансових операцій, іншої
діяльності.
Схема формування прибутку (збитку) підприємства (рис. 2.).

Прибуток (збиток) підприємства

Прибуток(збиток) від звичайної діяльності
Прибуток (збиток) від операційної діяльності

Прибуток (збиток) від фінансової діяльності

Прибуток (збиток) від надзвичайних
подій
Прибуток (збиток) від іншої
звичайної діяльності

Рис. 2. Схема формування прибутку (збитку) підприємства
Рівень прибутковості підприємств інтересує
широке коло користувачів інформації, зокрема:
власників, менеджерів, контрагентів, фінансові установи, страхові компанії, державу.
Досягнення позитивного результату з управління в будь-якому напрямку неможливе без формування цілісного механізму управління.

Ефективність функціонування даної системи
залежить від своєчасного забезпечення достовірною, повною та неупередженою інформацією [5].
Механізм управління прибутком підприємства
передбачає певну послідовність дій, спрямовану на
забезпечення реалізації мети та завдань. Основною
метою управління прибутком є пошук найбільш
ефективних джерел його формування, напрямків
розподілу й використання з метою забезпечення
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сталого розвитку підприємства та максимізації його
вартості. Втілення мети управління прибутком на
підприємстві потребує вирішення наступних завдань:
1. Планування потрібного рівня прибутковості
від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.
2. Пошук резервів зростання прибутку підприємства.

•Елемент
«Постановка і
дефініція цілей і
задач»
•Елемент «Розробка
та перегляд
елементів
механізму»
•Елемент «Вибір
стратегій та
стратегічних
альтернатив»

•Впровадження та
контроль

Блок 1.
Прийняття
рішень

Блок 4.
Впровадженн
я
та контроль
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3. Вирахування допустимого рівня ризиків,
пов’язаних із операційною та фінансово-інвестиційною діяльністю підприємства.
4. Ефективний контроль за розподілом та використанням прибутку підприємства.
Механізм управління прибутковістю складається з 4 блоків та низки елементів, на рис. 3. здійснено відповідно до функцій управління шляхом їх
трансформації для реалізації змісту і призначення
даного механізму.

Блок 2.
Аналітичний
блок

Блок 3.
Оптимізаційн
ий блок

•Елемент «Аналіз
показників та якості
прибутковості»
•Елемент «Оцінка
зовнішнього та
внутрішнього
середовища формування
прибутковості»
•Елемент «Оцінка
стратегії управління
прибутковістю»

•Елемент «Забезпечення
функціонування
оптимізаційного блоку»
•Елемент «Реалізація
функціонування
оптимізаційного блоку»

Рис. 3. Механізм управління прибутковістю підприємства
Отже, для більш ефективного зростання прибутковості підприємства необхідно мати чіткий механізм управління прибутковістю підприємства.
Механізм який складається з низки ланок та елементів. Ключовими з яких є:
• Державне нормативно-правове регулювання питань формування і розподілу прибутку підприємства;
• Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів формування, розподілу і використання прибутку;
• Ринковий механізм регулювання формування та використання прибутку підприємства;
• Система конкретних методів здійснення
управління прибутком.
Щодо управління прибутковістю аграрного
підприємства в сучасних умовах, нами було обрано
товариство з обмеженою відповідальністю Продовольча компанія «Зоря Поділля» в структурі якій
знаходиться потужне підприємство «Гайсинський
цукровий завод» входить в склад вертикально-інтегрованого комплексу Укрпромінвест Агро.

Підприємство засноване 2006 року. Займається
вирощуванням зернових, бобових культур та коренеплодів, зокрема цукрового буряка та має налагоджене виробництво цукру. Статутний капітал підприємства складає – 13 048 000 грн [6].
В даній роботі ми будемо зосереджені на досліджені діяльності ТОВ «ПК «Зоря Поділля»» (Гайсинський цукровий завод), зокрема з метою визначення системних підходів підприємства до управляння прибутком та дослідимо нові стратегії розширення підприємницької діяльності з метою
збільшення прибутків.
Проаналізуємо обсяги виробленої продукції за
період 2016 – 2018 років, що дозволить нам отримати більше уявлення про підприємницьку діяльність підприємства на основі й чого формується
прибуток господарства.
Завдяки здійсненій модернізації, Гайсинській
цукровий завод сьогодні має європейські показники роботи і очолює рейтинг найефективніших
цукрових підприємств України.
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Таблиця 3.
Обсяги виробництва продукції Гайсинським цукровим заводом
Рік
Потужність переробки,
Перероблено цукрового буВироблено цукру,
Вихід цутонн на добу
ряку, тис. тонн
тис. тонн
кру, %
2018
6625
940,74
120,6
12,8
2017
6485
691,78
105,52
15,25
2016
7358
738
117,02
15,86
Джерело. Фінансова звітність господарства

Як можемо спостерігати за 2018 рік підприємство переробило рекордну кількість цукрового буряка, при тому що потужність переробки тонн на
добу склала частково менше чим за аналоговий період 2016 року. Це пояснюється ти, що 2018 року
цукровий завод припинив свою роботу аж 31 січня,
таким чином встановивши рекорд роботи за сезон
за всю свою історію існування. Це склало 150 днів
роботи.

Для більш глибокого аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «ПК «Зоря
Поділля» у табл. 4. наведемо основні показники господарської діяльності, такі як: чистий дохід від реалізації продукції, вартість основних засобів, вартість оборотних активів, загальний фонд оплати
праці тощо.

Таблиця 4
Основні показники господарської діяльності ТОВ «ПК «Зоря Поділля»» за 2016-2018 рр.
Роки
Відхилення 2018 р. до 2016 р.
Показники
2016
2017
2018
Абс.,(+/-)
Відн.(%)
1
2
3
4
5
6
Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. 2298904 1186376 1968258
-330646
85,62
Вартість основних засобів, тис. грн.
447619 793658 646704
199085
144,48
Вартість оборотних активів, тис. грн.
1933939 1921830 1695053
-238886
87,65
Чисельність середньорічних працівників, чол.
1502
1928
1846
344
122,9
Загальний фонд оплати праці, тис. грн.
149179 192886 225771
76592
151,34
Повна собівартість продукції, тис. грн.
1489557 938817 1606542
116985
107,85
Чистий прибуток (збиток), тис. грн.
598775 20340 34100
-564675
5,69
Площа с.-г. угідь, га
45735 48529 48527
2792
106,10
Фондовіддача, грн.
9,99
4,87
7,12
-2,87
71,26
Продуктивність праці, тис. грн.
1530,56 615,34 1066,23
-464,33
69,66
Рівень рентабельності, %
40,20
2,17
2,12
-38,08
5,28
Джерело. Фінансова звітність господарства
За останні 3 роки чисельність працівників на
підприємстві частково збільшилась, фонд заробітної плати збільшився з 2016 по 2018 роки збільшився в 1,5 рази. Та зменшився чистий дохід від реалізації в 17 раз порівняно з 2016 роком та збільшився 1,7 рази в порівнянні з попереднім роком, що
свідчить про позитивну динаміку для підприємства
після усунення кризи. Однак незначно зростали і
показники повної собівартості виробленої продукції. За досліджувані роки собівартість ні разу не перевищувала доходи, що свідчить про прибутковість
підприємства та ефективне управління. Підприємство за аналізований період придбало сільськогосподарську техніку та провело інноваційне обладнання
заводу, аби відповідати європейським стандартам,
в кредит, тому за рахунок збільшення витрат, змен-

шилась величина чистого прибутку. У зв’язку зі збільшенням вартості основних засобів, зменшився
показник фондовіддачі у 2017 році, а у 2018 році він
незначно підвищився. Продуктивність праці збільшилась, що пов’язано з ефективною управлінською
діяльністю управлінського персоналу. Загалом період з 2016 року по 2018 рік можна вважати для підприємства продуктивним.
Вартість основних засобів у 2018 році в порівнянні з 2016 роком збільшилась з 447619 тис. грн.
до 646704 тис. грн. (+199085 тис. грн.), але зменшився дохід від реалізації продукції на -330646 тис.
грн.
Вартість оборотних активів за досліджуваний
період також показує частково негативну тенденцію до спадання з 1933939 тис. грн. до 1695053 тис.
грн.
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Рис. 4. Динаміка зміни рівня рентабельності, чистого доходу та собівартості продукції
В структурі прибутку підприємства від усіх видів діяльності найбільшу частку має прибуток від
основної діяльності, тобто прибуток від реалізації
продукції. На величину прибутку від реалізації як
найвагомішу складову загального прибутку підприємства виявляють вплив зовнішні і внутрішні фактори.
До зовнішніх відносять проведене державне
регулювання в області бюджетно-податкової (регулювання цін, тарифів, відсотків, податкових ставок,
пільг, штрафних санкцій тощо), кредитно-грошової
(регулювання кредитних і депозитних ставок, обсягів кредитування, надання пільгових кредитів) та
інноваційної політики (впровадження інноваційних
програм) [7].
Внутрішні фактори поділяються на виробничі
(характеризують наявність і використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів) і поза виробничі (ефективність функціонування служби постачання, служби збуту продукції, природоохоронна
діяльність підприємства, соціально-побутові умови
праці та ін.). В той же час, виробничі фактори можуть діяти на процес утворення прибутку від реалізації через кількісні показники (чисельність персоналу, фонд робочого часу, вартість задіяних у виробництві основних і оборотних засобів, змінності роботи тощо) і якісні показники (використання
прогресивної техніки і нових технологій у виробництві, підвищення продуктивності праці, зниження
собівартості продукції, прискорення оборотності
оборотних коштів, підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та ін.) [7].
Виокремлюють наступні методи визначення
ефективності прибутковості підприємства.
1. Метод прямого рахунку. Суть методу полягає в тому, що спочатку розраховується планова
сума прибутку одиниці окремого виду продукції,
яка потім множиться на кількість продукції в натуральному виразі, що планується до реалізації. Загальна сума прибутку від реалізації визначається
шляхом додавання одержаних сум прибутків за видами продукції. Даний метод характеризується високою точністю розрахунків, але його доцільно застосовувати за умови невеликого асортименту продукції, що випускається. Розрахунки здійснюються
за формулою [4]:
Пр = К ∙ (Ц – С/В)
(1)

Де: Пр – планова сума прибутку від реалізації
окремого виду продукції;
К – планова кількість продукції в натуральному виразі;
Ц – планова оптова ціна (ціна виробника) одиниці продукції;
С/В – планова повна собівартість одиниці продукції.
2. Укрупнений метод прямого рахунку використовують, коли легко визначити обсяг продукції,
яку планують реалізувати в оптових цінах і за повною собівартістю, а також прибуток в залишках нереалізованої продукції на початок і кінець планового періоду. Застосоується формула [4]:
Пр = Пз1 + Птп – Пз2
(2)
Де: Пр – прибуток від реалізації продукції у
плановому періоді;
Пз1 – прибуток у залишках нереалізованої продукції на початок планового періоду;
Пз2 – прибуток у залишках нереалізованої продукції на кінець планового періоду;
Птп – прибуток товарного випуску у плановому
періоді.
Необхідно зазначити, що прибуток у залишках
нереалізованої продукції визначається як різниця
між сумою залишків продукції в оптових цінах і за
повною собівартістю, а прибуток товарного випуску – як різниця між вартістю товарного випуску в
оптових цінах і за повною собівартістю. На практиці часто виникають труднощі із визначенням асортименту та переліку залишків продукції у плановому періоді. З цієї причини прибуток у залишках
нереалізованої продукції визначають на основі використання показника рентабельності. Для цього
прибуток в залишках нереалізованої продукції на
початок планового періоду розраховують множенням повної собівартості залишків на середню рентабельність базового (звітного, попереднього) періоду ( або рентабельність четвертого кварталу звітного періоду). А для розрахунку прибутку в залишках нереалізованої продукції на кінець планового
періоду – повну собівартість залишків множать на
середню рентабельність планового періоду (або рентабельність четвертого кварталу планового періоду) [4].
3. Планування прибутку на основі показника
витрат на гривню продукції. Це також укрупнений
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метод розрахунку, за допомогою якого можна визначити плановий розмір прибутку від реалізації
всієї продукції. При цьому використовують показник витрат на гривню продукції [4]:
З1грн продукції = повна С/В : ТП
(3)
Де: З1грн продукції – затрати в одній гривні
продукції;
повна С/В – повна собівартість випущеної продукції;
ТП – вартість товарного випуску.
Показник затрат на одну гривню продукції відноситься до універсальних показників, за допомогою якого не тільки можна порівняти рівень собівартості випуску різних видів продукції, але й використати для планування прибутку від реалізації даної продукції.
Наприклад, якщо в одній гривні продукції буде
міститись 82 копійки
затрат, то на прибуток припадає 18 копійок.
Тоді плановий прибуток всього випуску розраховується за формулою:
Пр = (П' · ТП):100
(4)
Де: Пр – прибуток від реалізації продукції у
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плановому періоді;
П' – планова сума прибутку в одній гривні продукції;
ТП – товарний випуск продукції у плановому
періоді.
100 – коефіцієнт перерахунку копійок у гривні.
4. Економічний (аналітичний) метод. Дає можливість не тільки розрахувати плановий розмір прибутку від реалізації, але й виявити на нього вплив
таких факторів: зміни обсягу випуску (реалізації)
продукції, зрушення в структурі і асортименті випущеної продукції, зміни рівня оптових цін, зміни
рівня собівартості продукції. Планування відбувається окремо за порівнянною (випускалась у попередніх періодах) і непорівнянною (випускається
вперше на підприємстві) продукцією. За порівнянною продукцію розрахунок планової суми прибутку від реалізації здійснюється на прикладі машинобудівного підприємства у такій послідовності [8].
Розглянемо основні статті формування чистого
прибутку у ТОВ «ПК «Зоря Поділля» за звітом про
фінансові результатами підприємства, визначивши
при цьому його структуру.
Таблиця 5
Формування чистого прибутку ТОВ «ПК «Зоря Поділля»
Роки
Абсолютне відхилення
Показник, тис. грн
2018 р. від 2016 р.
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
Чистий дохід від реалізації продукції
2298904 1186376 1968258
-330646
Собівартість реалізованої продукції
1489557 938817 1606542
116985
Валовий прибуток (збиток)
809347
247559
361716
-447631
Інші операційні доходи
105554
30068
44083
-61471
Адміністративні витрати
35296
82709
101103
65807
Витрати на збут
69518
65226
178119
108601
Інші операційні витрати
41191
53713
63840
22649
Фінансові результати від операційної дія- 768896
75979
62737
-706159
льності (прибуток/збиток)
Фінансові витрати
135434
43115
13254
-122180
Фінансові результат до оподаткування 598775
20340
34100
-564675
(прибуток/збиток)
Чистий прибуток (збиток)
598775
20340
34100
-564675
Джерело. Фінансова звітність господарства

Чистий дохід від реалізації продукції в 2018
році зменшився на 330646 тис. грн відносно 2016
року. Це пояснюється збільшенням собівартості виготовленої продукції, яка в 2018 році збільшилась
на 116985 тис. грн відносно 2016 року. Оскільки
ТОВ «ПК «Зоря Поділля» Гайсинський цукровий
завод за 2017-2018 рр. вкладає значні кошти в розвиток підприємства, модернізацію виробництва,
будівництво елеваторів тощо.

Валовий прибуток зменшився 2018 році майже
вдвічі в порівнянні з 2016 роком. Але категорія витрат (адміністративні витрати, витрати на збут та
інші витрати) збільшилася.
Аналіз ефективності управління прибутком
підприємства проводиться в порівнянні з планом та
попереднім періодом. Проведемо аналіз прибутковості ТОВ «ПК «Зоря Поділля»

Таблиця 6
Аналіз ефективності прибутковості ТОВ «ПК «Зоря Поділля»
Назва показника
Роки
Теоретично достатнє значення
2016 2017 2018
1. Рентабельність продаж
0,34 0,06
0,03
0,2
2. Рентабельністьопераційної діяльності
0,47 0,06
0,03
0,2
3. Рентабельність діяльності до оподаткування 0,37 0,02
0,02
0,2
4. Рентабельність капіталу (підприємства)
0,19 0,01
0,01
0,2
5. Рентабельність власного капіталу
0,40 0,01
0,02
0,16
Джерело. Фінансова звітність господарства
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З даних показників прибутковості підприємства ми можемо зробити висновки, що рівень рентабельності в динаміці з 2016 року до 2018 року значно знизився.
Проаналізувавши різні показники фінансовогосподарської діяльності, управління прибутковості та рентабельності за даними фінансової звітності підприємства ТОВ «ПК «Зоря Поділля», можемо зробити наступні висновки.
Підприємство ТОВ «ПК «Зоря Поділля» являється одним з провідних сільськогосподарських виробників України.
Основною метою політики управління прибутковості підприємства є максимізація прибутку підприємства [9].
Питання отримання прибутку та підвищення
ефективності діяльності підприємства в економіці
України є досить актуальним, адже прибуток є по-
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тужним важелем розвитку, тому головним завданням адміністративного апарату кожного підприємства є розробка ефективної стратегії управління
прибутком та збільшення прибутковості підприємства.
Максимізація прибутку та прибутковість підприємства може бути досягнута за певних умов. Відповідною умовою є обрання необхідної стратегії
управління прибутком підприємства.
Стратегію управління прибутком підприємства необхідно розглядати як комплексний процес,
що передбачає реалізацію низки послідовних етапів
організації, планування, аналізу та контролю прибутку для забезпечення успішної реалізації основної мети суб’єкта господарювання, стабільного та
стійкого підвищення прибутковості, ринкової вартості та досягнення довгострокового економічного
розвитку підприємства [10].

Стратегії управління прибутком

Агресивна (наступальна)

Забезпечення максимізації рівня реалізації
через стимулювання
збуту з метою збільшення прибутку
суб’єкта

Захисна

Диверсифікована

Забезпечення контролю
витрат для збільшення
прибутку суб’єкта господарювання як різниця
між абсолютною величиною доходів і витрат
(стратегія є ефективною
у довгостроковому
періоді)

Поєднує у собі виважений компроміс між агресивною та захисною
стратегіями, що дозволяє взаємо угодити переваги та недоліки обох
варіантів стратегій
управління прибутком

Рис. 5. Стратегія управління прибутком
У зв’язку із розвитком технологій і їх ступеню
інтеграції в Західноєвропейський простір, компаніям, які займаються виробництвом цукру, доведеться стрімко вводити нові технології для налагодження ефективного виробництва з елементами діджиталізації [11].
Отже, щодо нашого підприємства ТОВ «ПК
«Зоря Поділля», щоб обрати максимально ефективну стратегію, проведемо PEST-аналіз.
Головна суть PEST-аналізу є находження і оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на
сьогоднішні та майбутньої результати діяльності
компанії.

Завдяки вивченню технологічного компонента
можна спрогнозувати можливості, зв'язані із розвитком техніки та науки, для того щоб вчасно змінити
курс у виробництві і почати реалізацію технологічно перспективного продукту. А також передбачити момент у відмові від використовування застарілих технології. Для оцінки впливу використовується шкала від 1 до 5, де 5 – це наявність серйозної
загрози, а 1 – це відсутність загрози. На разі в Україні не стабільна політична обстановка і тому
зміна влади може, як негативно, так і позитивно
вплинути на різні сфери бізнесу.
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Таблиця 7
PEST-аналіз ТОВ «ПК «Зоря Поділля»
Політичні фактори
Оцінка
Економічні фактори
Оцінка
1.Втрата перспективних ринків у зв’язку з
1. Коливання курсу національної ва3
2
розвитком та тривалістю військових дій.
люти відносно курсу долару США.
2. Динаміка показників економіч2. Дискусії навкруг ринку землі
3
2
ного розвитку країни
3. Прихід до влади противників колиш3. Явні зміни цін на ключові ресу3
4
нього Президента
рси(паливо).
Соціальні фактори
Оцінка
Технологічні фактори
Оцінка
1. Зміна купівельної спроможності спожи1. Цифрова трансформація промис3
2
вачів в меншу сторону
ловості.
2. Переорієнтація у культурі задоволення
2. Широке поширення Інтернет-ін2
1
потреб населення
струментів.
3. Влив технологічних інновацій ви3. Демографічні зміни у країні.
1
1
кликаних НТП.

Одним з ефективних рішень щодо налагодження успішної стратегії управління прибутковістю підприємства є діджиталізація. В Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України
на 2018-2020 роки відзначається, що «розвиток цифрової економіки України полягає у створенні ринкових стимулів та формуванні потреб щодо використання цифрових технологій, продуктів та послуг

Покращує цикл продажів

скорочує час циклу
усуває помилки
покращує бізнес-модель
скорочує час циклу
усуває помилки
покращує бізнес-модель
скорочує час циклу
усуває помилки
покращує бізнес-модель
скорочує час циклу
усуває помилки
покращує бізнес-модель

89%

Покращує цикл виробництва
запасів

80%

Покращує цикл доставки

77%

Покращує цикл виставлених
рахунків і оплати

серед українських секторів промисловості, сфер
життєдіяльності, бізнесу та суспільства для їх ефективності, конкурентоздатності та національного
розвитку, зростання обсягів виробництва високотехнологічної продукції та благополуччя населення»
[11].

86%

Рис. 6. Вплив цифрової трансформації на ведення бізнесу в Україні
З метою підвищення ефективності виробництва керівництву ТОВ «ПК «Зоря Поділля» слід звернути увагу на наступні стратегії диверсифікації

[12].

25%
6%
69%
30%
35%
35%
52%
18%
30%
45%
23%
32%
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Види стратегій диверсифікації запропоновані для ТОВ «ПК «Зоря Поділля»
Стратегія концентрованої диверсифікації яка базується на пошуку і використанні додаткових можливостей виробництва нових продуктів, що укладені в
існуючому бізнесі; тобто існуюче виробництво залишається в центрі бізнесу,
а нове виникає виходячи з тих можливостей, що укладені в освоєному ринку,
використаній технології або ж інших сильних сторонах функціонування фірми
Стратегія горизонтальної диверсифікації припускає пошук можливостей росту на існуючому ринку за рахунок нової продукції, що вимагає нової технології, відмінної від використаної; за даної стратегії фірма повинна орієнтуватися на виробництво таких технологічно не зв’язаних продуктах, які б використовували вже наявні можливості фірми; тому що новий продукт має бути
орієнтований на споживача основного продукту, по своїх якостях він має
бути супутнім продуктам, що вже виробляються

Стратегія конгломеративної диверсифікації полягає в тому, що фірма розширюється за рахунок виробництва технологічно не пов’язаних товарів, що реалізуються на нових ринках; це одна з найскладніших для реалізації стратегій
розвитку; дуже часто ця стратегія реалізується шляхом придбання підприємств, а не створенням нових підприємств для роботи на незнайомому ринку
Рис. 7. Види стратегій диверсифікації виробництва на ТОВ «ПК «Зоря Поділля»
Отже, формування стратегії диверсифікації
ТОВ «ПК «Зоря Поділля», поряд з вирішенням внутрішньогосподарських проблем шляхом активного
використання зовнішньоекономічної діяльності
може буди досягнуто за рахунок: формування і реалізації державної регіональної програми підтримки технічного і наукомісткого експорту; прискорення розвитку системи страхування зовнішньоторговельних операцій; організації державної підтримки в просуванні зразків нової продукції на
зовнішні ринки, зокрема, через надання допомоги в
дослідженні ринків збуту; створення сприятливих
умов для впровадження закордонних технологій;
цілеспрямоване формування експортно-орієнтованих галузей АПК, здатних забезпечити експорт готової продукції.
Висновки. Важливість питання управління
прибутковістю підприємства полягає насамперед в
визначенні прибутковості як основної мети підприємницької діяльності. Визначено, що прибуток –
найважливіша фінансова категорія, що відображає
позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність
виробництва, і зрештою свідчить про рівень і якість
виробленої продукції, стан продуктивності праці,
рівень собівартості. Одночасно з цим, прибуток
впливає на зміцнення фінансового стану підприємства, інтенсифікацію виробництва за будь-якої форми власності.

Під час аналізу прибутковості підприємства
можна виділити позитивним аспект, що ТОВ «ПК
«Зоря Поділля» є рентабельним, та від 2017 року після масштабної реконструкції має тенденції до нарощування прибутку та збільшення рентабельності,
незважаючи на збільшення собівартості виробництва. Адже підприємство значні кошти інвестує в соціальну сферу, навколишню інфраструктуру. Працівники підприємства отримують гідну заробітну
плату та мають повен соціальний пакет.
Розроблено коло варіантів вибору поведінки
підприємства у напрямку розвитку за рахунок диверсифікації діяльності сформувало декілька напрямків. Обираючи правильний напрямок розвитку, підприємство повинно бути спроможне забезпечити
стійке існування на конкурентному ринку.
В ході пошуку актуальних способів збільшення ефективності управління прибутковістю аграрного підприємства в сучасних умовах, сформовано стратегії диверсифікації ТОВ «ПК «Зоря Поділля», поряд з вирішенням внутрішньогосподарських проблем шляхом активного використання
зовнішньоекономічної діяльності може буди досягнуто за рахунок: формування і реалізації державної
регіональної програми підтримки технічного і наукомісткого експорту; прискорення розвитку системи страхування зовнішньоторговельних операцій; організації державної підтримки в просуванні
зразків нової продукції на зовнішні ринки, зокрема,
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через надання допомоги в дослідженні ринків
збуту; створення сприятливих умов для впровадження закордонних технологій; цілеспрямоване
формування експортно-орієнтованих галузей АПК,
здатних забезпечити експорт готової продукції.
Окремо виділено необхідність діджиталізації
на виробництві, оскільки в період динамічних змін
в світовому господарюванні та початком цифрової
трансформації економіки, будь-яке підприємство,
яке має великі амбіції, повинно відповідати сучасним тенденціям.
Враховуючи вище наведене, слід сказати, що
головними напрямами розвитку систем управління
в умовах діджиталізації бізнесу мають стати: сприяння прискоренню інноваційних ініціатив, прогностичний моніторинг ринкового середовища, оцінка
чинників впливу на конкурентоспроможність компанії, розроблення дорожніх карт на основі галузевих пріоритетів та клієнтського досвіду.
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Постановка проблеми. Задача комівояжера,
Travelling Salesman Problem (TSP), є однієї з найбільш поширених задач комбінаторної оптимізації,
до яких можна звести і ряд інших проблем оптимізації [10, 12, 18, 24]. Класична задача комівояжера
полягає у знаходженні найвигіднішого маршруту,
що проходить через вказані міста хоча б по одному
разу. В умовах завдання вказуються критерій вигідності маршруту (найкоротший, найдешевший, сукупний критерій тощо) і відповідні матриці відстаней, вартості тощо. Прикладом таких проблем є пошук оптимальних туристичних маршрутів, задача
оптимізації шляху експедитора, задача трасування
електронних плат, вибір оптимального маршруту
обльоту безпілотних літальних апаратів у реальному часі та ін. [5- 8, 11, 12, 15, 18, 24]. Для
розв’язування наведених задач використовуються
прикладні алгоритми комбінаторної оптимізації.
Майже всі вони мають деяку кількість параметрів.
Задача комівояжера є однією із найбільш поширених задач комбінаторної оптимізації, до яких можна звести і ряд інших проблем оптимізації. Саме
тому дослідження та вибір параметрів (коефіцієнтів) матриці відстаней для розв’язування задачі комівояжера є актуальним. Для цього необхідно дослідити підходи до обирання параметрів матриці
відстаней.
Мета статті. Метою статті є дослідження питання обирання коефіцієнтів матриці відстаней для
розв’язування задачі комівояжера, розглянути основні особливості та рекомендації по вибору коефіцієнтів матриці відстаней.
Аналіз сучасного стану розв’зання задачі
комівояжера. Задача комівояжера вперше була
сформульована ще у 1832 році. В загальному
випадку задача TSP має таке формулювання: існує
множина міст N, відстань між якими відома, необхідно визначити такий оптимальний маршрут, який
проходить через усі N міст без повторного відвідування (зазвичай задано, що маршрут повинен проходити через кожне місто тільки один раз, в такому
випадку розв'язок знаходиться серед гамільтонових
циклів) [7, 10]. В умовах завдання вказуються критерій вигідності маршруту (найкоротший, найдешевший, сукупний критерій тощо) і відповідні матриці відстаней, вартості.
Проблема побудови оптимальних маршрутів
через задану множину точок на площині чи у просторі виникає у багатьох сферах людської діяльності, наприклад, задачах планування та логістики;
при виробництві друкованих плат; мінімізації рухів
у робототехніці; аналізі структури ДНК та ін. За
суттю, усі ці проблеми зводяться до розв'язування
задачі комівояжера.
Для можливості застосування математичного
апарату для розв'язання TSP, її слід представити у
вигляді математичної моделі, а саме у вигляді моделі на графі, тобто, використовуючи вершини та
ребра між ними. Таким чином, вершини графу
відповідають містам, а ребра {\displaystyle
\left(i,j\right)} (i, j) між вершинами i{\displaystyle
i} та j{\displaystyle j} - сполученням між цими
містами. У відповідність кожному ребру (i, j)
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{\displaystyle \left(i,j\right)} можна зіставити
вагу 𝒄𝒊𝒋 ≥ 𝟎{\displaystyle c_{ij}\geqslant 0} , яку
можна розуміти як, наприклад, відстань між
містами, час або вартість подорожі.
Математична
постановка
задачі
комівояжера. Між кожним містом відома відстань
𝑪 ∈ 𝑹𝑵×𝑵 . Треба побудувати такий маршрут 𝑿∗ ∈
𝑹𝑵×𝑵 , який проходить кожне місто тільки один раз,
крім початкового міста, та має мінімальну довжину.
Тобто потрібно знайти замкнений гамільтонів цикл
мінімальної довжини. Отже:
знайти
𝑵

𝑵

𝑿∗ = 𝒂𝒓𝒈𝒎𝒊𝒏 ∑ ∑ 𝒄𝒊𝒋 × 𝒙𝒊𝒋 ,
𝒙𝒊𝒋 ∈𝑿∈𝑹𝑵×𝑵

(1)

𝒊=𝟏 𝒋=𝟏

при обмеженнях
𝑵

∑ 𝒙𝒊𝒋 = 𝟏, 𝒋 = ̅̅̅̅̅
𝟏, 𝑵 ,

(2)

𝒊=𝟏
𝑵

∑ 𝒙𝒊𝒋 = 𝟏, 𝒊 = ̅̅̅̅̅
𝟏, 𝑵 ,

(3)

𝒋=𝟏

𝒙𝒊𝒋 ∈ {𝟎, 𝟏} ,
(4)
де 𝑿∗ − маршрут для обходу усіх міст;
𝒙𝒊𝒋 − наявність переходу від міста i до міста j у
маршруті;
𝒄𝒊𝒋 – відстань (вага) переходу від міста i до
міста j у маршруті;
N – кількість міст.
Формула (1) вказує на цільову функцію знаходження такого маршруту, при якому його
довжина буде мінімальною. Обмеження (2) та (3)
вказує на умову відвідування міста тільки один раз.
В загальному випадку, асиметрична задача
комівояжера відрізняється тим, що ребра між
вершинами можуть мати різну вагу в залежності від
напряму, тобто, задача моделюється орієнтованим
графом. Таким чином, окрім ваги ребер графа, слід
також зважати і на те, в якому напрямку
знаходяться ребра.
У випадку симетричної задачі всі пари ребер
між одними й тими самими вершинами мають
однакову вагу, тобто, для ребра (i, j) ваги однакові
𝒄𝒊𝒋 =𝒄𝒋𝒊 . Як наслідок, всі маршрути мають однакову
довжину в обидва напрямки. В симетричному
випадку кількість можливих маршрутів вдвічі
менша за асиметричний випадок. Симетрична
задача моделюється неорієнтованим графом [1, 2].
Оскільки комівояжер в кожному з міст постає
перед вибором наступного міста з тих, що він ще не
відвідав, існує (n-1)!{\displaystyle (n-1)!} маршрутів
для асиметричної та (n-1)!/2 {\displaystyle (n-1)!/2}
маршрутів для симетричної задачі комівояжера.
Таким чином, розмір простору пошуку залежить
над-експоненційно від кількості міст.
Симетричну задачу комівояжера називають
метричною, якщо відносно довжин ребер виконується нерівність трикутника. Умовно кажучи, в таких задачах обхідні шляхи довші за прямі, тобто,
ребро від вершини i до вершини j ніколи не довше
за шлях через проміжну вершину k.
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Насправді, задача комівояжера у випадку реальних міст може бути як симетричною, так і асиметричною в залежності від тривалості або довжини маршрутів в залежності від напряму руху
[10].
Не-метрична задача комівояжера може виникати, наприклад, у випадку мінімізації тривалості
подорожі за наявності вибору транспортних засобів
в різних напрямах. В такому випадку обхідний
шлях літаком може бути коротший за пряме сполучення автомобілем [10].
Сформулювати TSP можна в комбінаторній
формі, графовому поданні або в термінах теорії розкладів. Також TSP має багато модифікацій, а саме
[3, 4, 7, 10, 12, 22, 23, 25]: задача кур'єра, кластерна
TSP, чорна та біла TSP, TSP з декількома комівояжерами, задача покриття для комівояжера, TSP з часовими вікнами. Задачу комівояжера за вхідними
даними поділяють на симетричну та асиметричну,
причому, симетрична TSP має більше поширення.
Задача комівояжера є NP-повною [10]. У 1972 році
Річард Карп довів NP-повноту задачі пошуку гамільтонових шляхів, із чого, через поліноміальну зводимість, випливала NP-повнота задачі комівояжера
[26]. На основі цих властивостей ним було наведено
теоретичне обґрунтування складності пошуку розв'язків задачі на практиці. Отже, немає поліноміального алгоритму для розв’язування TSP. Тому для
її розв’язування використовуються алгоритми для
розв’язування задач комбінаторної оптимізації,
Combinatorial Optimization Problem (COP). Характерною особливістю сьогодення є істотне зростання
розмірності TSP (до мільйонів точок), а також наявність часткових задач зі специфічними властивостями. Це – динамічні транспортні задачі, особливістю яких є поява нових точок обслуговування в
процесі реалізації заданого маршруту; системи за
викликом (швидка допомога, кур’єрська, пожежна
служби, таксі), системи з часовими вікнами, системи постачання та інші. Вони потребують розроблення спеціальних алгоритмів, які б забезпечували
отримання якісних результатів в режимі реального
часу [10, 22, 23].
Для розв’язування TSP використовують різні
алгоритми комбінаторної оптимізації. Вони поділяються на точні та наближенні. Точні алгоритми – це
алгоритми, які за скінчений час гарантовано повертають оптимальний розв’язок, або роблять висновок що його не існує, якщо задача нерозв’язна. Ці
алгоритми можна поділити на 2 класи: загальні та
спеціальні методи. Загальні методи можуть бути
використані для широкого кола задач. Спеціальні
будується для конкретних задач з урахуванням їх
специфіки, як наприклад, метод Балаша для
розв’язування лінійної задачі про призначення. До
точних алгоритмів відносять [8, 14, 15, 18, 24]: повний перебір (вичерпний пошук); метод гілок та
меж, Branch-and-Bound Method (BBM); метод відтинань (алгоритм Гоморі); послідовний аналіз та
відсіювання варіантів (послідовний аналіз варіантів, «київський віник»); динамічне програмування
(метод Белмана). Але ці алгоритми є трудомісткими
та потребують дуже великої кількості операцій при
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збільшені кількості міст в TSP. Так, наприклад,
якщо для задачі комівояжера з n міст асимптотична
складність повного перебору складає O(n!), практично такі ж оцінки мають інші точні алгоритми. Це
потребує великої кількості часу для виконання, що
у більшості випадків є неприйнятним на практиці.
Існує оцінка залежності гіпотетичного часу роботи
алгоритмів від розмірності задачі, де робиться припущення, що один елементарний крок виконується
одну наносекунду.
Найбільш популярними серед алгоритмів
розв’язування COP є наближені алгоритми комбінаторної оптимізації. Вони є поширеними тому що:
COP має зазвичай велику кількість локальних екстремумів; дані можуть задаватись з певними похибками; наближені методи дозволяють створювати
алгоритми, які можуть розв’язувати не одну задачу,
а цілий клас задач близьких за постановкою оптимізаційних задач [8].
Наближеними алгоритмами називають як алгоритми з оцінкою точності так і евристичні алгоритми [12].
Наближені методи COP класифікуються за такими характеристиками: принцип прийняття
розв’язків; складність структури; тип просторів, що
використовуються; тип траєкторії, що формується;
вплив на ландшафт пошуку; використання пам’яті;
наявність адаптації та навчання алгоритму; наявність спеціальної моделі задач [12].
Для налаштування параметрів алгоритмів для
розв’язування TSP необхідно виконати наступні завдання [11, 12, 18, 24]:
− виконати огляд відомих результатів для алгоритмів комбінаторної оптимізації в області налаштування параметрів для алгоритму;
− виконати формалізацію задачі знаходження оптимальних параметрів алгоритму в обмеженій сітці;
− розробити програмну реалізацію алгоритмів комбінаторної оптимізації, для яких буде відбуватись налаштування параметрів;
− провести експерименти налаштування параметрів алгоритму для набору задач;
− виконати аналіз отриманих результатів
експерименту.
Обирання коефіцієнтів 𝒄𝒊𝒋 для TSP є важливою
задачею. У якості коефіцієнтів 𝒄𝒊𝒋 , як правило, використовують три основні (базові) величини [18,
24]:
− відстань між пунктами призначення,
− час пересуваня між пунктами призначення,
− вартість пересування між пунктами призначення.
У свою чергу кожний тип із названих має свою
специфіку та особливості. Найзрозумілішим прикладом структури 𝒄𝒊𝒋 TSP може бути задача про побудову туристських маршрутів [13].
Відстань між пунктами призначення залежить
від рельєфу, який залежить від сукупностей нерівностей поверхонь суходолу, різноманітних за обрисами та розмірами. При плануванні маршруту треба
проаналізувати рельєф місцевості, особливо коли
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відбуваються піші пересування: чи відбувається
рух по прямій лінії, чи ні; яка кількість підйомів,
спусків, об’їздів тощо. Також треба враховувати віковий склад туристичної групи або вік окремого
«комівояжера».
Час переміщення між пунктами призначення
залежить не тільки від фізично необхідного часу
подолання відстані, але й від інших витрат (втрат)
часу, наприклад, на очікування, черги тощо. Очікування (втрати часу) залежать від розкладу або графіку руху транспорту, часових рамок роботи пункту призначення (наприклад, години роботи музею,
експозиції, зони відпочинку).
Вартість пересування між пунктами призначення у найпростішому випадку дорівнює вартості
квитка із пункта i до пункту j . Але і тут існують
деякі особливі ситуації. Вартість квитка часто залежить від виду транспорту (авіатранспорт, автобусні
перевезення, маршрутне таксі, автомобільне таксі,
трамвайний вид транспорту, гужові перевезення чи
навіть такі унікальні маршрути, які використовують екзотичних тварин).
В загальному випадку вважається, що між
усіма пунктами призначення в TSP існують зв’язки
або граф, що представляє TSP, є повнозв’язним.
Коли ж між пунктами i та j немає зв’язку, відсутнє
ребро (i, j) графу TSP, але шлях між i , j та деяким
проміжним пунктом k існує, тоді 𝒄𝒊𝒋 = 𝒄𝒊𝒌 + 𝒄𝒌𝒋 .
Загальні особливості туристичних маршрутів,
які необхідно пов’язати із трьома основними варіантами матриці вартості 𝑪𝒊𝒋 зрозумілі та очевидні:
− тиснява у транспорті, зручність транспорту, комфортність того чи іншого виду транспорту;
− на якій зупинці відбувається посадка у транспорт (сідати на кінцевій зупинці аби точно мати
місце, чи на проміжній, але з меншою вартістю та
можливістю не отримати місце взагалі);
− небезпека у транспорті;
− кількість пересадок (менша відстань з пересадками чи більша без пересадок);
− загальна вартість квитка, час шляху, відстань на маршруті та тип транспорту при складному
маршруті;
− наявність GPS маршрутизаторів на вулицях міста чи під час подорожі, наявність мобільного
зв’язку, мобільного Internet;
− наявність чи відсутність краєвидів під час
подорожі;
− та чи інша цікавість маршруту або пункта
призначення;
− вікові, фізичний та медичний стан комівояжера чи туристської групи;
− залежність вартості квитка, часу шляху, відстані на маршруті від часу доби, погоди, сезону
тощо.
Цілком слушно для TSP туризму використовувати або Евклідову метрику (формула традиційної
відстані між двома точками Евклідового простору)
, або Манхеттенську метрику (також квартальна метрика, в якій відстань між вершинами на ґратці дорівнює сумі відстаней вздовж осі ординат та абсцис). Причому, Манхеттенську метрику краще використовувати у місті, де наявна прямокутна сітка
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розташування вулиць. {\displaystyle c_{ij}\leqslant
c_{ik}+c_{kj}}
Одним із найбільш перспективних на сьогоднішній день є метод оптимізації наслідуванням мурашиної колонії з урахуванням методики проектування маршрутної мережі туризму [13]. Сам алгоритми вирішення прикладних дискретних задач оптимізації використовує впровадження складових
самоорганізації мурах [19-21]. На сьогодні вже відомі результати мурашиної оптимізації таких складних комбінаторних задач, як: TSP для завдання оптимізації маршрутів вантажівок, завдань розмальовки графа, квадратичної задачі про призначення,
оптимізації мережевих графіків, завдання календарного планування та ін. Незважаючи на стрімкі успіхи мурашиних алгоритмів, переважна більшість
фахівців по дослідженню операцій не знайомі з
цією технологією оптимізації [13]. Під маршрутною мережею туризму розуміють сукупність всіх
маршрутів руху туристичного транспорту на території міста, району, регіону, міжрегіональних сполучень тощо. Маршрут руху, у свою чергу, являє
собою шлях руху транспортного засобу між початковим і кінцевим пунктами зупинок відповідно до
розкладу. Найважливішою складовою транспортної інфраструктури проведення туристичних поїздок, які багато в чому визначають динаміку розвитку сучасних регіонів, є маршрутна система пасажирського транспорту. У процесі розвитку туристичного регіону його маршрутна система потребує
періодичного перегляду. Це може бути пов'язано з
численними поточними змінами у забудові туристичних баз і санаторіїв, зміною розташування місць
прокладання туристичних маршрутів, модернізацією вулично-дорожньої мережі туристичних територій тощо. Використовується ефективний підхід,
при якому експерт проводить аналіз отриманих результатів і приймає остаточне рішення. Основою
всього проектування є визначення величини пасажиропотоків за напрямами транспортних кореспонденцій. У свою чергу вони визначаються на основі
транспортних розрахункових районів. Чим правильніше туристична територія розділена на транспортні райони, тим правильніше (точніше) величини
пасажиропотоків і, тим самим, найбільшою мірою
маршрутна мережа пасажирського транспорту відповідає потребам туриста.
Існуюча методика розв'язання задач пошуку
оптимальних туристичних маршрутів алгоритмами
(наслідування) мурашиних колоній впроваджує
складові самоорганізації мурах у алгоритми вирішення дискретних задач оптимізації. Складність
даного алгоритму, залежить від часу життя колонії
max t , кількості міст n і кількості мурах в колонії
m. У перспективі планується застосувати використання мурашиних алгоритмів для розв’язування задачі комівояжера великої розмірності в туристичній галузі. [9, 13].
Деякі онлайн сервіси дозволяють розв’язати
TSP, вони мають зручний користувацьким інтерфейс для обрання методу та введення вхідних даних
задачі TSP. Наприклад, сервіс, що дозволяє
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розв’язати TSP розмірністю до 14 пунктів призначення використовує метод гілок та меж й угорський
алгоритм; вхідними даними є матриця відстаней,
яку користувач повинен ввести самостійно [12, 17].
Інші приклади використовують евристичні алгоритми розв'язання задачі комівояжера. Зважаючи на
актуальність, існує багато алгоритмів розв'язування
TSP. Більшість з них незастосовні до задач великих
розмірностей, оскільки складність цих алгоритмів
зростає експоненційно. Часто доводиться обирати
між часом роботи алгоритму та якістю отриманого
розв'язку. Компроміс зазвичай знаходять, комбінуючи методи пошуку шляху та його послідовної оптимізації [2]. Один з них пропонує методику знаходження розв’язку задачі на основі спільних ребер,
що дає можливість широко розпаралелити та
знайти високоякісні розв’язкі задачі. Ще один приклад розв’язання TSP дає реалізація з візуалізацією
алгоритма Літла [16].
ВИСНОВКИ
Можливим
перспективним
методом
розв’язання TSP є метод оптимізації наслідуванням
мурашиної колонії, який дозволить вирішення прикладних дискретних задач оптимізації впровадженням складові самоорганізації мурах. У якості перспективних досліджень – отримання методики визначення інтегральної матриці C критеріїв 𝒄𝒊𝒋 для
розв’язання TSP, яка буде враховувати з одного
боку відстань, час і вартість пересування між пунктами призначення та типово туристські вимоги (комфорт, цікавість тощо) з іншого боку.
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Аннотация
В работе рассмотрена недвижимость города Хабаровска, ее стоимость, основные факторы от которых
зависит цена на недвижимость.
Abstract
The work considers the real estate of the city of Khabarovsk, its cost, main factors on which the price of real
estate depends.
Ключевые слова: рынок недвижимости, город Хабаровск, цены на жилье.
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Одной из самых главных потребностей человека на протяжении всей истории человечества, являлась потребность в жилье. И, если в прошлые
века человек в большинстве своем строил жилье
для себя сам, то в современном мире – эпоху многоэтажного и многоквартирного строительства, зачастую приобретение именно квартиры выглядит
наиболее простым вариантом. Попытаемся проанализировать изменение цен за прошедший период с
апреля 2019 по апрель 2020 год в городе Хабаровск
на рынке новостроек и вторичного жилья.
Под недвижимостью или недвижимым имуществом в Российской Федерации понимаются «земельные участки, участки недр, и всё, что прочно

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства» [1]. В данном
случае нас интересует стоимость недвижимости в
виде квартир.
Город Хабаровск – административный центр
Хабаровского края, крупный транспортно-логистический, промышленный, финансовый, научный,
культурно-образовательный центр Дальнего Востока. Этому способствует его расположение в самом центре пересечения международных воздушных и железнодорожных транспортных путей,
вблизи границы с Китаем. Город расположен в южной части Хабаровского края на правом берегу реки

20
Амур в месте ее слияния с рекой Уссури. Город вытянут на более чем 40 км вдоль Амура и Амурской
протоки. Вблизи Хабаровска по острову Большой
Уссурийский проходит государственная граница с
КНР, расстояние до которой от черты города составляет примерно 20 км. Расстояние до Москвы по
железной дороге составляет 8533 км, по воздуху –
6075 км. Хабаровск расположен в 8-й часовой зоне.
Хабаровск находится в области континентального
климата, с выраженным муссонным влиянием. Численность постоянного населения города на
30.11.2019 составила 614,7 тыс. человек [2].
В 2013 году в рейтинге Forbes «30 лучших городов для бизнеса 2013» Хабаровск занял 25 место,
опередив еще одни крупный цент Дальнего Востока
– Владивосток [3]. Город неоднократно занимал
первые места среди административных центров
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субъектов РФ в конкурсе на звание «Самый благоустроенный город России» за 2004, 2006, 2008 и
2012 года. В рейтинге 200 городов России по качеству жизни в 2019 году Хабаровск занял 79 место [4]. Все это оказывает влияние на итоговую стоимость квартир (рис. 1).
В рейтинге городов России по росту цен на однокомнатные квартиры в новостройках за 20182019 годы Хабаровск занял 31 место. Прирост составил 8,5% (2 978 300 руб. в 2018 году против 3
230 070 руб. в 2019 году). При это за этот же период
средняя стоимость однокомнатной квартиры по
всей стране в новостройках выросла в среднем на
30%. В аналогичном рейтинге для вторичного жилья Хабаровск вошёл в топ-10 городов России, где
цены на выросли за год и занял 7 место (9,4%). В
среднем по России стоимость квадратного метра на
вторичном рынке выросла за год на 4,4% [4].

6 000 000
4 850 000
3 700 000
2 840 000

1-комн. кв.

2-комн. кв.

3-комн. кв.

4-комн. кв. и
более

Рис. 1. Средняя стоимость квартир на рынке вторичного жилья в марте 2020 г.
Анализ стоимости квартир на рынке вторичного жилья с начала 2020 года показывает практически постоянный рост цены (таблица 1). Снижение
стоимости происходит только в феврале, однако в
Вид жилья
1-комн. кв.
2-комн. кв.
3-комн. кв.
4-комн. кв. и более
Среднее

целом наблюдается стабильный рост цены на рынке
вторичного жилья. Похожая ситуация складывалась и в 2019 году, когда в феврале произошло снижение темпов роста жилья.
Таблица 1
Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья по месяцам, руб.
январь
февраль
март
апрель
94 793
86 992
93 060
95 636
82 662
83 640
82 488
81 517
76 404
81 331
83 722
86 455
75 000
74 870
75 807
79 120
82 215

81 708

Анализирую предыдущий 2019 год можно увидеть, что весь первый квартал наблюдался устойчивый рост (рис 2) в среднем на 0,9% за каждый месяц. Второй квартал начался более активно, но в апреле цена снизилась и квадратный метр стал дешевле на 0,45%. В самый весенний месяц – в мае
рынок стабилизировался и замер у нулевой отметки. Третий квартал – рынок жилья начал расти

83 769

85 682

со средним темпом 0,8% в месяц. В четвертом квартале традиционно наблюдается самый бурный рост
– средний темп роста рынка составил 2,3% [5].
Больше всего жилье подскочило в цене в Центральном районе города – на 1,4% и Кировском районе –
на 2%.

The scientific heritage No 46 (2020)

21

Динамика стоимости квадратного метра жилья на
рынке вторичного жилья в 2019 году , в руб.
82000
80000
78000
76000
74000
72000
70000

Рис. 2. Рост стоимости жилья в 2019 году
Проанализировав вышеперечисленные данные, можно приступить к приблизительным прогнозам на будущее. Можно с уверенностью сказать,
что рост продолжится. На рост цен строящегося
жилья повлияет Переход отрасли на проектное финансирование. К концу 2020-го около половины
всего строящегося жилья в стране будет продаваться через эскроу-счета, что приведет к увеличению затрат на строительство. Это в лучшем случае
прибавит 10-15% к стоимости жилья. В итоге
можно ожидать к концу года роста рынка жилья в
городе не менее чем на 15-20%. Еще одной причиной роста цен станет инфляция в стране. Также в
этом году на цены будет влиять снижение ипотечных ставок в рамках программы «Дальневосточная
ипотека». Это даст возможность банкам предложить еще более выгодные условия по ипотеке. Это
приведет к росту спроса, а значит, увеличению стоимости жилья. С другой стороны, в начале года рынок недвижимости пока достаточно сдержанно отреагировал на существенное ослабление рубля,
если сравнивать нынешнюю ситуацию с предыдущими кризисами. Одна из причин относительного
спокойствия – снижение доходов населения, а
также карантин и самоизоляция в стране, снижение

цен на нефть. По мнению экспертов, ожидать большого падения цен на недвижимость не стоит.
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Анотація
Функціонування будь-якого підприємства не можливе без здійснення платіжних операцій. В даній
статті розкрито економічну сутність платіжних інструментів (засобів) підприємства, конкретизовано їх
форми та види. Розглянуто особливості бухгалтерського обліку, організацію та методику аудиту платіжних інструментів. Доведено, що акредитивна форма розрахунків сьогодні для українських суб’єктів господарювання є одним з основних інструментів зниження ризику неплатежу та гарантією розрахунків, оскільки ця форма справедливо розподіляє та мінімізує господарські ризики як імпортера, так і експортера в
разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань за міжнародними контрактами.
Abstract
The operation of any enterprise is not possible without payment transactions. In this article the economic
essence of payment instruments (means) of the enterprise is revealed, their forms and types are specified. The
features of accounting, organization and methods of audit of payment instruments are considered. It is proved that
the accreditation form of payment for Ukrainian business entities is one of the main instruments for reducing the
risk of non-payment and the payment guarantee, since this form fairly distributes and minimizes the economic
risks of both importer and exporter in case of failure or improper performance of contractual obligations. under
international contracts.
Ключові слова: платіжні інструменти, акредитив, електронні гроші, готівкові операції.
Keywords: payment instruments, letter of credit, electronic money, cash transactions.
Постановка проблеми у загальному вигляді.
В умовах нестабільності економіки та її все більшої
глобалізації набуває великого значення проблема
вибору форм розрахунків, застосування яких забезпечило б надійність погашення зобов’язань. Саме
правильний вибір форм платіжних засобів
передбачає визначення критеріїв їх ефективності як
основних
важелів
управління
фінансовим
забезпеченням господарської діяльності кожного
підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемі вибору платіжного інструмента приділяють увагу такі вітчизняні учені, як Ф.Бутинець,
І.Гуцал, О.Грищенко, Г.Журавель, В.Матвієнко,
В.Міщенко, О.Качан, А.Ковальчук, Б.Луців, В.Онищенко, О.Орлюк, Л.Патрікац, М.Савлук, С.Тігіпко
та ін.
Проблему організації обліку, аудиту готівкових коштів у підприємствах різних галузей економіки досліджували відомі українські науковці: О. С.
Височан, В. І. Єфименко, С. М. Остафійчук, М. Ф.
Огійчук, О.А. Подолянчук, Л. К. Сук, Н. М. Ткаченко та інші.
Питання порядку здійснення і бухгалтерського
обліку окремих форм безготівкових розрахунків
розглядалися в працях таких науковців, як А.В.
Амелін, А.Ю. Большакова, Л.М. Гаврилівського,
Н.В. Дубенко, С.З. Мошенского, С.П. Поліщук.
Напрацювання зазначених науковців охоплюють широкий діапазон питань, пов’язаних з теорією, методикою, організацією обліку і аудиту безготівкових та готівкових операцій, однак ці дослідження потребують поглиблення й удосконалення,
що робить дану статтю актуальною.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Головною метою статті є обґрунтування
сутності платіжних інструментів, конкретизація їх

форм та видів. Розгляд особливостей бухгалтерського обліку, організації та методики аудиту платіжних інструментів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Платіжна операція — дія, ініційована держателем
спеціального платіжного засобу, з унесення або
зняття готівки з рахунку, здійснення розрахунків у
безготівковій формі з використанням цього
спеціального платіжного засобу за банківськими
рахунками.
З даного визначення доводиться спостерігати,
що спеціальними платіжними засобами кожного
господарюючого
суб’єкта
є
як
платіжні
інструменти у формі безготівкових, так і у формі
готівкових розрахунків (рис.1).
Доцільно зазначити, що безготівкові розрахунки в цілому характеризуються значною різноманітністю як за їх видами, так і за особливостями здійснення, однак на рисунку 1 безготівкові розрахунки
класифіковані за ознакою платіжного інструмента.
Згідно «Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті», безготівкові
розрахунки – це перерахування певної суми коштів
з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням
підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними
готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів
коштів [1].
Безготівкові розрахунки є ланкою, що
безпосередньо з’єднує кожний із суб’єктів
господарської діяльності з оточуючим ринковим
середовищем, державними фінансами та сприяє
прийняттю участі у виробничому процесі, процесах
розподілу та споживання. Безготівкові розрахунки
сприяють зменшенню витрат обігу, пов’язаних з
грошовими розрахунками у господарстві та
зведенню до мінімуму суми грошей, яка
функціонує в обігу.
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Інструменти безготівкових розрахунків

Готівкові кошти

Розрахункові документи

Електронні платіжні засоби
Мобільні платіжні інструменти

Платіжне доручення
Платіжна вимога-доручення

Платіжні картки

Розрахунковий чек

Програмно-технічні
комплекси самообслуговування, якщо вони
перебувають на балансі банку

Платіжна вимога
Меморіальний ордер

Кошти в національній валюті

Акредитив

Кошти в іноземній валюті

Рис. 1. Класифікація платіжних інструментів у формах безготівкових і готівкових розрахунків
Крім того, зосередження безготівкового
платіжного обороту в кредитній системі дає змогу
раціонально використовувати всі тимчасово вільні
кошти, що зберігаються на банківських рахунках,
для цілей прямого банківського кредитування
суб’єктів
ринкових
відносин,
суттєво
прискорювати розрахунки, в тому числі шляхом
запровадження найновіших засобів електронного
зв’язку [2, с.14].
Готівкові кошти – це дійсний платіжний засіб
готівкою між підприємствами, підприємцями і фізичними особами між собою за реалізовану продукцію (товари), виконані роботи або надані послуги.
Група дослідників на чолі з І. Садовською визначають готівкові кошти, як групу господарських
засобів (активів) підприємства у складі фінансових
активів, до яких також належать еквіваленти грошових коштів в національній та іноземній валютах,
фінансові інвестиції підприємства, дебіторська заборгованість тощо [3, с.31; 4, с.37].
В. Супрун звертає увагу на те, що за статистичними даними, готівкові кошти є найнебезпечнішим вантажем: при розрахунках за сільськогосподарську продукцію або при придбанні будь-яких запасів готівку «викрадають або гублять, тому транспортування коштів, навіть у незначних сумах, має
здійснюватися в суворо встановленому порядку»
[3, с.31].

Науковці М. Коваль і Ю. Нетреба підтримують
думку, що готівкові кошти є об’єктом підвищеної
уваги контролюючих органів, а тому від належної
організації обліку цих високоліквідних активів залежить успішне господарювання суб’єктів бізнесу
[3, с.31-32].
М. Савлук вважає, що готівкові розрахунки
можна вважати простою, зручною та економічною
форма, що забезпечує швидке здійснення платежу,
проте це не стосується договорів при постійних і рівномірних поставках продукції (послуг, робіт) між
двома підприємствами [3, с.31-32; 4,с.37].
Готівкові розрахунки – це розрахунки, що
пов’язані з прийманням і видачею готівки під час
проведення операцій через касу із відображенням їх
у відповідних книгах обліку.
Вибір форм платіжних засобів передбачає
визначення критеріїв їх ефективності як основних
важелів управління фінансовим забезпеченням
діяльності кожного підприємства. Тобто, на
сьогоднійшній день, є економічно доцільним
розглядати переваги та недоліки, які мають місце
при безготівковій формі розрахунків, у порівнянні
із розрахунками готівкою, що викликає значний
інтерес до розрахункових правовідносин, які
здійснюються безготівковим способом. Висвітлемо
основні переваги та недоліки існуючих форм
платіжних засобів (табл.1):
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Таблиця 1
Основні переваги та недоліки форм платіжних засобів
Форми
платіжних
засобів
1

Переваги

Недоліки

2

3
1) значні затрати праці і відсотки, пов’язані з
використанням готівкових грошей (стосується
друкування, перевезення, зберігання, сортування);
2) зниження обсягів продаж (за рахунок психологічного ефекту при готівкових розрахунках використовується менше готівки).

Готівкові
розрахунки

1) універсальність готівки як засобу платежу;
2) кошти, що отримуються в банку за грошовим
чеком, можуть використовуватись лише за призначенням (на визначені в ньому цілі)

Безготівкові
розрахунки

1) мінімізація ризику шахрайських дій та злочинів;
2) відіграють важливе значення у прискоренні
обороту коштів, скороченні готівки, необхідної
для обігу;
3) завдяки даним розрахункам здійснюється
концентрація грошових ресурсів в банках, а
тимчасово вільні кошти є одним із джерел кредитування;
4) прискорення розрахунків, економія витрат,
пов’язаних з перевезенням готівки, їх перерахунком і зберіганням;
5) при даних розрахунках грошова маса акумулюється в банках і створюються умови для контролю за їх цільовим використанням.

1) недосконала нормативно-правова база;
2) недостатній рівень розвитку інфраструктури;
3) існування ризику невиконання суб’єктами
господарської діяльності взаємних зобов’язань

Джерело: сформовано автором на основі [3, с.31-32].
Із таблиці 1 видно, що в сукупному грошовому
обороті пріоритет мають безготівкові розрахунки,
так як їм притаманно ряд переваг перед
готівково-грошовими розрахунками.
В
процесі
господарської
діяльності
підприємства самостійно обирають способи

платежів, форми розрахунків, передбачені чинними
нормативними документами та вказують їх при
укладанні договорів.
Розглянемо більш детально види платіжних
інструментів з метою кращого розуміння значення
платіжних засобів для підприємств (рис. 3):
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1. Розрахункові документи - документ на переказ коштів, що використовується
для ініціювання переказу з рахунка платника на рахунок отримувача.
1) платіжне доручення - розрахунковий документ, який містить доручення платника
банку, здійснити переказ визначеної в ньому суми коштів зі свого рахунка на рахунок
отримувача;
2) платіжна вимога-доручення - розрахунковий документ, що містить вимогу отримувача безпосередньо до платника сплатити суму коштів та доручення платника банку,
що його обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми коштів зі свого
рахунка на рахунок отримувача;
3) розрахунковий (платіжний) чек - паперовий розрахунковий документ, що містить
нічим не обумовлене розпорядження платника банку, що його обслуговує, провести переказ суми коштів на користь визначеного в ньому отримувача;
4) платіжна вимога - розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або при договірному списанні обтяжувача чи отримувача до обслуговуючого платника банку
здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача;
5) меморіальний ордер -розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку
для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Національного
банку України;
6) акредитив - договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж

2. Електронний платіжний засіб - платіжний інструмент, який надає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію
про належні держателю кошти та ініціювати їх переказ.
1) платіжна картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з
відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у
готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення
інших операцій, передбачених відповідним договором;
2) електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає,
і є грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі.
3. Готівкові кошти - грошові знаки національної валюти України — банкноти
і монети, які є дійсними платіжними засобами.
Рис. 3. Види платіжних засобів
Джерело: сформовано на основі [5].
Господарські операції, що пов’язані із безготівковими розрахунками акумулюються на рахунку
31 «Рахунки в банках», призначенням якого є ведення обліку наявності та руху грошових коштів,

що перебувають на рахунках в банку, і які можуть
бути використані для поточних операцій.
Загальна схема ведення бухгалтерського
обліку операцій, що пов’язані із грошовими коштами на рахунках у банку подано на рис. 4.
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Ведення обліку грошових коштів на рахунках в банку

класифікація

Види рахунків в банку: поточний, акредитив, валютний,
депозитний, картковий, кредитний, тимчасовий.

документування господарських
операцій

При надходженні: виписка банку.
При витрачанні: виписка банку, грошові чеки, платіжні
доручення, розрахункові чеки, акредитиви.

синтетичний облік

Рахунок 31 «Рахунки в банку»: 311 «Поточні рахунки в
національній валюті»; 312 «Поточні рахунки в іноземній
валюті»; 313 «Інші рахунки в банку в національній
валюті»; 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»;
315 «Спеціальні рахунки в нaціональній валюті»; 316
«Спеціальні рaхунки в іноземній валюті».

аналітичний облік

Ведеться за видами рахунків відкритих в банківській установі

відображення в облікових регістрах і звітності

Журнал 1, відомість 1.2; у фінансовій звітності форми №1
«Баланс» (рядок 1165), форми №2 «Звіт про рух грошових
коштів», форми №5 «Примітки до фінансової звітності».

Рис. 4.
Загальна схема ведення бухгалтерського обліку операцій з грошовими коштами на рахунках у банку
Джерело: узагальнено автором
Методиці аудиту грошових коштів підприємств на рахунках в банку також притаманні певні особливості, на рис. 5 наведено наступні етапи аудиту:

Аудит грошових коштів на рахунках в банку

І етап

здійснюється встановлення кількості поточних, валютних та інших рахунків в установах банку, відповідності господарських операцій, які відображаються на вказаних рахунках, чинному законодавству

ІІ етап

перевірка повноти і своєчасності оприбуткування
грошових коштів, що надійшли на рахунки підприємств, своєчасності перерахування податків до бюджету й обов’язкових платежів

ІІІ етап

перевірка правильності застосованої підприємством кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку за банківськими операціями
Рис. 5. Аудит грошових коштів на рахунках в банку
Джерело: узагальнено автором

The scientific heritage No 46 (2020)
Під час перевірки першочерговим є
визначення наявності усіх виписок банку за
рахунками даного підприємства. Вразі відсутності
деяких із них - отримують банківські копії. При
опрацюванні виписок банку враховують той факт,
що для банку рахунок підприємства по відношенню
до балансу є пасивним і тому залишки будуть
кредитовими, причому, операції по надходженню
готівки на рахунок будуть відображені по кредиту,
а по списанню з рахунку - по дебету [6].
В практичній діяльності зустрічаються
випадки коли:
1) в банківських виписках залишок коштів на
кінець періоду за рахунком (попередня виписка) не
збігається із залишком коштів на початок періоду
(наступна виписка);
2) не правильно відображені реквізити;
3) чітко прослідковуються необумовлені виправлення, підчищення, закреслення.
В таких випадках проводиться зустрічна перевірка даних виписки із записами у першому примірнику особового рахунка, що знаходиться в установі банку.
Необхідною дією і дуже важливою під час
проведення аудиту є звіряння залишків грошових
коштів на рахунку, що перевіряється, з виписками,
даними бухгалтерського обліку і звітності.
Результати такої перевірки доцільно відображати у
робочому документі [7]. Перевірка банківських
виписок повинна поєднуватись із вивченням
банківських операцій по суті. Це дає змогу
здійснити перевірку законності здійснення
операцій на банківських рахунках та правильності
їх документального оформлення [7].
Оскільки акредитивна форма розрахунків в
умовах сьогодення для українських суб’єктів господарювання є одним з основних інструментів зниження ризику неплатежу та гарантією розрахунків
(справедливо розподіляє та мінімізує господарські
ризики як імпортера, так і експортера в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань за міжнародними контрактами), розглянемо її особливості обліку та аудиту.
Акредитив за своєю сутністю є договором, що
відокремлений від договору купівлі/продажу чи іншого контракту, на якому він може базуватися, і використовується для розрахунків між постачальником (бенефіціаром) та заявником акредитива (платником). За операціями з акредитивами усі зацікавлені особи мають справу тільки з документами, а не
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з товарами, послугами або іншими видами виконання зобов’язань, з якими можуть бути пов’язані
ці документи. За такою формою розрахунків покупець перераховує гроші до банку постачальника з
метою їх збереження на акредитиві до виконання
бенефіціаром своїх зобов’язань перед покупцем.
Доцільно зазначити, що із 2018 року в Україні
використання акредитивної форми розрахунків залишається на розсуд суб’єкта господарювання-резидента та залежить від законодавства підприємства-контрагента.
Умови та порядок проведення акредитивної
форми розрахунків передбачаються у договорі бенефіціара і заявника акредитива. Кожний акредитив призначається для розрахунків тільки з одним
бенефіціаром і не може бути переадресований. Для
відкриття акредитива підприємство подає банкуемітентові заяву, заповнену не менше ніж у трьох
примірниках. В заяві вказують умови акредитива,
які банк може перевірити документально. Після
прийняття заяви банк-емітент визначає спосіб виконання акредитива і здійснює відповідні бухгалтерські записи. Під час відкриття акредитива, депонованого в банкуемітенті, заявником подається заява і платіжне доручення на перерахування коштів
з його рахунка на аналітичний рахунок «Розрахунки за акредитивами».
Головною перешкодою під час використання
акредитивної форми розрахунків є її значна
вартість, що впливає на собівартість товарів, придбаних, наприклад, у результаті імпортних операцій.
Ураховуючи, що підприємства повинні постійно
підтримувати конкурентоспроможність своїх товарів на ринку, вони намагаються уникати будьяких додаткових витрат, що можуть зменшити
ефективність їх функціонування. Використання
акредитивної форми розрахунків може бути доцільним за умови, що для підприємства негативні
наслідки від невиконання контракту є значно гіршими, ніж витрати на оплату комісійної винагороди банку та сплату відсотків (за умови використання непокритого акредитива) або втрати потенційних економічних вигод від іммобілізації коштів
(за умови використання покритого акредитива) [8,
с.10].
Відповідно до вимог законодавства та практики використання акредитивної форми розрахунків у господарській діяльності підприємств,
акредитиви класифікують за наступними ознаками
(рис. 6):
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КЛАСИФІКАЦІЯ АКРЕДИТИВІВ
документарні (товарні)

за способом
грошові (циркулярні)
документарні

за формою
акредитивні листи
прямо авізовані

за способом повідомлення
бенефіціара про відкриття
акредитива на його користь

авізовані через авізуючий банк
попередньо авізовані
у національній валюті бенефіціара

за валютою платежу

у національній валюті імпортера
у національній валюті імпортера

за характером платежу у
зв’язку з можливістю/ неможливістю здійснювати
часткові поставки продукції

подільні
неподільні

за характером платежу у
зв’язку з можливістю/ неможливістю здійснювати
часткові поставки продукції

безвідкличні

залежно від наявності депонованих грошових коштів у підтверджувальному
банку

непокриті

відкличні

покриті

Рис. 6. Класифікація акредитивів
Джерело: [8, с.11]
Доцільно зазначити, що акредитивна форма
розрахунків не є досить розповсюдженою. Основним стримувальним фактором щодо її викори-

стання є її висока вартість. Водночас на державному рівні робляться спроби лібералізувати акредитивну форму розрахунків шляхом спрощення вимог
до її застосування та надання підприємствам права
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оформлювати всі документи, пов’язані з використанням акредитивів, в електронній формі. Проте,
значна перевага акредитивної форми розрахунків –
її надійність, що є особливо актуальним у період
кризи в Україні, коли більшість вітчизняних
підприємств намагаються завойовувати нові закордонні ринки збуту та ще не мають постійних, перевірених часом, ділових партнерів.
Розглянемо більш детально особливості бухгалтерського обліку акредитивів, які притаманні
для покритих, непокритих та безвідкличних акредитивів.
Покритий (депонований) акредитив відкривається за рахунок власних коштів платника шляхом
завчасного їх бронювання на окремому рахунку в
банку-емітенті або у виконуючому банку. Виходячи з економічного змісту такої господарської
операції, очевидно, що заброньовані заздалегідь кошти підприємство не може вільно використовувати
в ході господарської діяльності. Для відображення
резервування коштів на покриття акредитива підприємства використовують кореспонденції рахунків:
1) дебет 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті», кредит 311 «Поточні рахунки в національній валюті» − якщо під час здійснення господарської операції використовується гривня;
2) дебет 314 «Інші рахунки в банку в іноземній
валюті» (аналітичний рахунок «Акредитив»), кредит 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» −
якщо під час здійснення господарської операції використовується інша валюта.
Доцільність відображення коштів на субрахунках 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» або 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті» викликає сумніви, оскільки ліквідність грошових коштів, зарезервованих для покриття акредитива, є меншою, порівняно з коштами, що
зберігаються на поточному рахунку та не задіяні
для їх покриття.
Непокритий (гарантований) акредитив відкривається за рахунок банківського кредиту і гарантується банком емітентом при тимчасовій відсутності
коштів. Кошти, що використовуються для оплати
акредитива, у підприємства-платника обліковуються з використанням субрахунків: 501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»;
502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті»; 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті»; 602 «Короткострокові кредити
банків в іноземній валюті». У ході відображення в
обліку непокритих акредитивів також буде задіяний рахунок 951 «Відсотки за кредит», оскільки під
час використання цієї форми розрахунків будуть
використані кошти, залучені на платній основі.
Безвідкличний акредитив не може бути анульованим або зміненим без згоди підприємстваотримувача коштів. Виходячи з економічного змісту розрахунків, що проводяться з використанням
безвідкличних акредитивів, логічно припустити,
що після його акцептування підприємство-емітент
повністю втрачає контроль над зарезервованими
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для платежу коштами. Тому варто підтримати думку вчених, які вважають, що кошти, акумульовані
для його сплати, доцільно обліковувати у складі дебіторської заборгованості підприємства з їх одночасним відображенням на балансових і позабалансових рахунках бухгалтерського обліку.
Так, у 2008 році О. С. Височан запропонував
для обліку безвідкличних акредитивів використовувати субрахунок 378 «Розрахунки по відкритому
акредитиву» та рахунок 05 «Гарантії та забезпечення надані» [9].
Про використання субрахунку 378 «Розрахунки по відкритому акредитиву», як такого, що необхідний для акумулювання коштів для акредитивних розрахунків, наголошували й такі науковці як
Єфіменко В. та Кирнас О. «...Для виконання умов
акредитива грошові кошти вилучаються з обліку
підприємства та зберігаються на спеціальному резервному рахунку в банку» [9, с.50; 10, с. 126].
З метою уникнення асиметрії інформації в системі бухгалтерського обліку щодо суми грошових
коштів, що наявні та доступні для використання [8;
11], Скоробогатова В. пропонує розмежовувати
суми грошових коштів, що наявні та доступні для
використання, за допогою створення окремого рахунку. Для цього автор пропонує використовувати
субрахунки 333 «Грошові кошти на інших рахунках
з обмеженим доступом в національній валюті», 334
«Грошові кошти на інших рахунках з обмеженим
доступом в іноземній валюті», відкриті в розвиток
рахунку 33 «Інші грошові активи». Крім того, науковець зазначає, що кошти за відкритими безвідкличними акредитивами слід обліковувати на рахунку 32 «Грошові кошти з обмеженим доступом» в
аналітичному розрізі за валютою.
Із вище зазначеного і запропонованого Скоробогатовою В., залишається незрозумілим порядок
вибору для обліку безвідкличного акредитива запропонованих субрахунків до рахунку 33 «Інші
грошові активи» або рахунку 32 «Грошові кошти з
обмеженим доступом».
Ми підтримуємо думку С. В. Романеско, яка
слушно зазначила, що для обліку безвідкличних акредитивів доцільно використовувати субрахунок
370 «Розрахунки по безвідкличному акредитиву»,
оскільки субрахунок 378 «Розрахунки по відкритому акредитиву» є зайнятим у чинному Плані рахунків та має назву «Розрахунки з державними цільовими фондами» [8].
Облікове відображення господарських операцій із використанням акредитивів відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється на підставі п’яти міжнародних стандартів:
1) МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Мета
даного стандарту – визначення принципів фінансової звітності щодо фінансових активів і фінансових
зобов’язань, які забезпечать надання користувачам
фінансової звітності доречної та корисної інформації, необхідної для виконання ними оцінки сум,
строків і невизначеності майбутніх грошових потоків суб’єкта господарювання [8];
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активів, а також розкриття інформації у примітках,
достатньої для надання користувачам можливості
зрозуміти їхній характер, строки й суму;
5) МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Визначає принципи визнання й
оцінки фінансових активів, фінансових зобов’язань
і деяких контрактів на придбання чи продаж нефінансових статей.
Нормативно-правове регулювання обліку операцій з акредитивами згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку включає НПСБО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності», ПСБО
10 «Дебіторська заборгованість», Інструкцію про
безготівкові розрахунки в Україні в національній
валюті та інші нормативно-правові акти.
Порівняння змісту зазначених нормативноправових актів дає всі підстави стверджувати про
значні відмінності в понятійному апараті, порядку
регулювання вказаних господарських операцій та
методиці їх обліку. Незважаючи на те, що Законом
України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» передбачено, що національні
стандарти бухгалтерського обліку розробляються
на основі міжнародних, значні відмінності між
ними все ще існують.
Порядок відображення інформації про застосування акредитивної форми розрахунків у фінансовій звітності представимо у табл.. 2:
Таблиця 2
Особливості відображення акредитивних розрахунків у фінансовій звітності

2) МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації». Вимагає від суб’єктів господарювання надавати у своїй фінансовій звітності розкриття інформації, яка дає змогу користувачам оцінити: а) значимість фінансових інструментів для
фінансового стану й результатів діяльності суб’єкта
господарювання; б) характер і рівень ризиків, що
виникають унаслідок фінансових інструментів та
на які суб’єкт господарювання наражається протягом періоду й на кінець звітного періоду, як суб’єкт
господарювання управляє цими ризиками [8];
3) МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання». Мета цього стандарту полягає у визначенні
принципів для подання фінансових інструментів як
зобов’язань або власного капіталу та для згортання
фінансових активів і фінансових зобов’язань. Він
застосовується до класифікації (з точки зору емітента) фінансових інструментів як фінансових активів, фінансових зобов’язань та інструментів власного капіталу; до класифікації пов’язаних із ними
відсотків, дивідендів, збитків та прибутків, а також
до обставин, за яких слід згортати фінансові активи
та фінансові зобов’язання;
4) МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». Мета цього стандарту – забезпечення застосування належних критеріїв визнання і методів оцінки, що застосовуються
до забезпечень, умовних зобов’язань та умовних
Форма звітності
1
Баланс (Звіт
про фінансовий стан), форма №1
Звіт про рух
грошових коштів

Примітки до
річної фінансової звітності

Сальдо на початок
звітного року
2
ІІ розділ активу
«Оборотні активи»
гр. 3 рядок 1165
«Гроші та їх еквіваленти»
Графа 3 рядок
3405 «Залишок коштів на початок
року»

Х

Сальдо на кінець
звітного року
5
ІІ розділ активу
«Оборотні активи»
гр. 4 рядок 1165
«Гроші та їх еквіваленти»

Дебетовий оборот

Кредитовий оборот

3

4

Х

Х

ІІІ розділ «Рух коштів від фінансової діяльності» рядок 3305 (у разі відкриття кредитної
лінії)

І розділ «Рух коштів від операційної діяльності» рядок 3100
«Витрачання на оплату товарів
(робіт, послуг)» у разі використання перерахування коштів
постачальникам з акредитиву

Графа 3 рядок
3415 «Залишок коштів на кінець
року»

Х

VІ розділ «Грошові кошти» рядок
660 «Інші рахунки
в банку (акредитиви, чеки)»

Х

Джерело: сформовано на основі [12, с.127 ]
З наведеної таблиці 2 видно, що інформація
про наявність та рух грошових коштів, які були
спрямовані на відкриття акредитиву та подальше
його використання, знаходять відображення у 3-х
формах річної фінансової звітності.
Водночас необхідно відзначити, що в разі використання власних валютних коштів для відкриття
акредитиву у Звіті про рух грошових коштів така
операція не відображається, оскільки вона передбачає кореспондування із субрахунком 312 «Поточні
рахунки в банку в іноземній валюті», що свідчить
про здійснення внутрішньої операції, яка, відпо-

відно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [13] та Методичних рекомендацій
щодо заповнення форм фінансової звітності, не
здійснює впливу на залишок грошових коштів.
Таким чином, розглядаючи особливості бухгалтерського обліку розрахунків з акредитивами, варто відмітити, що окремі аспекти діючого законодавства потребують удосконалення шляхом уведення до чинного Плану рахунків субрахунку 370
«Розрахунки по безвідкличному акредитиву» та рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані». Крім
цього, доцільно зазначити, що облік розрахунків із
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використанням акредитивів за міжнародними стандартами має значні неузгодженості зі змістом національного законодавства, яким регламентується
облік акредитивної форми розрахунків. Ураховуючи, що новою редакцією Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що національні стандарти бухгалтерського обліку розробляються на основі міжнародних, ці розбіжності найближчим часом мають
бути усунені.
Акцентуємо увагу в даній статті й на електронні платіжні засоби.
Згідно п.1.14 статті 1 Закону України «Про
платіжні системи та переказ коштів» установлено,
що електронним платіжним засобом є платіжний
інструмент, який надає його держателю можливість
за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю кошти та ініціювати їх переказ [14].
Загальні засади емісії та здійснення операцій із
використанням електронних платіжних засобів регулюються нормами законів України «Про Національний банк», «Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів»,
Положенням про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженим Постановою Правління НБУ від
5.11.2014 р. № 705, іншими законодавчими актами
України.
Користувачі мають право використовувати
електронні платіжні засоби для здійснення платіжних операцій відповідно до режимів рахунків, установлених нормативно-правовими актами НБУ, та
умов договору з емітентами.
Збільшення
використання
електронних
платіжних систем неминуче, оскільки вони мають
дуже важливі і незаперечні переваги, а саме:
1) доступність — будь-який користувач має
можливість безкоштовно відкрити власний електронний рахунок;
2) простота використання — для відкриття та
використання електронного рахунку не потрібно
яких-небудь спеціальних знань, всі наступні дії
інтуїтивно зрозумілі;
3) мобільність — незалежно від місця свого
знаходження користувач може здійснювати зі своїм
рахунком будь-які фінансові операції;
4) оперативність — переказ коштів з рахунку
на рахунок відбувається протягом декількох секунд;
5) безпека — передача інформації ведеться з
використанням SSL протоколу з кодовим ключем
128-bit або іншими криптографічними алгоритмами.
Одним із видів електронного платіжного засобу є платіжні картки. Платіжна картка — це спеціальний платіжний засіб у вигляді виготовленої і
виданої пластикової або іншого виду картки для оплати товарів та послуг, перерахування коштів зі
своїх рахунків на рахунки інших осіб, одержання
готівки у касах банків, у банкоматах та інших розрахункових операцій за договором між банком і
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клієнтом [15]. Для відкриття картрахунка підприємство подає до обслуговуючого банку ті ж документи, що і для відкриття поточного рахунка (крім
картки зі зразками підписів). Якщо підприємство
має у цьому банку поточний рахунок, то йому достатньо подати тільки заяву [15].
З метою підвищення ефективності й забезпечення конфіденційності платіжних трансакцій учасникам ринку як з боку фінансово-кредитних установ, так і з боку торговців та покупців доцільно використовувати платіжні інструменти, які не потребують ідентифікації платника у тих випадках, коли
це не є обов’язковою умовою проведення операції.
Такий механізм може бути легко реалізований за
допомогою електронного платіжного засобу на
пред’явника, що випускається в обіг без відкриття
банківського рахунку, електронних грошей [16].
Згідно статті 15 Закону України «Про платіжні
системи та переказ коштів», під електронними грошима розуміється одиниця вартості, яка зберігається на електронному пристрої, приймається як засіб платежу іншими особами, ніж особа, що їх випускає, й є грошовим зобов’язанням цієї особи, що
виконується у готівковій або безготівковій формі.
Електронні гроші є грошовими зобов’язаннями емітента в електронному вигляді, які знаходяться на пристрої у розпорядженні користувача[16]. Таким пристроєм може бути мікро-процесорна картка, комп’ютер користувача, сервер системи розрахунків електронними грошима, де
централізовано зберігаються електронні гроші користувачів тощо [16]. В системах, які здійснюють
розрахунки електронними грошима, банківські рахунки використовуються в тих випадках, коли
гроші вводяться та виводяться із системи [16]. При
цьому йдеться про банківські рахунки емітента електронних грошей, а не користувачів. У разі емісії
електронних, традиційні гроші користувачів, зараховуються на банківський рахунок емітента. При
пред’явленні електронних грошей для погашення,
традиційні гроші списуються з банківського рахунку емітента і надаються пред’явнику. Для прикладу, це може бути продавець, який реалізував за
електронні гроші товари чи послуги, або споживач,
якщо він уже не потребує такого платіжного засобу
[16].
Використання електронних грошей має свої
переваги: 1) для споживачів – це зручність, зменшення витрат, а також безпека в конфіденційності;
2) для продавців – збільшення обсягів реалізації,
скорочення витрат, вигідні умови договорів; 3) для
фінансових посередників, як і для інших учасників
електронних розрахунків - важливими є питання як
безпеки платежів та і їх конфіденційності (забезпечується завдяки економічній сутності електронних
грошей, які не є засобом доступу до банківського
рахунку як платіжні картки, Інтернет-банкінг чи
мобільний банкінг).
В умовах сьогодення все більшого поширення
набувають електронні гроші. У зв’язку із цим було
внесено відповідні зміни від 27.06.2013 р. до Плану
рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про
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його застосування з включенням нового субрахунку для їх обліку.
Як зазначає Шпирко О.М. «...Електронні гроші
– це віртуальний характер використання грошових
коштів, а не новий вид грошей. Актуальність та
перспективи їх використання в сучасних умовах
очевидні. Електронні гроші можуть існувати та використовуватись лише за рахунок налагодженої організації інформаційного та облікового забезпечення» [17, с. 198].
Для обліку операцій з електронними грошима
передбачено субрахунок 335 «Електронні гроші,
номіновані в національній валюті», на якому відображаються операції з електронними грошима, які
здійснюються комерційними агентами та користувачами, відповідно до нормативно-правових актів
НБУ та правил використання електронних грошей.
З метою бухгалтерського обліку не визнаються
електронними грошима наперед оплачені картки
одноцільового використання.
З точки зору бухгалтерського обліку рахунок
335 «Електронні гроші, номіновані в національній
валюті» використовується для відображення інформації про електронні гроші як такі, що записані,
тобто зберігаються на електронному платіжному
засобі та використовуються суб’єктом господарювання в обмін на безготівкові кошти та лише для розрахунків з торговцями за товари в електронному
вигляді, придбані на виробничі (господарські) потреби, що виражені в гривнях. Навіть при безпосередньому придбанні товару карткою з використанням
електронних грошей застосовується субрахунок підзвітних осіб 372, згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків, рахунки 30, 31, 33 не кореспондують з рахунками 2-го класу, рахунок 33 не кореспондує з рахунком 64, щоб відобразити ПДВ чи
сплату податків. Таким чином, суттєво обмежено
використання субрахунку 335 «Електронні гроші,
номіновані в національній валюті» [17, с. 199; 18,
с.123].
Доцільно звернути увагу на особливість відображення в бухгалтерському обліку інформації про
виручку отриману через термінал. Так, суми безготівкових коштів, отриманих за продані товари (послуги), на підставі первинних документів (копій
квитанцій) оприбутковують на субрахунку 331
«Грошові документи в національній валюті» у кореспонденції з кредитом рахунку 70 «Доходи від
реалізації». Інкасація цих документів у банкуеквайєра відображається за дебетом субрахунку
333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» в кореспонденції з кредитом субрахунку 331.
Плата за розрахунково-касове обслуговування та
інші послуги банків відповідно до пункту 18
П(С)БО 16 «Витрати» належить до адміністративних витрат. Тому суму комісійної винагороди, яку
утримує банк-еквайєр, відображають у складі
адміністративних витрат за дебетом рахунку 92
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«Адміністративні витрати» і кредитом субрахунку
311 «Поточні рахунки в національній валюті».
Особливостей для відображення в обліку собівартості реалізованих товарів немає. Для цього користуються звичайним записом: дебет субрахунку
902 «Собівартість реалізованих товарів» із кредитом субрахунку 282 «Товари в торгівлі».
На особливості методики бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків із використанням
платіжних вимог впливає також предмет розрахунків. Як правило, ним може бути: 1) заборгованість
перед бюджетом; 2) заборгованість перед митними
органами; 3) фіктивні кошти, які незаконно перебувають в обігу; 4) сума фінансових санкцій, висунутих підприємству за порушення розрахунків з бюджетом; 5) сума боргу за векселем; 6) розрахунки за
претензіями.
У разі стягнення коштів як фінансових санкцій
зазначені суми у бухгалтерському обліку відображаються у складі витрат звітного періоду з відповідним впливом на фінансові результати, що відображені саме в бухгалтерському обліку.
При цьому особливості методики обліку безготівкових розрахунків визначаються залежно від таких характеристик господарської операції: 1) форма розрахунку; 2) платіжний інструмент розрахунків та форма оплати; 3) наявність фактичного руху
коштів при здійсненні розрахунків; 4) результати
здійснення розрахунків: завершення господарської
операції або утворення заборгованості.
Грошові кошти у касі підприємства є одними
із головних об’єктів обліку. Вважаємо, що основними завданнями бухгалтерського обліку грошових
коштів у касі підприємства є: 1) раціональна організація, своєчасне й законне проведення готівкових
розрахункових операцій; 2) своєчасне, повне та
правильне документування операцій з надходження, руху і використання готівки; 3) забезпечення збереження грошових коштів та їх еквівалентів у касі підприємства; 4) контроль за законністю
й економічністю витрачання готівки із каси; 5) періодичне проведення інвентаризацій грошових коштів і дебіторської заборгованості [19].
Зазначені завдання бухгалтерія вирішує за допомогою документального оформлення — реєстрації у системі синтетичних і аналітичних рахунків
усіх операцій із готівкою. При цьому безперервно
відображається і контролюється рух готівки у касі
підприємства, що дозволяє в будь-який момент виявити стан готівкових розрахунків та додержання
платіжної дисципліни.
Господарські операції, що пов’язані із інформацією про наявність і рух грошових коштів у касі
підприємства відображаються на рахунку 30 «Готівка». Загальна схема ведення бухгалтерського обліку операцій, що пов’язані із рухом грошових коштів в касі підприємства подано на рис. 7.
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Рис. 7.
Загальна схема ведення бухгалтерського обліку операцій з грошовими коштами в касі підприємства
Джерело: узагальнено автором
Перевірку операцій із грошовими коштами в касі даного підприємства доцільно здійснювати аудитором із дотриманням таких етапів (рис. 8):
Перевірка операцій із грошовими коштами в касі підприємства

І етап

ініціювання аудитором проведення раптової інвентаризації каси зі
складанням акта про результати інвентаризації наявних коштів

ІІ етап

перевірка правильності складання касових документів та організації порядку ведення касових операцій

ІІІ етап

перевірка своєчасності і повноти оприбуткування готівки та законності її видачі

IV етап

перевірка дотримання ліміту залишку готівки в касі

V етап

зіставлення даних первинних, аналітичних і синтетичних облікових документів з даними, відображеними у звітності підприємства
з метою встановлення їх відповідності готівки у касі підприємства

Рис. 8. Етапи перевірки операцій із грошовими коштами в касі підприємства
Джерело: сформовано на основі [19 , с.150-151]

34
Висновок. За результатами проведеного
дослідження можна зробити висновок, що платіжні
засоби підприємства можуть бути як у готівковій,
так і безготівковій формах. Безготівковим формам,
як правило, віддають перевагу. Саме застосування
безготівкових форм розрахунків дозволить зробити
успішну економічну діяльність, підвищити
платоспроможність підприємств і їх фінансову
стійкість.
У статті доведено, що акредитивна форма розрахунків сьогодні для українських суб’єктів господарювання є одним з основних інструментів зниження ризику неплатежу та гарантією розрахунків,
оскільки ця форма справедливо розподіляє та мінімізує господарські ризики як імпортера, так і експортера в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань за міжнародними контрактами. Водночас суттєвими недоліками акредитивної форми розрахунків є досить висока
вартість цієї банківської послуги та необхідність
оформлення значного обсягу документів.
Мета аудиту безготівкових та готівкових операцій, полягає у встановленні достовірності даних
щодо наявності грошових коштів та їх руху, повноти і своєчасності відображення інформації у первинних та зведених документах і облікових регістрах, правильності ведення обліку готівки і розрахунків відповідно до прийнятої облікової політики,
достовірності відображення залишків у звітності
суб’єкта господарювання.
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Анотація
Стаття присвячена з’ясування суті, структури та визначенню ролі малого і середнього підприємництва
в економіці Польщі. Крім того, автором з’ясована структура фінансування підприємницького сектора Польщі, а також зроблено акцент на ролі власного капіталу в системі фінансування малих і середніх
підприємств.
Abstract
The article is devoted to clarifying the essence, structure and definition of the role of small and medium
entrepreneurship in the Polish economy. In addition, the author explained the structure of financing of the Polish
business sector, and emphasized the role of equity in the system of financing small and medium-sized enterprises.
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Значення підприємств малого і середнього
бізнесу для економіки Польщі є надзвичайно вагомим, що підтверджується даними офіційної статистики. Так, їх частка (без мікропідприємств) у загальній чисельності становить 3,7 % підприємницького сектора, участь малого і середнього бізнесу у
формуванні ВВП країни складає 20%, а частка зайнятих становить 30% або 2,08 млн. осіб від загальної кількості зайнятих у підприємницькому секторі
[9]. Щодо України то частка підприємств малого і
середнього бізнесу на кінець 2018 року становила
17,6%, а частка зайнятих – 61,8% або 3680, 9 тис,
осіб від загальної кількості зайнятих у підприємницькому секторі [2].
Користуючись нормативно-правовими документами Польщі з’ясуємо дефініцію малих і середніх підприємств. Так, відповідно до ст. 2 Закону
про господарську діяльність від 19 листопада 1999
р. підприємцем у Польщі вважається фізична або
юридична особа, яка професійно від свого імені започатковує та здійснює господарську діяльність.
Початково, визначення малого та середнього
підприємця включено до статей 54 та 55 Закону –
«Закон Про підприємництво».
Відповідно до Закону, малий підприємець - це
підприємець, в якого у попередньому фінансовому
році працювало менше 50 працівників на рік, і який
отримав суму чистого доходу від продажу товарів,

продуктів та послуг, включаючи фінансові операції, що не перевищує еквівалент PLN 7 мільйонів
євро або сума його балансових активів на кінець
фінансового року не перевищував еквівалент PLN 5
млн. євро (табл. 1). У той же час підприємство не
вважається малим, якщо частка вкладів середніх і
великих підприємств становить (понад 25 вкладів,
часток чи акцій або право на більш ніж 25% від
частки прибутку, понад 25% голосів на загальних
зборах акціонерів).
Закон також дає визначення середнього
підприємства, тобто того, на якому в попередньому
фінансовому році працювало менше 250
працівників, а величина чистого доходу від продажу товарів, продуктів та послуг, а також фінансових операції не перевищувала еквівалент PLN 40
мільйонів євро або сума його балансових активів на
кінець фінансового року не перевищувала еквівалент PLN 27 млн. євро (табл. 1). У той же час,
підприємство не вважається середнім підприємством, якщо у ньому великі підприємства мають понад 25 вкладів, часток чи акцій або право на більш
ніж 25% від частки прибутку, понад 25% голосів на
загальних зборах акціонерів.
У випадку підприємця, який працює менше
року, віднесення його до категорії малих або середніх базується на величині середньомісячної зайнятості за останній повний місяць його діяльності.
Таблиця 1
Класифікація малих та середніх підприємств у Польщі до 2004 року
Мале підприємс- Середнє підприємОзнаки
тво
ство
Максимальна кількість працівників
нижче 50
нижче 250
Максимальний дохід компанії (у млн. євро)
7
40
Загальні активи балансу, складеного на кінець попереднього фі5
27
нансового року (у млн. євро)
Джерело: [4, с.29]
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Закон від 2 липня 2004 р. Про свободу господарської діяльності змінює вимоги до малих та середніх підприємств. Відповідно до цього Закону,
малим підприємством вважається те, на якому принаймні за один з останніх двох фінансових років
працювало у середньому менше 50 працівників на
рік та показник річного чистого обороту від продажу товарів, виробів та послуг, а також фінансових операцій не перевищував еквівалента 10 млн.
злотих або сума його балансових активів, на кінець
одного з цих років, не перевищувала еквівалент
PLN 10 млн. євро. У свою чергу, середнім вважається підприємство на якому принаймні в один з
двох фінансових років працювало у середньому
менше 250 працівників на рік, а річний чистий обороту від продажу товарів, робіт та послуг, а також
фінансових операцій, не перевищив еквівалент PLN
50 мільйонів євро або сума активів його балансу,
складеного на кінець одного з цих років, не перевищувала еквівалент PLN 43 млн. євро.
У випадку підприємця, який працює менше
року, його очікуваний чистий оборот від продажу
товарів, робіт, послуг та фінансових операцій, а також середньорічна зайнятість оцінюється на основі
даних за останній період, який задокументований
підприємцем [10, с. 12.].
Щодо України то малим вважається підприємство, яке відповідає хоча би двом із наведених критеріїв, а саме: середньоспискова чисельність
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працівників не перевищує 50 осіб, балансова
вартість активів становить менше 4 мільйони євро;
а чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) — менше 8 мільйонів євро [1]. Щодо
середніх підприємств, то для них передбачені критерії, за якими середня кількість працівників не
може перевищувати 250 осіб, балансова вартість
активів — до 20 мільйонів євро, а чистий дохід від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не перевищує 40 мільйонів євро [1].
Однією з основних умов функціонування та
розвитку малих і середніх підприємств на ринку є
доступ до фінансування бізнесу. Ступінь доступності фінансових ресурсів та умови, в яких
підприємці можуть їх використовувати, є фактором, що стимулює впровадження нових технологічних рішень, нових продуктів та послуг. Слід
зазначити, що проблема фінансування супроводжує підприємство вже на етапі організації його
діяльності, оскільки виникає питання наявності та
вибору джерел фінансування. Наявність фінансових ресурсів залежить від багатьох факторів, включаючи розмір підприємства. Специфікою фінансування малого та середнього бізнесу в Польщі є те,
що зазвичай воно відбувається за допомогою власного капіталу, тобто з власних ресурсів підприємця,
часто накопичених за роки заощаджень, з ресурсів
його сім'ї та з особистих позик підприємця (див
рис.1).

Інші джерела
5%
Кошти з
закордону
7%
Кредити і
позики
19%
Бюджетні
засоби
2%

Власні засоби
Бюджетні засоби
Власні засоби
67%

Кредити і позики
Кошти з закордону
Інші джерела

Рисунок 1. Структура джерел фінансування малих і середніх підприємств Польщі у 2018 році, %
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Використовуючи класифікацію польських економістів, власний капітал можна поділити на:
‒ внутрішній капітал, який отримується від нерозподіленого прибутку і є частиною чистого прибутку компанії, що відноситься до власників
бізнесу.
‒ зовнішній капітал, який найчастіше відбувається за рахунок випуску акцій компанії.
До складу власного капіталу також входять:
‒ венчурний капітал - це метод фінансування
молодих компаній, які тільки виходять на ринок;
‒ приватний капітал - метод фінансування для
компаній, які вже кілька років є на ринку та шукають фінансування.
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Обидві ці форми додаткових коштів надходять
від зовнішніх інвесторів, які мають право брати
участь у справах компанії через ризики, пов'язані з
таким фінансуванням.
Чистий прибуток вважається основним джерелом фінансування поточної та інвестиційної діяльності підприємства. Наявність чистого прибутку
дозволяє збільшити власний капітал, а у випадку
збитків – компанія змушена зменшити власний
капітал для їх покриття. Загалом динаміка обсягів
валового та чистого прибутків у 2010-2018 роках
представлена на рисунку 2. Слід зазначити, що у
2019 році чистий прибуток було зафіксовано у
81,8% усіх підприємств – порівняно з 80,6% роком
раніше.
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Рисунок 2. Динаміка обсягів валового та чистого прибутків у 2010-2018 рр. млн. злотих
В акціонерних товариствах розподіл прибутку
регулюється Кодексом комерційних компаній.
Згідно з цим нормативно-правовим актом частина
прибутку не розподіляється і перераховується до
резервного капіталу, що становить 8% від вартості
прибутку до поки він не досягне 1/3 заявленого статутного капіталу. Збитки в акціонерному товаристві покриваються резервним капіталом. У
випадку, якщо вони перевищують його суму або 1/3
статутного капіталу, правління компанії під час
зборів акціонерів приймає резолюцію про майбутнє
підприємства [6, с. 93.].
Незалежно від розміру підприємства при
розподілі чистого прибутку відбувається задоволення очікувань акціонерів. Незважаючи на рівень
прибутковості вони приймають рішення про збереження капіталу в підприємстві. Насамперед, це стосується малих та середніх підприємств, оскільки у
випадку великих компаній норма прибутку підвищується за рахунок приросту капіталу. Крім того,
на великих підприємствах капітал, який інве-

стується власниками, часто є лише частиною особистої власності. У малих та середніх підприємствах вкладений капітал часто становить більшість
заощаджень, а здійснювана діяльність у багатьох
випадках є єдиним джерелом доходу для власника
та його родини. З цієї причини може бути прагнення щодо зменшення виділення прибутку на розвиток підприємства з одночасним зменшенням
рівня самофінансування і збільшення частки прибутку для задоволення особистих матеріальних потреб. [7, с.49.]
Отримання прибутку підприємством протягом
тривалого періоду часу позитивно впливає на його
ринкову вартість шляхом зміцнення його економічної незалежності та підвищення кредитоспроможності. Отримуючи високі прибутки, компанія вважається надійною установою, яка дозволяє отримати високу віддачу від вкладеного капіталу. Це в
свою чергу викликає так званий мультиплікаційний
ефект, який полягає в більших можливостях щодо
отримання додаткових джерел фінансування її розвитку, адже високий рівень прибутку акціонери
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розглядають як заставу, гарантію повернення
зовнішнього капіталу [6, с.70.]
Крім прибутку, власний капітал у компаніях
накопичується або збільшується за рахунок
випуску акцій або збільшення вартості уже існуючих. Акція - це цінний папір, який поєднує майнові
та немайнові права, що виникають внаслідок участі
акціонера в акціонерному товаристві. Акції можуть
бути іменними, або акціями на пред'явника, і тільки
останніми можна торгувати на біржі. Це пов'язано з
характером біржових торгів, предметом яких є
лише стандартизовані фінансові інструменти без
індивідуальних особливостей [11]. Випуск звичайних акцій відбувається за ціною продажу, що дорівнює або перевищує їх номінальну вартість, і визначається на основі книги попиту. Різниця в результаті продажу за вищою від номінальної ціни збільшує додатковий капітал компанії. У свою чергу,
акціонерний капітал, який є добутком номінальної
вартості акцій та їх кількості і який вноситься акціонерами в результаті придбання акцій [12, с. 9394.]. Другий тип акцій - привілейовані акції. Вони
дозволяють своїм власникам мати перевагу перед
власниками звичайних акцій за дивідендами, переважними правами, виборчими правами чи іншими
вигодами при ліквідації компанії. Ці пільги означають, що ризик інвестування в цінні папери нижчий
порівняно з інвестуванням у звичайні акції.
Облігації менш популярні, ніж акції, але вони також є важливим джерелом залучення капіталу. Зокрема, це конвертовані облігації, які є гібридним інструментом фінансування. Ці облігації за попередньо визначеною ціною конверсії можуть бути
обмінені на акції емітента - вони мають вбудований
варіант, що дає право на придбання акцій.
Слід зазначити, що публічна емісія акцій може
здійснюватися лише акціонерними та командитноакціонерними товариствами, тому важливим моментом у розвитку суб'єкта підприємництва є його
вихід на біржу – тобто перша емісія акцій на публічному ринку (IPO), а також наступні випуски з метою залучення капіталу.
Вибір фінансування підприємства шляхом
публічної емісії цінних паперів пов'язаний із дотриманням суворих вимог законодавства про фондовий ринок. Правовими актами, що регулюють
діяльність, пов'язану із збільшенням власного
капіталу за рахунок випуску акцій, є Закон про
публічне розміщення акцій та умови для впровадження фінансових інструментів до організованої системи обігу, Закон про публічні компанії, а
також Кодекс комерційних компаній [5, с. 120.].
Отже, першим етапом лістингу компанії є її перетворення в акціонерне товариство. Це необхідний і в той же час дорогий процес внаслідок
включення в нього професійних консалтингових
компаній. Наприклад Емісійний дім займається
консультуванням майбутнього емітента акцій та готується до перетворення компанії в акціонерне товариство. Основними завданнями такого будинку є
консультування клієнта щодо умов, методів та часу
випуску акцій, а також щодо допомоги, пов'язаної з
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їх продажем, встановленням ціни, яка б задовольняла компанію-емітента та її акціонерів.
Наступним кроком є визначення підприємства
з типом пропозиції – чи будуть це акції чи конвертовані облігації. Вибравши пропозицію, загальні
збори акціонерів приймають рішення про введення
цінних паперів у публічний обіг. Виконавши перелічені вище формальності, компанія може
здійснити випуск, починаючи з складання
емісійного проспекту. Проспект містить інформацію про емітента, описує фінансове становище
суб'єкта господарювання та подає плани і прогнози
на майбутнє. На наступному етапі підприємство подає заяву про допуск фінансових інструментів до
публічної торгівлі та заяву про допуск до біржових
торгів. Після отримання позитивного рішення
слідує публічне розміщення пропозицій, успіх яких
залежить від ретельно підготовленого емісійного
проспекту, а також відповідної реклами. Публічна
пропозиція - це інформація про цінні папери, а також умови їх придбання, що є відкритою для доступу в довільній формі і довільний спосіб на території Польщі. Загалом вона є підставою для прийняття рішення про придбання акцій зацікавленими
особами. Емітент також повинен підготувати книгу
попиту, в яку включені записи суб’єктів, зацікавлених у придбанні певної кількісті акцій за
відповідною ціною. Підписка на акції вважається
найважливішим етапом їх розміщення. Найсприятливішим моментом для цього є час доброї кон'юнктури на ринку. Також підприємствам слід враховувати, що період передплати не може перевищувати 3 місяців, і що слід повідомити про збільшення капіталу не раніше як за 6 місяців з моменту
допуску акцій до публічної торгівлі [5, с.186-191.].
Рішення про випуск цінних паперів компанії
на публічному ринку є одним із найважливіших
фінансових рішень. Суб'єкт господарювання, який
розглядає питання про його прийняття, повинен
розглянути всі аргументи «за» і «проти». Випуск
акцій пов'язаний з постійним залученням коштів,
які постійно впливають на збільшення власного
капіталу компанії. Акції залишаються в обігу, однак лише їх власник та частки компанії можуть
змінитися. Акції можуть бути придбані інвестором
на первинному ринку, на якому вперше продаються
щойно випущені цінні папери, що робиться банками чи іншими фінансовими установами. Вторинний ринок - це ринок, на якому продаються цінні
папери, які вже торгуються. Збільшення капіталу в
такому вигляді передбачає певні витрати для компанії.
Вагомою перевагою використання акцій як
джерела фінансування є легкий доступ до капіталу,
який сприяє розвитку, а також дає перевагу перед
конкурентами. Крім того, за таких умов фінансові
ресурси є менш обмеженими, а приплив капіталу не
залежить від ресурсів власників, порівняно з компаніями, акції яких не беруть участі в публічній
торгівлі. Диверсифікація інвестиційного портфеля
також вважається одним із позитивних аспектів
участі на публічному ринку. Володіння публічними
акціями дає вам можливість швидко продати власні
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цінні папери та отримати кошти на інші інвестиції
[3, с. 18.].
Участь на публічному ринку також дозволяє
проводити ринкову оцінку підприємства, за допомогою якої можна оцінити роботу керівництва та
встановити об’єктивну винагороду.
З іншого боку, компанія також повинна враховувати несприятливі наслідки розміщення акцій.
Перш за все, це витрати на випуск та витрати,
пов’язані з публікацією відповідної інформації про
емітента. Суб'єкти сплачують збори на фондовій
біржі і зобов'язані подавати фінансову звітність, перевірену законними аудиторами. Часто вказані витрати для малого бізнесу можуть бути важким тягарем. Крім того, у суб'єктів господарювання є інформаційні зобов’язання. Багато інформації оприлюднюється, що забезпечує прозорість компаній, що
котируються, з ризиком їх використання конкурентами. Ще одна перешкода для виходу на біржу - небезпека ворожого захоплення або втрати контролю.
Власники повинні мати на увазі, що потім вони стають його співвласниками, а акціонери можуть виносити на Загальних зборах акціонерів різні
рішення, які протилежні їхньому баченню.
Слід зазначити, що більшість малих та середніх підприємств Польщі не планують випускати
акції через невеликий їх розмір та відсутність позитивного досвіду впливу такого випуску на фінансові результати компаній.
Таким чином, на основі проведеного дослідження можемо стверджувати, що власний
капітал вважається найбільш стабільним джерелом
фінансування діяльності малих і середніх
підприємства завдяки довгостроковому залученню
коштів. Ризик такого фінансування, зазвичай,
значно нижчий, ніж за умови використання позиченого капіталу. Це досягається завдяки тому, що,
суб'єкт господарювання, що вносить капітал, зазвичай не має потреби в його поверненні та сплаті відсотків. Його винагорода за залучення коштів приймає форму участі в отриманому прибутку. Незважаючи на це, що власний капітал є найпопулярнішим
джерелом фінансування бізнесу для польських
підприємств, роль зовнішнього капіталу постійно
зростає. Окрім банківських позик, дедалі популярнішим стає використання інструментів ринку
капіталу, фондів венчурного капіталу, лізингу та
факторингу. Це пояснюється тим, що за сприятливих обставин використання зовнішнього капіталу
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дозволяє скористатися ефектом фінансового важеля, завдяки якому прибутковість власного
капіталу збільшується. Також значний вплив має
так званий ефект податкового щита, оскільки
вартість відсотків зменшує базу оподаткування, що
в свою чергу, зменшує величину податкових зобов’язань.
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Аннотация
В статье рассмотрено взаимодействие государства, население и бизнеса в трансформационном процессе цифровизации государственных услуг. Представлены преимущества цифровых государственных
услуг по сравнению с традиционными.
Abstract
The article considers the interaction of the state, population and business in the transformational process of
digitalization of public services. The advantages of digital public services in comparison with traditional ones are
presented.
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Процесс цифровизации экономики сегодня
становится неотъемлемой частью жизни любого
общества. Как за рубежом, так и в России есть не
мало планов и реалий в данной сфере.
Используя цифровые процессы государство не
только делает более простой жизнь своих граждан,
но и способствует сокращению времени и затрат на
осуществление государственных услуг, снижая
риски ошибок и некорректного внесения данных,
осуществляя антикоррупционные мероприятия.
Используя опыт частного бизнеса по всему миру
начинаются процессы цифровизации государственных услуг. В основном работа ведется по двум ключевым направлениям – упрощение клиентского
пути и перевод в цифру различных баз данных,
включая обмен информацией (все то, что программисты обычно называют back-end).
Недавние исследования показали, что Россия –
один из лидеров как по уровню внедрения, так и по
интенсивности использования цифровых государственных услуг (входит в топ – 10 стран выборки).
По темпам роста интенсивности и уровню внедрения Россия находится на третьем месте, опережая
среднемировой уровень почти втрое: 42% против
15%. [5]

Хотя в сфере цифровизации частные компании
были лидерами, важный статус государства в
жизни каждого гражданина, а также наличие значительных ресурсов позволили правительствам многих стран, в том числе и России, определить частный сектор в вопросе удовлетворенности пользователей. Основной упор делается на использование
смартфонов для получения услуг и упрощение
этого мобильного взаимодействия. В среднем более
2/3 респондентов по всему миру все ещё испытывают затруднение при пользовании цифровыми
услугами.
Чаще всего потребности бизнеса совпадают с
потребностями населения, например упрощение
финансовых сделок и документооборота, ускорение различных согласовательных и разрешительных процессов, внесение данных в реестры, сглаживания влияния человеческого фактора.
Внедрение цифровых технологий в сферу государственных услуг, как упоминалось, ваше, представляет интерес для мирового сообщества. Страны
«Большой двадцатки» (G20) определили в 2018
году основные подходы к внедрению цифровых
технологий в сферу государственного управления
для повышения его эффективности.
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Уровень развития цифрового рынка в стране
отражает индекс EGDI (E-Government Development
Index), формируемый ООН. Показатель учитывает
качество онлайн услуг (Online Service Index, OSI),
уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры (Telecommunication Infrastructure Index,
TII) и объем человеческого капитала (Human Capital Index, HCI). По расчетам экспертов ООН, максимально высокие показатели этого индекса у европейских стран – Великобритании, Швеции, Дании
и Финляндии, а в мировом охвате также у Южной
Кореи и Австралии. У России EGDI – 0,797. Общеевропейский EGDI в 2018 году составил 0,77 (для
сравнения: в США – 0,88, в странах Азии – 0,58, Австралии и Океании 0,46, в Африке – 0,34). В целом
показатель растет. Доля стран с высоким и очень
высоким уровнем развития электронного правительства составила 58% от общего количества государств – членов ООН. [3]
На начало 2019 года по интенсивности использования государственных услуг в цифровой форме
Россия находится на 9 месте (по новому рейтингу
BCG – международная компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге, входит в
«большую тройку управленческого консалтинга»
(наряду с McKinsey и Bain & Company)), её опережают такие страны как Саудовская Аравия, ОАЭ,
Индия, Индонезия, Аргентина, Малайзия, Китай и
Марокко. По темпам роста электронных государственных услуг на первом месте в мире находится
Австралия (+54%), на втором – Швеция (+52%), на
третьем Россия (+42%), средний общемировой показатель составляет +15%.
Следует отметить, в среднем граждане России
используют в электронной форме 9 типов государственных услуг. Для сравнения это больше, чем в
Швеции (8,8), в Нидерландах (8,2), но меньше, чем
в Индии (14,5) и Аргентине (11) – странах лидерах
по этому показателю. В 2018 году 47% пользователей в нашей стране использовали электронные государственные услуги минимум раз в неделю, в 84%
случаев – для оплаты налогов и штрафов, ещё
столько же – для получения статистических данных. Около 70% населения России записываются
на прием к врачу через портал «государственные
услуги»; более 40% - регистрируют автомобили, записывают детей в школу или детский сад, заполняют налоговую декларацию. 92% респондентов
отмечают, что за 2017, 2018 года качество оказываемых государственных услуг улучшилось.
Пользователи государственных услуг сталкиваются с такими проблемами, как технические особенности составления запросов (16%), продолжительность поиска необходимой информации (16%),
недоступность нужной услуги онлайн (12%). [5]
В мировой практике цифровая трансформация
государственного управления включает внедрение
новых технологий – например, интернета вещей,
искусственного интеллекта (ИИ), распределенного
реестра (блокчейн). Использование больших данных для планирования, мониторинга и оценки результата позволяет повысить эффективность суще-
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ствующих подходов и быстро запускать новые сервисы. Такие данные – о месте проживания, уровне
дохода, состояния здоровья своих граждан – собирают государственные организации в разных странах мира. Технологии машинного обучения и ИИ
позволяют быстро обрабатывать их в реальном времени и делать более точные прогнозы.
ИИ обладает потенциалом к преобразованию
государственной политики и сферы оказания услуг,
и это может принести гражданам огромную пользу.
Многие государственные органы уже используют
ИИ в неожиданно широком диапазоне функций.
Однако, чтобы максимально реализовать его возможности, государственным органам следует
укреплять доверие граждан к технологии, а также
вместе с обществом и бизнесом выработать четкие
рекомендации для безопасного этичного использования ИИ.
В рейтинг готовности стран к внедрению искусственного интеллекта по оценке oxford insight в
сфере государственного сектора входят также параметры, такие как: уровень цифровизации государственных структур, практика публикации открытых данных, наличие разработчиков в сфере искусственного интеллекта и другие. В 2018 году по
этому показателю можно в качестве лидеров выделить такие страны, как Великобритания, США, Канада, Южная Корея. Национальные стратегии ИИ
также сформированы в Индии, Китае, Японии,
Сингапуре, Мексике, ОАЭ, Дании, Финляндии,
Франции, Италии, Швеции. [7]
Ряд стран сегодня уже активно использует ИИ
в сфере государственных услуг. В США Управление соцобеспечения с его помощью сортирует и обрабатывает данные, а Управление по охране окружающей среды выявляет производства для проверки их влияния на состояние окружающей среды.
Эстония тестирует алгоритмы ИИ для инспекции
сельскохозяйственных угодий, подбора вакансий
для потерявших работу и записи детей в школу, при
рождении. В Эстонии разрабатывается робот-судья, который сможет вынести решения по мелким
делам. В Сингапуре ИИ используется для предотвращения коррупции в сфере закупок, Алгоритмы
ИИ анализируют данные по кадрам и финансам, запросы о закупках, одобренные тендеры и рабочие
циклы для выявления закономерностей и предотвращения потенциальных случаев коррупции в государственных органах. Сингапур вообще можно
выделить как одного из лидеров в сфере цифровизации государственных услуг и внедрения ИИ.
Углубленная аналитика и технологии ИИ применяются в таких областях, как здравоохранение и общественная безопасность. [6]
В России одной из ближайших задач в области
цифровой трансформации является построение
национальной системы управления данными, как
определено в национальной программе «Цифровая
экономика». В том числе нужно обеспечить интероперабельность существующих баз данных и реестров (среди которых базовые – ЕГРН, единая паспортная база, реестр населения, реестр юридических лиц).
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Правительство России определило концепцию
«Сервисного государства 2.0» в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». Главный принцип данной концепции – отсутствие физических документов (кроме удостоверения личности) и возможность получения
государственных услуг в проактивном режиме, а
также автоматически (то есть без участия чиновников). Новая модель «Сервисного государства» позволит комплексно решать жизненные ситуации
граждан на основании автоматизированных бизнеспроцессов или суперсервисов. Пока в утвержденном списке 25 сервисов. Речь идет о государственных услугах, привязанных к наиболее распространенным жизненным ситуациям (рождение ребенка,
получение пенсии, оформление Европротокола при
ДТП).
Суперсерверы охватывают основные жизненные ситуации граждан и бизнеса и не менее 90% их
соприкосновений с государством. Они раскладываются примерно на 200 отдельных услуг федерального, регионального и муниципального уровня, а
также на негосударственные услуги (например,
банковские). [4] По плану суперсервисы должны
заработать в России к 2021 году.
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Abstract
The article suggests a common review of the history of English and American University Extension Movements and the first experience of University Extension in Russia in the late XIXth and the early XXth century. The
modern situation requires new approaches to studying of socio-political, socio-cultural and socio-economic processes in the aspect of the history of scientific thought including the history of self-management, self-education
and self-development.
Famous Russian scientists and public figures N.I. Kareev and P.N. Milyukov paid much attention to the
problems of democratization of comprehensive and university education and actualization of the role of education
system in the processes of individual and social improvement. They contributed greatly into realization of innovative University Extension model in Russia.
Keywords: the University Extension Movement; professional education; self-education; self-management;
scientific heritage and social activities of N.I. Kareev and P.N. Milyukov.
The history of personal management in Russia and
self-development as a brunch of self-management in
particular, at the end of the XIXth and at the beginning
of the XXth centuries was inevitably linked with International educational University Extension movement,
which became widespread in the countries of Western
Europe and North America [10]. Rev. Augusta J. Chapin, an American public figure, mentioned the fact that

the movement turned to be a unique form to satisfy people´s striving for education regardless of the age and
sex. She accentuated, that “Greatest of all organizations
for this purpose in that known as “University Extension.” The idea is not altogether a new one. It has for
years been growing in the minds of scholars who have
earnestly desired to bring the advantages of liberal culture within the reach of people of all ages and of both
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sexes who cannot go to the university. Its purpose is to
bring the university to the people where they are, and
while engaged in their usual avocations, and thus make
up to them in some measure, at least, the loss they have
suffered” [17, p. 393-394].
As a famous Russian scientist and political figure,
P.N. Milyukov wrote “the sense of this movement is in
democratization of high school, making university
closer to people, making education a property of people
and the task of the whole life” [14, p. 79].
The establishment of societies to assist self-education was the first experience of this popular system implementation in Russia. Thus, in 1893 at the Educational department of Technical knowledge expansion
society in Moscow the Home reading arrangement
Committee under the direction of P.N. Milyukov
started its work. In 1894 in St. Petersburg at the Educational Committee of the Pedagogical museum of military schools the Department of assistance to self-education was opened. A famous Russian historian, philosopher, sociologist and an active public man N. I. Kareev became the leader of this department [11, 12, 13].
It is important to mention that for the first time the
term University Extention was introduced by an English professor of Astronomy James Stuart in 1871. That
was he who became the author of the system called
University Extention. Initially, one of the forms of
work was organizing systematical lectures which were
methodically provided. Later, they were supplemented
with seminars and controlling forms of work, for instance, with independent written works and examinations. Doing such a course gave rights to enter advanced groups at universities and to take examinations
for bachelor degree [18; 19].
The scale of that new educational movement was
grate. The number of students ran into thousand. At the
end of the XIXth century considerable part of England’s population, those who were interested in improving their education was involved in the things of the
kind. Gradually, university education extension organizations became so spread that the question emerged to
include the new educational system into the system of
general people’s education. But the idea was not realized and University Extension movement continued its
development due to charity.
Soon people learned about University Extension
in North America. At first public lectures and courses
gained popularity. They were organized by special societies of self-education – so-called “lyceums”. In England people practiced lectures of university type but in
North America they resorted to many other forms of
work beside lectures, for instance, summer conferences
of students and home reading guidance in correspondence. The latter turned to be the prototype of extramural
courses. In the beginning of the XXth century about 1,5
million students practiced that remote learning. The
courses were accessible to all working people [16].
The place where those innovations in the educational system of North America came from was Chautauqua County, situated between New York and Chicago. English system of University Extension developed in America in the late 80-s of the XIXth century.
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The initiative to introduce it belonged to Professor Adams from Johns Hopkins University in Baltimore. In
1890, under his leadership the Society of university education extension was created in Philadelphia, which
function was to organize public lectures in Boston,
New York, Baltimore, Washington and Philadelphia
[16].
The main characteristic feature of American
model of University Extension, in comparison with the
English one was the opportunity to realize mass selfeducational movement conjointly with state institutions
such as universities, libraries, museums and other cultural and educational institutions. Thus, government
provided stable financial support and the University
Extension movement was viewed as constituent and
lawful part of the system of people’s education in the
United States.
At the end of the XIXth century the ideas of University Extension became well-known also in Russia.
As P. N. Milyukov noticed,the question of self-education at the end of the XIXth century “interested the
great part of the society in Russia” [14, p. 80]. What is
more, in 1895 a Russian publicist B.B. Glinsky pointed
as well to the fact that the question of self-education
had worried the youth and the society on the whole for
decades [2, p.943]. A Russian historian A.A Kizevetter
proved it too when he recollected the 90-s of the XIXth
century. “Self-education – this word became immensely popular” – wrote he [6, p.203].
In N.I. Kareev’s opinion University Extension
turned to be a new form of democratizing and systematizing of scientific knowledge in the sphere of general
and professional education. The establishment of Moscow home reading arrangement Committee and St. Petersburg Department of assistance to self-education was
a new way of cooperation in this direction. These organizations aimed at “spreading scientific knowledge
everywhere where people demanded it” [3, p. 65].
The work of American University Extension society in Chautauqua County and English National home
reading union appeared to be the example for Moscow
home reading arrangement Committee. Following the
example of foreign colleagues, Russian scientists led
home reading in letters with those who were interested
in improving and deepening their knowledge. It was
significant that public lectures were organized, especially in provincial towns and new programs in self-educational reading were created. All these aspects became the basic directions in the work of new social organization.
The intention to make high education more accessible to Russian people headlined the whole work of
Moscow University Extension society. From the very
moment of its establishment it led the work organizing
public lectures. It started with lectures on social movement in Russia conducted by Professor P.N. Milyukov
in Nizhny Novgorod and with lectures on History of
political ideas by a famous critic, docent I.I. Ivanov. All
the lectures were held in the cities situated close to
Moscow: Ryazan, Tver, Smolensk, Tula, Nizhny Novgorod and others. In university centers, among which

44
were St. Petersburg, Yuriev, Kharkov, Odessa, the representative offices of Moscow lectures agency were
created, but in practice they did not justify themselves.
Organizing and conducting public lectures in Russia turned out to be a difficult task. There existed a
number of reasons for that. Firstly, there were some formalities, connected with a problem of getting permission to conduct any lectures. Thus not infrequently, because of political grounds, negotiations of Moscow lectures agency on organizing public lectures were ineffective. Secondly, the problems characterized by the
difficulty of internal political situation in Russia were
supplemented with the lack of teaching personnel.
Thirdly, among the reasons, complicating the work of
Moscow lectures agency, was so-called “provincial inertness”, the absence of demand for lectures from provincial organizations.
But organizing public lectures in provinces was
not the only direction of Home reading arrangement
Committee. The work on the development of recommendatory “Programs of home reading” [15, p. 807]
aimed for the audience eager to educate themselves was
a great success. The programs were being created from
1894 to 1914. As for the content of the programs, people who had secondary education or who had skills at
working with popular scientific literature were allowed
to do the course.
In B.B. Glinsky’s opinion, the work of Moscow
scientists on creating the programs of self-development
became “the first and immensely successful step towards the introduction of the University Extention system in Russia” [1, p. 479]. These programs included detailed plan and recommendations for individual work
according to the university course in all the spheres of
science except Medicine.
The Committee in Moscow consisted of about 300
scientists including A.I. Chuprov, D.N. Anuchin, V.I.
Vernadsky, A.N. Veselovsky, D.D. Karpinsky, A.A Kizevetter, I. Ozerov, D.M. Petrushevsky, M.N. Pokrovsky, S.F. Fortunatov, F.F. Erisman and others.
Moscow programs of home reading went through
several editions. In first ten years about 95 thousand
copies appeared in print. They were mainly used by
teachers of city and rural primary schools, workers,
peasants, military men and students. N.I. Kareev highly
evaluated the work of Home reading arrangement
Committee, the experience of this new social organization appeared to be of utmost importance. The studies
represented a kind of remote learning form.
St. Petersburg Department of assistance to self-education under the leadership of N.I. Kareev was responsible for developing a general reading program for students [4, p.18-20]. As the result, general Encyclopedic
program, for senior pupils, university students and all
the rest willing to educate themselves, and 24 Special
programs in various science fields were made up
[7;8;9].
A great number of specialists in different spheres
took part in making up reading programs, for instance
P.F. Kapterev, N.A. Menshutkin, M.A. Antonovich,
I.V. Mushketov, N.A. Rubakin, I.P. Borodin, I.V. Pavlov, N.A. Karyshev, V.G. Yarotsky, V.A. Myakotin,
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V.I. Semevsky. As we may notice, N.I. Kareev involved many well-known Russian scientists, whom the
country is very proud of in the work of creating the programs of self-educational reading for students.
What is more, the Department of assistance to selfeducation led profound publishing activity and organized meetings and lectures open to general use.
To conclude, at the end of the XIXth and at the
beginning of the XXth centuries under the influence of
the international educational movement University Extension the theory and practice of self-education in Russia, as a new social phenomenon, began its active forming and the basics of Russian system of personal management were laid. The most suitable form of University Extension in Russia was the work of the societies
of assistance to self-education which realized itself
through organizing public lectures and reading activities, aimed at getting general education, broadening
people’s outlook, personal and professional development.
References
1. Glinsky, B.B., ”Istoricheskoe obozrenie.
Sbornik istoricheskogo obshchestva pri Sankt-Peterburgskom universitete” [Historical review of St. Petersburg University. Anthology of Historical Society of St.
Petersburg University. St. Pererburg: 1895. Vol. 8]. Istoricheskiy Vestnik [Historical Herald]. St. Petersburg:
1895. Vol. 61.
2. Glinsky, B.B., ”Rukovoditely molodezhi”
[The youth leaders]. Istoricheskiy Vestnik [Historical
Herald]. St. Petersburg: 1895. Vol. 62.
3. Kareev, N.I., Idealy obshchego obrazovania
[The ideals of comprehensive education]. St. Petersburg: 1909.
4. Kareev, N.I., ”Otdel dlya sodeistviya samoobrazovaniyu v Komitete Pedagogicheskogo
muzeya voenno-uchebnykh zavedeniy” [Educational
Committee of the Pedagogical museum of military
schools the Department of assistance to self-education].
Istoricheskoe obozrenie [Historical review]. St. Pererburg: 1895. Vol. 8.
5. Kareev, N.I., ”Samoobrazovanie” [Self-education]. Entsiklopedicheskiy slovar F.A. Brokgauza i
I.A. Efrona [Brokgauz, F.A., Efron, I.A. Encyclopedic
dictionary]. St. Pererburg: 1900. Vol. 28.
6. Kizevetter, A.A., ”Na rubezhe dvukh stoletiy.
Vospominania 1881 – 1914.” [On the boundary of two
centuries. Memoir. 1881 – 1914. Moskow: 1997.
7. Lyskova, I.E., ”N.I.Kareev o problemakh
zhenskogo obrazovaniya v aspekte personalnogo
menedzhmenta” [The problems of woman’s education
in Russia in the aspect of self-management in the interpretation of Nikolai Kareev]. Zhenshchina v rossiyskom obshchestve [Women in Russian Society. Russian Scholarly Journal]. Ivanovo: Ivanovo State University, 2014. – № 3 (72).
8. Lyskova, I.E., ”Filosofskie i sotsiologicheskie
korni personalnogo menedzhmenta” [The philosophic
and sociological roots of self-management]. V mire
nauchnykh otkrytiy. Sotsialno-gumanitarnye nauki. [In
the World of Scientific Discoveries. Human and Social

The scientific heritage No 46 (2020)
Sciences.]. Krasnoyarsk: Publishing House Science
and innovation Center, 2014. –№ 7.2 (55).
9. Lyskova,I.E., ”The purpose of life and professional aptitude in the interpretation of Nikolai Kareev”
In the World of Scientific Discoveries. Human and Social Sciences. Krasnoyarsk, Publishing House Science
and Innovation Center. 2014. – № 9.3 (57).
10. Lyskova, I.E., ”The Sources of Self-Management in Russia”. The Second International Conference
on Economic Sciences. Proceedings of the Conference
(June 16, 2014). “East West” Association for Advanced
Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014.
11. Lyskova, I., Socio-Cultural Aspect of Thriftiness. Advances in Economics, Business and Management Research. Vol. 20 / 2nd International Conference
on Economy, Management, Law and Education
(EMLE 2016) // Advances in Economics. Business and
Management Research. Vol. 20. Atlantis Press, 2016.
pp.
152-154.
URL:
//
www.atlantispress.com/php/pub.php?publication=emle-16
12. Lyskova, I.E. Self-education as an intellectual
technology of rapid development of a personality's potential in conditions of global economy (to the question
of the history of self-management) // Global economy
in the XXI century: dialectics of confrontation and solidarity. London, LSP. 2018. Pp. 444-458.

45
13. Lyskova, I.E. The University Extension movement in the late 19th and early 20th centuries in the context of the modern problems of professional education.
The scientific heritage. 2016. Vol. 1. No 7, 2016. Рр.
56-60.
14. Milyukov, P., ”Rasprostranenie universitetskogo obrazovaniya” v Anglii, Amerike i Rossii”
[The University Extension Movement in England,
America and Russia]. Russkoe bogatstvo [Russian
Richness]. 1896. – № 3.
15. Milyukov, P., ”University Extension”. Entsiklopedicheskiy slovar F.A. Brokgauza i I.A. Efrona
[Brokgauz, F.A., Efron, I.A., Encyclopedic dictionary].
St. Pererburg: 1902. Vol. 34.
16. Bittner, W.S., The University Extension
Movement. Washington: Government Printing Office.
1920.
17. Chapin, D.D., ”University Extension”. The
Congress of Women: Held in the Woman’s Building.
World’s Columbian Exposition. Chicago, USA, 1893.
Chicago: 1894. Encyclopedia Britannica. – URL: digital.library.uppenn/edu
18. Roberts, R.D., Eighteen Years of University
Extension. Cambridge: University Press. 1891.
19. ”University Extension. Its Definition, History,
System of Teaching and Organization”. Philadelphia:
The American Society of the Extension of University
Teaching. 1891.

НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Марценюк О.
к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Вінницький національний аграрний університет
NON-STATE PENSION INSURANCE IN UKRAINE: THE STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS
OF DEVELOPMENT
Martseniuk O.
Candidate of economic sciences,
Associate professor of department of finances, banking and insurance,
Vinnytsia national agrarian University
Анотація
Система солідарного пенсійного забезпечення, яка існує сьогодні є незбалансованою та неефективною. На протязі довготривалого періоду в Україні зростає щорічне навантаження на частину працюючого
населення через демографічну ситуацію та нестабільний стан економіки. Внески до Пенсійного фонду не
забезпечують потрібний розмір пенсійних виплат, що призводить до необхідності отримання постійних
дотацій із Державного бюджету. Найважливішим питанням, яке висвітлює проблеми забезпечення громадян достатнім рівнем доходів після досягнення пенсійного віку для запобігання бідності та уникнення ризиків, пов’язаних зі зниженням якості життя та здоров’я, являється розбудова системи недержавного
пенсійного забезпечення. Для досягнення цієї мети необхідно найближчим часом створити умови для
ефективного функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні, здатних забезпечити реалізацію
соціальної політики у сфері соціального захисту працюючої частини громадян.
В статті досліджено досліджено види пенсійного забезпечення в Україні, проаналізовано фінансові
показники сектору недержавного пенсійного страхування та визначені напрями розвитку недержавного
пенсійного забезпечення в Україні.
Abstract
The solidarity pension system that exists today is unbalanced and inefficient. Over the long term, the burden
on part of the working population in Ukraine has increased annually due to the demographic situation and the
unstable economy. Contributions to the Pension Fund do not provide the required amount of pension payments,
which leads to the need to receive permanent grants from the State budget. The most important issue that addresses
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the problems of providing citizens with a sufficient level of income after reaching the retirement age to prevent
poverty and avoid the risks associated with reducing quality of life and health is to build a non-state pension
system. In order to achieve this goal, it is necessary to create in the near future the conditions for the effective
functioning of non-state pension funds in Ukraine, capable of ensuring the implementation of social policy in the
field of social protection of the working population. The article investigates types of pension provision in Ukraine,
analyzes the financial indicators of the private pension insurance sector and identifies the directions of development of non-state pension insurance in Ukraine.
Ключові слова: пенсійне забезпечення, недержавне пенсійне страхування, недержавний пенсійний
фонд, солідарна пенсійна ситема, накопичувальна пенсійна система, мінімальна пенсія.
Keywords: pension, non-state pension insurance, non-state pension fund, solidarity pension system, cumulative pension system, minimum pension.
Продуктивна праця людини, її прагнення до
покращення якості свого життя, добробуту, покращення соціального статусу були і є одним з головних чинників суспільного прогресу. Проте, на жаль,
реалії життя є такими, що з об’єктивних причин не
кожна людина взагалі у змозі реалізувати себе як
активний член суспільства, а більшість людей, які
впродовж свого життя мали таку можливість, з часом її втрачають. Тому проблема соціального забезпечення людини в старості, у разі хвороби та
каліцтва є однією з най актуальних для кожного цивілізованого суспільства, яке будується на принципах загальнолюдської моралі і дбає про своїх непрацездатних членів.
У різні часи і в різних країнах питання соціального забезпечення вирішувалися по-різному –
розв’язання їх через сімейне утримання непрацездатних, через благодійництво, шляхом утворення
різних громадських і професійних об’єднань, покликаних здійснювати відповідну підтримку. Проте
ці заходи не мали системного характеру і послідовності, були скоріше окремими спробами вирішення
проблеми, а не її комплексним розв’язанням.
Однією з найважливіших складових діяльності
держави у галузі соціальної політики є законодавче
регулювання та організація пенсійного забезпечення громадян. З переходом економіки України
від командно-адміністративної системи до ринкових відносин стара державна система пенсійного
забезпечення перестала виконувати свою основну
функцію – забезпечення гідного прожиття непрацездатних громадян. Безумовно, головною причиною
вкрай незадовільного пенсійного забезпечення на
сучасному етапі є економічна криза і пов’язані з
нею низькі надходження до Пенсійного фонду, до
державного та місцевих бюджетів, але надзвичайно
важливими є і суто демографічні фактори, які
сьогодні є чи не найбільш серйозним бар’єром на
шляху реформування системи пенсійного забезпечення в Україні .
Невід’ємною умовою розбудови України як
держави з високим рівнем соціальної захищеності є
забезпечення гідного рівня життя для всіх її громадян, у тому числі для соціально вразливих верств
населення. У цьому аспекті, неабияку роль відіграє
недержавне пенсійне страхування, яке дозволяє забезпечувати індивідуалізацію страхування, базуючись на принципі накопичення.
На функціонування пенсійної системи впливає
ряд факторів, за допомогою яких формується не
лише напрямки соціальної політики, а й економічна

стабільність країни. Сьогодні постає питання удосконалення чинної системи соціального захисту та
розвиток не тільки загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з метою створення
стійкої фінансової бази для забезпечення людини у
старості, а й формування міцної пенсійної системи
в цілому. Доцільним у цьому напрямку виступає
розвиток недержавного пенсійного страхування,
що займає винятково важливе місце у системі
соціального захисту працюючої частини населення.
В Україні даний напрямок уже активно розвивається, і першим результатом є поява недержавних
пенсійних фондів [8].
Останні перетворення у сфері пенсійного забезпечення – так зване «осучаснення пенсій», зумовлене Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
пенсій» від 03.10.2017 р. № 2148 – спроба здійснити
прогресивні переміни у бік покращення становища
сьогоднішніх пенсіонерів. Так, рівень їх життя, на
переконання законодавця, суттєво поліпшиться завдяки перерахунку пенсій, запровадженню нового
механізму індексації, єдиного порядку визначення
розміру пенсій тощо. Проте, очевидним є те, що позитивні зміни не стосуватимуться тих осіб, які
вийдуть на пенсію в майбутньому, причиною чого
стало підвищення розміру мінімального та повного
страхового стажу, необхідного для призначення
пенсії. До того ж, розміри пенсій, які призначатимуться, переважно, все ще є не високими. Одним із
можливих рішень проблеми недостатнього
пенсійного забезпечення та засобів покращення
фінансового становища громадян може стати
участь у недержавному пенсійному забезпеченні,
юридична можливість якої існує вже майже 15
років та, на думку дослідників, є досить перспективною. У цьому сенсі корисним буде вивчення досвіду держав, у яких даний рівень вже цілком впроваджений та активно розвивається з метою
висвітлення позитивних доробок у досліджуваній
сфері.
Недержавна пенсійна система відіграє важливу роль у забезпеченні населення. Вона є безпечним, а в більшості випадків – і пільговим засобом
гарантування гідного рівня життя після працездатного періоду. Інша, не менш важлива функція недержавної пенсійної системи, полягає в тому, що
вона є джерелом довготермінових інвестицій, необхідних для економічного розвитку країни.
Приміром, у Великобританії, Нідерландах і Швей-
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царії обсяг інвестицій із названої системи перевищує половину ВВП [10].
Як показує світовий досвід, розвиток недержавного пенсійного забезпечення є невід’ємною
складовою успішного поступу країни в ринкових
умовах, адже кошти, вкладені в нього, не тільки в
майбутньому забезпечать стабільний дохід пенсіонерам, а й уже сьогодні працюють на користь національної економіки та підприємств, оскільки повертаються у вигляді інвестиційного капіталу. При
впровадженні третього рівня пенсійної системи
Україна стикнулася з низкою проблем, зокрема: суперечливі питання державного регулювання та оподаткування, недостатній рівень розвитку фінансових ринків. До них також належить низька поінформованість населення про діяльність нових інститутів в економіці країни (недержавних пенсійних
фондів) і, як результат, – недовіра населення до їх
діяльності.
Побудова пенсійної системи, яка відповідає
вимогам ринкової економіки є одним з найбільш
важливих завдань, яке необхідно вирішити в
соціальній сфері країни.
На функціонування пенсійної системи впливає
ряд факторів, за допомогою яких формується не
лише напрямки соціальної політики, а й економічна
стабільність країни. Сьогодні постає питання удосконалення чинної системи соціального захисту та
розвиток не тільки загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з метою створення
стійкої фінансової бази для забезпечення людини у
старості, а й формування міцної пенсійної системи
в цілому. Доцільним у цьому напрямку виступає
розвиток недержавного пенсійного страхування,
що займає винятково важливе місце у системі
соціального захисту працюючої частини населення.
В Україні даний напрямок уже активно розвивається, і першим результатом є поява недержавних
пенсійних фондів [8].
Тому, вивчення особливостей становлення та
розвитку недержавного пенсійного страхування та,
зокрема, функціонування недержавних пенсійних
фондів їх загального стану і проблем в даний час є
актуальним.
В Україні розрізняють дві форми пенсійного
страхування:
загальнообов’язкове
державне
пенсійне страхування і добровільне додаткове
пенсійне забезпечення.
Система загальнообов’язкового державного
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пенсійного страхування яка входить до системи
державного пенсійного страхування в Україні має
дворівневу структуру:
- перший рівень – солідарна система, яка базується на засадах солідарності і субсидування та
виплати пенсій і надання соціальних послуг за
рахунок коштів Пенсійного фонду;
- другий рівень – обов’язкова накопичувальна
система, яка базується на засадах накопичення
коштів застрахованих осіб у Накопичувальному
фонді та фінансування витрат на оплату договорів
страхування довічних пенсій та одноразових
виплат .
Тому варто детальніше дослідити структуру й
елементи, які забезпечують функціонування
пенсійної системи. Вона має три рівні:
1) солідарна система загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування;
2) накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
3) недержавне пенсійне забезпечення. (рис. 1)
Україна формує класичну трирівневу пенсійну
систему. Третій рівень створено у вигляді добровільного недержавного забезпечення за пенсійними схемами з певними внесками. Його основу
становлять недержавні пенсійні фонди (НПФ),
діяльність яких у країні поки що не можна назвати
активною.
У процесі реформування пенсійного забезпечення в Україні відповідно до пріоритетних
напрямів реформування пенсійного забезпечення,
визначених Указом Президента України від 13
квітня 1998 р. № 291 та відповідно до статті 2 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року, який
набув чинності 1 січня 2004 року, в Україні запроваджується трирівнева система пенсійного забезпечення, яка включає: загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування і добровільне додаткове
пенсійне забезпечення. Основу пенсійної системи в
Україні складає система державного пенсійного
страхування, яке базується на засадах страхування
[ 5] .
Державна пенсійна система охоплює всіх непрацездатних громадян похилого віку, інвалідів,
осіб, які втратили годувальника, виплати яким проводяться у формі пенсій, надбавок та підвищень до
пенсій, компенсаційних виплат, додаткових пенсій.
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ПЕНСІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

І РІВЕНЬ
Солідарна система (обов’язкова)

Пенсійний фонд

Накопичувальний фонд
та органи його управління

Загальнообов’язкове
державне пенсійне
страхування

ІI РІВЕНЬ
Накопичувальна система
(обов’язкова)

ІІІ РІВЕНЬ
Система недержавного
пенсійного забезпечення (добровільна)

Банківські установи

Пенсійний фонд

Не державні пенсійні фонди

Корпоративні

Відкриті

Страхові організації

Професійні

Рис. 1.Підсистеми пенсійної системи України
Отже, можна визначити головну функцію системи пенсійного страхування, суть якої полягає у
формуванні в спеціальних страхових фондах фінансових потреб учасників страхової системи в разі настання соціальних ризиків, тобто ризиків, пов’язаних із суспільною діяльністю людини, її здоров’ям
матеріальним забезпеченням у старості.
Відповідно основними завданнями системи
пенсійного страхування є:
- створення та забезпечення функціонування
страхових інституцій;
- акумуляція у страхових фондах необхідних
фінансових ресурсів через цільові платежі
страхувальників, тобто осіб, які спрямовують частину власних коштів на користь осіб, які потребують захисту від страхових ризиків;
- забезпечення збереження та відтворення
цільового використання коштів страхових фондів;
- розподіл ресурсів страхових фондів між застрахованими особами вразі виникнення страхового ризику у вигляді страхових виплат – пенсій;
- регулювання відносин між учасниками
страхової системи – страховиком, страхувальниками та застрахованими особами [8].
Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» а зокрема статті 2
«Види державних пенсій» визначено такі види:
- а) трудовіпенсії (завіком; по інвалідності, в
разівтратигодувальника; за вислугуроків);

- б) соціальніпенсії [6].
Недержавна пенсійна система відіграє важливу роль у забезпеченні населення. Вона є безпечним, а в більшості випадків – і пільговим засобом
гарантування гідного рівня життя після працездатного періоду. Інша, не менш важлива функція недержавної пенсійної системи, полягає в тому, що
вона є джерелом довготермінових інвестицій, необхідних для економічного розвитку країни.
Приміром, у Великобританії, Нідерландах і Швейцарії обсяг інвестицій із названої системи перевищує половину ВВП [10].
Як показує світовий досвід, розвиток недержавного пенсійного забезпечення є невід’ємною
складовою успішного поступу країни в ринкових
умовах, адже кошти, вкладені в нього, не тільки в
майбутньому забезпечать стабільний дохід пенсіонерам, а й уже сьогодні працюють на користь національної економіки та підприємств, оскільки повертаються у вигляді інвестиційного капіталу. При
впровадженні третього рівня пенсійної системи
Україна стикнулася з низкою проблем, зокрема: суперечливі питання державного регулювання та оподаткування, недостатній рівень розвитку фінансових ринків. До них також належить низька поінформованість населення про діяльність нових інститутів в економіці країни (недержавних пенсійних
фондів) і, як результат, – недовіра населення до їх
діяльності [10].
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Рис. 2.Інституційна структура недержавного пенсійного забезпечення
Відповідно до чинного законодавства недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:
1. Недержавними пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між
адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів;
2. Страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії,

страхування ризику настання інвалідності або
смерті учасника фонду;
3. Банківськими установами шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
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Таблиця 1
Динаміка пенсійних виплат у 2019 році [2]
Розмір пенсійної
виплати, грн
Вид пенсійної виплати
з1
з1
з1
січня липня грудня
Мінімальна пенсія за віком (для непрацюючих)
1497,00 1564,00 1638,00
Мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю
1497,00 1564,00 1638,00
Мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника:
• на одного утриманця (100% ПМ)٭
1497,00 1564,00 1638,00
• на двох утриманців (120% ПМ)
1796,40 1876,80 1965,60
• на трьох і більше утриманців (150% ПМ)
2245,50 2346,00 2457,00
Мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника з числа військовослу2994,00 3128,00 3276,00
жбовців (два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб)
Мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій:
• 1 групи (285% ПМ)
4266,45 4457,40 4668,30
• 2 групи (255% ПМ)
3817,35 3988,20 4176,90
• 3 групи (225% ПМ)
3368,25 3519,00 3685,50
• учасники бойових дій (165% ПМ)
2470,05 2580,60 2702,70
Підвищення для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій:
• 1 групи (50% ПМ)
748,50 782,00 819,00
• 2 групи (40% ПМ)
598,80 625,60 655,20
• 3 групи (30% ПМ)
449,10 469,20 491,40
• учасники бойових дій (25% ПМ)
374,25 391,00 409,50

Відповідно основними завданнями системи
пенсійного страхування є:
- створення та забезпечення функціонування
страхових інституцій;
- акумуляція у страхових фондах необхідних
фінансових ресурсів через цільові платежі
страхувальників, тобто осіб, які спрямовують частину власних коштів на користь осіб, які потребують захисту від страхових ризиків;

- забезпечення збереження та відтворення
цільового використання коштів страхових фондів;
- розподіл ресурсів страхових фондів між застрахованими особами вразі виникнення страхового ризику у вигляді страхових виплат – пенсій;
- регулювання відносин між учасниками
страхової системи – страховиком, страхувальниками та застрахованими особами.

Порівняльний аналіз НПФ та компаній зі страхування життя*
Фактор порівняння

Недержавний пенсійний фонд

Обєкт діяльності

Недержавне пенсійне забезпечення громадян

Фінансова діяльність

За участю :
-адміністратора пенсійного фонду
- компанії з управління активами пенсійного фонду
-зберігачі
Компанія з управління активами-7 млн.грн.
Адміністратор НПФ-2.5 млн.грн.
Грошова одиниця України (гривня)

Мінімальний розмір
статутного фонду
Валюта зобовязань
Мінімальні внески
Можливість
додаткового
страхування
Інвестиційний дохід
Виплата пенсій

10% від мінімальної заробітної плати
Не більше 1 % від суми пенсійного внеску – страхування на
випадок інвалідності та смерті (укладається додатковий
контракт)
Не гарантується.Договір може передбачати мінімальну
дохідність на рівні офіційного індексу інфляції
- через адміністратора НПФ – для пенсій на визначений
термін
-через компанії зі страхування життя – для довічних пенсій

* Сформовано автором

Таблиця 2
Компанія зі
страхування життя
Комерційна
організація
Самостійно

10 млн.ЄВРО
Національна або
вільноконвертована
валюта
Не обмежені
Не обмежена
Гарантовано від 4%
Самостійно
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Для того щоб оцінити можливості системи недержавного пенсійного забезпечення і її перспективи, треба здійснити аналіз стану й динаміки загальних тенденцій розвитку недержавних пенсійних фондів.
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Згідно з даними Державного реєстру фінансових установ недержавні пенсійні фонди зареєстровано у 8 регіонах України (рис.3). Найбільша кількість НПФ зосереджена у м. Києві – 46, або 71,9%
від загальної кількості зареєстрованих НПФ.

Рис.3 Територіальний розподіл НПФ (шт.) [2]
Зменшення кількості пенсійних контрактів пов'язане зі зменшенням пенсійних контрактів з
фізичними та юридичними особами.
Станом на 31.12.2018р. адміністраторами недержавних пенсійних фондів укладено 58,7 тис. шт.
пенсійних контрактів, що менше на 6,2% (3,9 тис.
шт.) порівняно зі станом на 31.12.2017 р.
Структура пенсійних контрактів станом на

31.12.2018 р.:
- з вкладниками – фізичними особами – 51,7
тис. шт.;
- з вкладниками фізичними особамипідприємцями – 0,1 тис. шт.;
- з вкладниками – юридичними особами – 6,9
тис. шт.

Таблиця 3
Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів за 2016-2018рр. [1] .
Показники
Кількість укладених пенсійних
контрактів, тис. шт.
Загальна кількість учасників
НПФ, тис. осіб
Загальна вартість активів НПФ,
млн. грн.
Пенсійні внески, всього, млн.
грн.
у тому числі:
-від фізичних осіб
-від фізичних осіб-підприємців
-від юридичних осіб
Пенсійні виплати, млн. грн.
Кількість учасників, що отримали/ отримують пенсійні
виплати, тис. осіб
Сума інвестиційного доходу,
млн. грн.
Прибуток від інвестування активів недержавного пенсійного
фонду, млн. грн.
Сума витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, млн. грн.

Станом
на
31.12.16р

Станом на
31.12.17р

Станом на
31.12.18р

Темпи приросту, %
cтаном на
cтаном на
31.12.2017/ cтаном 31.12.2018/ cтаном
на 31.12.2016
на 31.12.2015

59,7

62,6

58,7

4,9

-6,2

836,7

834,0

840,8

-0,3

0,8

1980,0

2138,7

2465,6

8,0

5,3

1886,8

1895,2

1897,3

0,4

0,1

80,3
0,2
1806,3
557,1

92,2
0,2
1802,1
629,9

124,3
0,2
1772,3
696,3

14,8
0,0
-0,2
13,1

34,8
0,0
-1,7
10,5

82,2

81,3

78,8

-1,1

-3,1

872,2

1080,5

1455,5

23,9

34,7

657,0

834,8

1183,9

27,1

41,8

215,2

245,7

271,5

14,2

10,5
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2017 року на 7,1% (4,0 тис. вкладників) та станом
на 31.12.2017 р. порівняно з аналогічним періодом
2016 року кількість вкладників збільшилася на
2,5% (1,4 тис. вкладників).
Станом на 31.12.2017 р. кількість вкладників
становить 56,5 тисячі, з яких юридичні особи становили 2,3 тисячі вкладників, фізичні особи – 54,2
тисячі вкладників. Станом на 31.12.2016 р. – 55,1
тисячі вкладників, з яких юридичні особи становили 2,3 тисячі вкладників, фізичні особи – 52,8 тисячі вкладників.
Зменшення кількості вкладників за період з
31.12.2017 р. по 31.12.2018р. відбулося за рахунок
зменшення кількості вкладників фізичних осіб на
6,5 % та юридичних осіб на 21,7% .
Станом на 31.12.2018 р. загальна кількість
учасників НПФ становила 840,8 тис. осіб (станом
на 31.12.2017 р. – 834,0 тис. осіб), з яких отримали/
отримують пенсійні виплати 78,8 тис. осіб (9,4% від
загальної кількості учасників).
Таблиця 4
Динаміка кількості укладених пенсійних контрактів та кількості вкладників за 2016-2018рр. [2]

Здійснивши аналіз основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів можна зробити наступні висновки:
- порівняно зі станом на 31.12.2017р. зменшення кількості контрактів з фізичними особами
становило 6,3% (3,5 тис. шт.) та зменшення кількості контрактів з юридичними особами становило
5,5% (0,4 тис. шт.) станом на 31.12.2017 р.;
- порівняно зі станом на 31.12.2016 р. зменшення кількості контрактів з фізичними особами
станом на 31.12.2018 р. становило 0,6% (0,3 тис.
шт.), зменшення кількості контрактів з юридичними особами становило 9,2% (0,7 тис. шт.).
Пенсійні контракти станом на 31.12.2018р.
укладено з 52,5 тисячі вкладників, з яких:
- юридичні особи – 1,8 тисячі, або 3,4% від загальної кількості вкладників,
- фізичні особи – 50,7 тисячі, або 96,6%.
Кількість вкладників станом на 31.12.2018 р.
зменшилася порівняно з аналогічним періодом
Показники

Кількість вкладників
юридичних осіб
Кількість вкладників
фізичних осіб
Загальна
кількість
вкладників
Кількість
укладених
пенсійних контрактів з
юридичними особами
Кількість
укладених
пенсійних контрактів з
фізичними
особамипідприємцями
Кількість
укладених
пенсійних контрактів з
фізичними особами
Загальна
кількість
укладених пенсійних
контрактів

Од.
виміру

Станом на
31.12.16р

Станом на
31.12.17р.

Станом
на
31.12.18р

Приріст станом
на 31.12.2017/
станом на
31.12.2016, %

Приріст станом
на 31.12.2018/
станом на
31.12.2017, %

2,3

2,3

1,8

0,0

-21,7

52,8

54,2

50,7

2,7

-6,5

55,1

56,5

52,5

2,5

-7,1

7,6

7,3

6,9

-3,9

-5,5

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

тис.
шт.

52,0

55,2

51,7

6,2

-6,3

тис.
шт.

59,7

62,6

58,7

4,9

-6,2

тис.
осіб
тис.
осіб
тис.
осіб
тис.
шт.
тис.
шт.

Досліджуючи
питання
пенсійного
страхування, варто звернути увагу на проблему
розподілу страхових внесків з пенсійного
страхування між роботодавцем і працівниками. На
думку деяких зарубіжних фахівців, для того щоб
підтримувати й підвищувати конкурентоспроможність підприємств на світовому ринку було б
доцільно фінансування пенсійного забезпечення
перерозподілити на всіх платників пенсійного

страхування однаково. Зокрема, країни з розвинутою ринковою економікою шляхом впровадження
накопичувальної пенсійної системи, через обов’язкове і добровільне пенсійне страхування зняли з
підприємств частину тягаря з фінансового забезпечення пенсійних виплат населенню. Вказане
фінансування було перекладено на працездатне
населення.

Таблиця 5
Розподіл учасників НПФ за віковими групами станом на 31.12.2018р. [3]
Вікова група
Од. виміру
Станом на 31.12.2018р.
Питома вага,%
до 25 років
тис. осіб
12,1
1,4
25-50 років
тис. осіб
515,9
61,4
50-60 років
тис. осіб
227,4
27,0
більше 60 років
тис. осіб
85,4
10,2
Всього
тис. осіб
840,8
100,0
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Підвищення ефективності вітчизняної системи
недержавного пенсійного забезпечення зменшило б
тиск на солідарну пенсійну систему, сприяло б ро-
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звитку ринкових механізмів, дало поштовх структурній перебудові економіки завдяки довгостроковим інвестиційним коштам.

Рис. 4 Розподіл учасників НПЗ за віковими групами станом на 31.12.2018р. [3] .
Станом на 31.12.2018 р. переважну більшість
учасників НПФ становили особи віком від 25 до 50

років, а саме 61,4%, та особи вікової групи від 50 до
60 років, що становили 27,0%.
Таблиця 6
Кількість учасників НПФ за статевою ознакою у розрізі вікових груп станом на 31.12.2018р. [3].
Питома вага від вікової категорії,%
Вікова група
Од. виміру Жінки Чоловіки Всього
жінок
чоловіків
до 25 років
тис. осіб
4,6
7,5
12,1
38,0
62,0
25-50 років
тис. осіб
220,1
295,8
515,9
42,7
57,3
50-60 років
тис. осіб
103,2
124,2
227,4
45,4
54,6
більше 60 років
тис. осіб
24,5
60,9
85,4
28,7
71,3
Всього
тис. осіб
352,4
488,4
840,8
41,9
58,1

Частка учасників НПФ вікової групи старше 60
років становила 10,2%, вікової групи до 25 років –
1,4%.

На рис. 5 відображено кількість учасників
НПФ (за статевою ознакою в розрізі вікових груп).

Рис. 5 Кількість учасників НПФ за статевою ознакою у розрізі вікових груп станом на 31.12.2018 р. [3]
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Як видно з рис. 5, у кожній віковій групі більшість становлять чоловіки, а саме 58,1% від загальної кількості учасників НПФ. Причому у віковій
групі старше 60 років їхня кількість перевищує
кількість жінок більш ніж удвічі (у 2,5 разу) .
Структура інституційних факторів,що впливають на розвиток інститутів недержавного
пенсійного забезпечення.
Підвищення ефективності вітчизняної системи
НПЗ зменшило б тиск на солідарну пенсійну систему, сприяло б розвитку ринкових механізмів,
дало поштовх структурній перебудові економіки
завдяки довгостроковим інвестиційним коштам.
Цього можна досягти за рахунок поліпшення
функціонування елементів НПЗ – фінансового
права, інституціональної складової, фінансового
ринку й механізму [1].
У зв’язку з тим, що пенсійна система є підсистемою фінансової, вона потребує комплексного
вивчення її функцій, структури та життєвого циклу.
Основними складовими пенсійної системи є інституції (інститути), організації та фінансовий механізм. НПЗ, своєї черги, є підсистемою пенсійної
системи. У процесі аналізу тенденцій розвитку
НПФ виявлено, що третій рівень пенсійного забезпечення в Україні розвинутий недостатньо.
Вирішення цієї проблеми потребує подальших до-
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сліджень у напрямі пошуку фінансового інструментарію, який у вітчизняних умовах був би дієвим і
міг сприяти розвитку НПФ та системі НПЗ загалом.
До основних причин недостатнього розвитку
недержавного пенсійного забезпечення в Україні
можна віднести:
– низький рівень дохідності пенсійних активів;
– законодавчу неврегульованість окремих питань діяльності ринку недержавного пенсійного забезпечення;
– низький рівень довіри населення до недержавного пенсійного забезпечення, банківської системи та інших фінансових установ;
– недостатню зацікавленість роботодавців у
фінансуванні недержавних пенсійних програм для
працівників;
– низький фінансовий рівень спроможності
громадян для участі у системі недержавного
пенсійного забезпечення;
– обмежений вибір фінансових інструментів,
придатних для інвестування в них пенсійних
коштів, унаслідок відставання розвитку ринку
капіталу від потреб інституційних інвесторів;
– низький рівень роз’яснювальної роботи щодо
змісту та ролі системи накопичувального
пенсійного забезпечення в суспільстві та недостатність її фінансування [9] .

Рис. 6. Структура інституційних факторів, що впливають на розвиток інститутів недержавного
пенсійного забезпечення [9]
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Висновки.
Серед перешкод, що стримують розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні основними є:
 недостатня поінформованість населення
про концепцію пенсійної реформи та значення у ній
системи НПЗ, що стримує її розвиток;
 недовіра населення до НПФ та відсутність
просування позитивного іміджу існуючих НПФ;
 висока частка витрат населення спрямовується на поточні потреби, а не на заощадження;
 недосконалість нормативно-правової бази
з питань НПЗ, яка потребує опрацювання та удосконалення;
 невирішені питання стосовно надання податкових пільг у системі НПЗ [1] .
Розвивати накопичувальну пенсійну систему
можна шляхом:
 вдосконалення інфраструктури фінансового ринку, розвитку корпоративного управління та
фінансових інструментів;
 створення програмно-технічного комплексу для функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення;
 удосконалення та уніфікації податкового
законодавства щодо функціонування суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення;
 підвищення інституційної спроможності,
рівня та якості професійної підготовки суб’ктів системи пенсійного забезпечення;
 удосконалення системи електронного звіту
роботодавців та впровадження місячної звітності
страхувальників;
 захисту прав інституційних інвесторів [8] .
Крім того, ключовим питанням у стратегії розвитку пенсійної системи в Україні є вдосконалення інформаційного забезпечення та прозорості
цієї системи.
Незважаючи на досить складну та неоднозначно оцінювану правову форму існування недержавних пенсійних фондів, усі механізми, закладені
в законодавстві щодо цих суб'єктів, спрямовані
насамперед на унеможливлення зловживань із
пенсійними коштами учасників. На наш погляд, модель недержавних пенсійних фондів, обрана законодавцями, має виправдати себе і реалізувати своє
соціальне призначення.
Концепція пенсійного забезпечення, яка передбачає поступовий перехід від трирівневої системи пенсійного забезпечення до дворівневої,
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сприятиме формуванню високоефективної фінансово збалансованої пенсійної системи, яка буде стимулювати пенсіонерів до здійснення пенсійних заощаджень, а роботодавців - до збільшення пенсійних відрахувань. Крім того, це дозволить накопичити додаткові інвестиційні ресурси для
стабільного розвитку економіки, збільшення розміру пенсій, сприятиме формуванню нової парадигми забезпечення національних фінансових інтересів.
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Анотація
У статті розглянуто основні функції заробітної плати на ринку праці. Доведено, що заробітна плата,
окрім таких основних функцій як: відтворювальна, стимулююча, регулююча, соціальна, формування та
збалансованості платоспроможної ємності національного ринку, має викону$ вати ще структурну та захисну. Виокремлено основні чинники впливу на рівень заробітної пла$ ти та запропонована їх класифікація,
що сприятиме визначенню основних напрямів стабілізації ситуації з оплатою праці в країні.
Abstract
The article deals with the basic functions of wages in the labor market. It has been proved that wages, in
addition to such basic functions as: reproductive, stimulating, regulating, social, formation and balance of solvency
capacity of the national market, have to perform even structural and protective. The main factors influencing the
level of wages and their classification are proposed, which will help to determine the main directions of stabilization of the wage situation in the country.
Ключові слова. заробітна плата, тарифна ставка, нормування праці, модель, модель формування заробітної плати, Україна, ВВП, функції заробітної плати.
Keywords: salary, tariff rate, labor normalization, model, model of wage formation, Ukraine, GDP, salary
functions.
Постановка проблеми.. Заробітна плата —
найважливіший якісний показник економічного господарювання. Її рівень залежить від наступних макроекоеномічних показників: обсягу виробленої галузями продукції; співвідношення між проміжним
споживанням виробленої галузями продукції і доданою до неї вартістю або валовим внутрішнім продуктом (ВВП); розподілу ВВП на оплату праці, непрямі податки, субсидії та валовий прибуток; чисельності населення та його активної частини, що задіяна в економіці [1]. Формуючи платоспроможний
попит населення, заробітна плата визначає динаміку розвитку економіки країни. Вона нерозривно
пов'язана з економічною активністю населення. В
першу чергу, вона стимулює виробництво товарів
широкого споживання. Як найважливіша соціальноекономічна категорія заробітна плата має виконувати такі основні функції: відтворювальну, стимулюючу, регулюючу, соціальну, функцію формування та збалансованості платоспроможної ємності
національного ринку.
Ці функції розглядались багатьма вченими [2;
3; 4]. Відтворювальна функція — засіб відтворення
умов для реалізації та підтримки фізичного, професійно -кваліфікаційного та духовного потенціалу
населення. В її реалізації зацікавлені більш за все
наймані працівники і вона пов'язана з особливостями державного регулювання заробітної плати,
тобто встановленням державою гарантованого мінімуму заробітної плати та прожиткового мінімуму.
Стимулююча — засіб впливу заробітної плати
на кількісні та якісні результати праці, тобто полягає у встановленні залежності розміру заробітної

плати від особистого вкладу працівника та результатів діяльності всього колективу підприємства.
Найбільш зацікавленою стороною в реалізації цієї
функції є роботодавець, оскільки це дає йому змогу
мати очікуваний прибуток, але для цього необхідне
запровадження на підприємствах ефективних систем оплати та преміювання праці. Фактори, від яких
залежить стимулююча роль заробітної плати, можна поділити на дві групи: внутрішні і зовнішні. До
внутрішніх відноситься організація заробітної
плати — це її побудова, забезпечення взаємозв'язку
кількості та якості праці з її розмірами, а також сукупність складових елементів (нормування, тарифна система, премії, доплати і надбавки). До зовнішніх факторів можна віднести: перетворення системи управління, організаційних структур виробництва, правових основ и норм господарювання,
відповідність попиту і пропозиції на товари та послуги, усунення нетрудових доходів і т.д. [4].
Регулююча функція — засіб розподілу і перерозподілу робочої сили за видами економічної діяльності, за рівнем кваліфікації, спеціалізації та якості робочої сили. Вона вирішує проблеми регулювання вартості робочої сили на ринку праці в залежності від її попиту та пропозиції і розподілу
трудових ресурсів за регіонами, галузями, підприємствами з урахуванням ринкової кон'юнктури. В
повноцінному функціонуванні ринку праці найбільш зацікавлені державні органи.
Соціальна функція — засіб забезпечення соціальної справедливості, обмеження або стримування
розвитку економічних та інших форм нерівностей.
Функція формування та збалансованості платоспроможної ємності національного ринку — засіб
узгодження платоспроможного попиту населення з
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товарною пропозицією. Оскільки платоспроможний попит формується під дією двох основних чинників — потреб та доходів суспільства, то за допомогою заробітної плати встановлюються необхідні
пропорції між товарним попитом та пропозицією.
Сутність структурної функції заробітної плати
полягає у забезпеченні прогресивних структурних
зрушень, що гарантують більш високий технологічний рівень суспільного виробництва. За рахунок
макроекономічних змін відбувається переструктуризація зайнятості, спостерігається рух робочої
сили у високооплачувані галузі (фінансова діяльність, управління, торгівля). Відбувається інтенсивне вивільнення робочої сили на користь наукомістких виробництв, соціальноорієнтованих видів діяльності, галузей, які працюють на споживчий ринок.
Захисна функції — засіб захисту національного ринку та інтересів різних соціальних груп населення. Роль захисної функції — забезпечити високу вартість робочої сили, що сприятиме збереженню національних ресурсів праці країни. Тобто,
заробітна плата багатофункціональна. Всі ці функції дають можливість зрозуміти сутність заробітної
плати та проблеми, які виникають в процесі удосконалення оплати праці.
Щоб забезпечити оптимальне співвідношення
між розміром трудового вкладу і сумою грошових
доходів (з точки зору розуміння заробітної плати),
система заробітної плати повинна мати такі складові: форми і системи оплати праці; механізм встановлення залежності між трудовим внеском, його
ефективністю, якістю праці, мірою участі в колективному доході та сумою грошових доходів, що
сплачуються у вигляді заробітної плати; тарифну
систему, механізм оцінки якості праці та умов трудової діяльності; нормування праці — механізм
оцінки необхідних затрат праці на окремо взятому
робочому місці або нормування результату праці,
який є умовою отримання винагороди (норма праці,
нормоване завдання); систему преміювання — специфічний елемент організації заробітної плати, що
регулюється підприємством самостійно і має суттєвий вплив на результати праці, а в деяких випадках
— і на суму грошових доходів працівників. Це як
правило є механізм підвищення заробітної плати
відносно її основної частини.
Запровадження форм і систем оплати праці на
підприємствах регулюється ст. 15 Закону України
"Про оплату праці" та ст. 97 Кодексу законів про
працю України. Відповідно до норм цих законодавчих актів: оплата праці робітників на підприємствах, в установах і організаціях здійснюється за
погодинною або відрядною формами оплати праці,
а також за системами оплати праці, до яких належать: проста-погодинна, погодинно-преміювальна,
пряма
(індивідуальна)
відрядна,
відряднопреміювальна, відрядно-прогресивна, непряма відрядна, акордна [4]. Останнім часом набули поширення нетрадиційні системи оплати праці, що на
протилежність тарифному способу організації заробітної плати орієнтовані не на посегментний (по-
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факторний) підхід оцінки трудового внеску працівника (де з одного боку, встановлюються сукупні
норми праці, а з іншого — сукупні норми її оплати),
а на повну залежність від кінцевих результатів
праці колективу, в деяких випадках — на ринкові
моделі управління. До них відносяться: безтарифна
система (система оплати праці з використанням
коефіцієнта вартості праці, експертна система
оцінки результатів праці, "пайова" система оплати
праці, комісійна система оплати праці, система
"плинних окладів", ставка трудової винагороди),
контрактна оплата праці, що набула популярності,
коли контракт порівняли у правах з трудовим договором, а також оплата праці з урахуванням ринкової вартості робочого місця, система участі в прибутках і партнерство, система оплати за знання і
компетентність тощо; форми та системи оплати
праці встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевою (регіональною) угодами; якщо колективний
договір на підприємстві не укладено, власник або
уповноважений ним орган зобов'язані погодити це
питання з профспілковим органом, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблемам оплати праці, мотивації трудової діяльності присвячено багато праць провідних українських вчених: Ю.Алескерова, Л.Федоришина, В.Тодосійчук, Н.Правдюк, Н.Здирко, О.Томчук та багато інших.
Метою статті є обґрунтування необхідності
вдосконалення державного регулювання заробітної
плати в процесі зміни наявної моделі соціально-економічного розвитку та розроблення моделі
збалансованого формування заробітної плати.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Мотивація праці належить до проблем, вирішенню
яких у світовій практиці завжди приділялася велика
увага. Вітчизняні теорія й практика трудової мотивації зводяться до оплати праці, основаної на фіксованих тарифних ставках і посадових окладах, і малоефективні.
Тому при формуванні систем мотивації праці
на підприємствах слід використовувати вже накопичений світовою практикою досвід. З усього розмаїття моделей систем мотивації праці в ринковій
економіці більшості промислово розвинених країн
можна виділити як найбільш характерні японську,
американську, французьку, англійську, німецьку та
шведську моделі.
Японська модель. Вона характеризується випередженням росту продуктивності праці стосовно
росту рівня життя населення, в тому числі рівня заробітної плати. З метою заохочення підприємницької активності держава не вживає серйозних заходів з контролю за майновим розшаруванням суспільства. Існування такої моделі можливе тільки
при високому розвитку в усіх членів суспільства
національної самосвідомості, пріоритеті інтересів
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нації над інтересами конкретної людини, готовності населення йти на певні матеріальні жертви заради добробуту країни.
Система стимулювання праці порівняно з іншими промислово розвиненими країнами в Японії
досить гнучка. Традиційно вона будується на
врахуванні трьох факторів: професійної майстерності, віку й стажу роботи. Оклад робітника, інженера, керівника нижчої та середньої ланок залежно
від цих факторів встановлюється за тарифною
сіткою, з допомогою якої визначається умовнопостійна частина заробітної плати працівника як
сума виплат по трьох розділах: за вік, за стаж роботи, за кваліфікацію й майстерність, що характеризуються категорією й розрядом.
Більшість японських компаній у політиці матеріального стимулювання використовують синтезовані системи, що поєднують елементи традиційної (вікової і нової) трудової тарифікації
працівників. У синтезованій системі розмір заробітної плати визначається за чотирма показниками — вік, стаж, професійний розряд і результативність праці. Вік і стаж служать базою для традиційної особистої ставки, а професійний розряд і
результативність праці є основою для визначення
величини трудової тарифної ставки, яку називають
«ставкою за кваліфікацію».
Таким чином, використання трудової ставки
виключає можливість автоматичного росту заробітної плати поза зв’язком з підвищенням
кваліфікації й трудовим внеском працівника, посилюючи тим самим мотивацію до праці, яка в такому
разі прямо залежить від результатів роботи.
Американська модель
Американська модель мотивації праці побудована на всілякому заохоченні підприємницької активності й збагачення найбільш активної частини
населення. Модель основана на соціально-культурних особливостях нації — масової орієнтації на досягнення особистого успіху кожного, а також високому рівні економічного добробуту.
В основі системи мотивації праці у Сполучених Штатах лежить оплата праці. Найбільшого поширення набули різні модифікації погодинної
оплати з нормованими завданнями, доповнені
різноманітними формами преміювання.
Нині однією з найпоширеніших у США форм
оплати праці як для основних, так і для допоміжних
робітників є оплата, що поєднує елементи відрядної
й погодинної систем. У цьому разі денний заробіток
працівника визначається як годинна тарифна
ставка, помножена на кількість годин роботи. При
невиконанні працівником денної норми в натуральному вираженні роботу продовжують до виконання
норми. Ця система оплати праці не передбачає
виплату премій, тому що, за твердженням американських економістів, ці суми вже закладено у високій тарифній ставці робітника й окладі службовця. Відмітною рисою розглянутої системи є простота нарахування заробітку й планування витрат
на заробітну плату. Однак більшість фірм як у

The scientific heritage No 46 (2020)
США, так і в інших країнах схиляються до застосування систем, що поєднують оплату праці з
преміюванням.
У США широко застосовуються колективні
системи преміювання. Так, при системі «Скенлон»
між адміністрацією й працівниками заздалегідь
визначається норматив частки заробітної плати в
загальній вартості умовно чистої продукції. У разі
прибуткової роботи підприємства й утворення економії заробітної плати, за рахунок досягнутої економії створюється преміальний фонд, який
розподіляється таким чином: 25% спрямовується в
резервний фонд для покриття можливої перевитрати фонду заробітної плати. Із суми, що залишилась, 25% йде на преміювання адміністрації
підприємства, 75% — на преміювання робітників.
Премії виплачуються щомісяця за результатами
минулого місяця пропорційно трудовій участі
працівника на базі основної заробітної плати.
Наприкінці року резервний фонд повністю
розподіляється між працівниками підприємства.
Використання цієї системи компанією «МідлендРосс» дало змогу на тому ж устаткуванні підвищити продуктивність праці на 16%, скоротити
плинність кадрів з 36 до 2,6%, удвічі знизити кількість порушників трудової дисципліни.
При застосуванні системи «Раккера» премії
нараховуються незалежно від одержання прибутку
за минулий період. Преміальні встановлюються в
певному розмірі від умовно чистої продукції: при
цьому 25% фонду резервується, а частина, що залишилась, розподіляється між робітниками й
адміністрацією. На відміну від «Скенлона», ця система не передбачає колективного обговорення
розподілу премії.
Гнучкості системі оплати праці надають
періодичні атестації співробітників, на основі яких
установлюється рівень оплати праці працівників на
наступний період. Зарплата переглядається, як правило, у перший рік роботи кожні три місяці, після
року роботи — раз на півроку або рік.
На деяких американських підприємствах застосовується нова система оплати праці, при якій
підвищення оплати залежить не стільки від виробітку, скільки від росту кваліфікації й числа
освоєних професій. Після завершення навчання за
однією спеціальністю робітникові нараховується
певна кількість балів. Він може одержати збільшення до зарплати, набравши відповідну суму
балів. При встановленні розміру заробітної плати
визначальними факторами є кількість освоєних
«одиниць кваліфікації», рівень майстерності у
кожній з них, кваліфікація за освоєними спеціальностями.
Основні переваги, виявлені в процесі впровадження оплати праці залежно від рівня
кваліфікації, зводяться до такого: підвищення
мобільності робочої сили всередині підприємства,
зростання задоволеності роботою, усунення
проміжних рівнів керування, скорочення загальної
чисельності персоналу, в основному за рахунок
робітників і майстрів. При цьому помітно поліпшуються внутрівиробничі стосунки, підвищується
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якість роботи. На думку 72% опитаних менеджерів
і робітників, завдяки впровадженню на підприємствах такої системи зростає рівень виробітку, знижуються витрати й затрати праці на виготовлення
одиниці продукції.
Наявність формування моделі збалансованої
заробітної платні зумовлена тим, що в Україні в
останні роки:
- влада сповідує хибну політику щодо оплати
праці та запроваджує сировину модель економіки,
а в наслідок цього відбувається знецінення праці,
зниження рівня професійності робітників, збільшення бідності і масова трудова міграція;
- лише імітується реформування системи
оплати праці, яке не призводить до кінцевого результату щодо встановленню чіткого взаємозв’язку
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між заробітною платою та продуктивністю праці та
підвищенням якості надання послуг громадянам
України;
- не забезпечується право громадян на працю
та її гідну оплату, що не дає можливості заробляти
собі та своїй сім’ї на достойне проживання;
- не вживаються достатні заходи щодо дотримання права на своєчасне одержання гідної винагороди за працю;
- збільшується бідність серед працюючих, внаслідок чого у червні 2018 року за даними Держстату
понад 25 відсотків працівників, отримували заробітну плату нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Таблиця 1

Питома вага фонду заробітної плати у валовому внутрішньому продукті
Показники
РОКИ
2014
ВВП У фактичних цінах, млн. грн
1586900
ФОП, млн. грн
374163
Питома вага ФОП у ВВП
23,6
Зазначені дані свідчать, що починаючи з 2014
року зберігається тенденція знижена частка фонду
оплати праці у валовому внутрішньому продукті.
Однією з причин малої частки заробітної плати є
низький рівень доданої вартості, створюваної на українських підприємствах. Така проблема є
найбільш характерною для експортної продукції

2017
2982900
674350
22,6

хімічної і металургійної галузей. Якби Україна
експортувала не сировину та напівфабрикати, а товари з глибшим ступенем переробки, більшою була
б і частка заробітної плати.
Середньомісячна заробітна плата у галузях
економіки характеризується такими даними у 2018
році:

Рис. 1. Середньомісячна заробітна плата у галузях економіки
Відсоток розміру середньомісячної заробітної
плати в Україні до розміру середньомісячної заробітної плати інших країн складає, зокрема, Польщі
– лише 23,9 відсотка, Великобританії – лише 10,5
відсотка, Франції – лише 8,9 відсотка, США – лише
7,6 відсотка та Німеччини – лише 7,1 відсотка.
Середньомісячна номінальна заробітна плата
за 2014 –2017 роки зросла в 2,0 рази, але при цьому
середньомісячна реальна заробітна плата залишилася майже без змін. При цьому не забезпечено

підвищення заробітної плати у значно більших темпах порівняно з темпами зростання споживчих цін.
Показники заробітної плати залишаються занадто низькими, про що свідчать середні почасові
витрати на робочу силу в європейських країнах і в
Україні. Такі показники негативно впливають на
розвиток ринку праці в Україні, зумовлюють його
тінізацію, посилюючи мотивацію до трудової
міграції з України.
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Таблиця 2.
Середні почасові витрати на робочу силу в європейських країнах і в Україні у 2014 – 2017 роках, євро
Роки
Країна
2014
2015
2016
2017
ЄС28
25,2
25,7
26,2
26,8
ЄС19
29,0
29,3
29,8
30,3
Україна
2,18
1,15
1,31
1,68
Німеччина
31,5
32,3
33,2
34,1
Франція
34,7
35,1
35,6
36,0
Люксембург
36,2
36,3
36,7
37,6
Нідерланди
33,7
33,7
34,0
34,8
Швеція
37,3
37,4
38,2
38,3
Норвегія
53,9
51,2
50,1
51,0
Болгарія
3,8
4,1
4,4
4,9
Естонія
9,8
10,4
10,9
11,7
Латвія
6,6
7,1
7,5
8,1
Литва
6,5
6,8
7,3
8,0
Угорщина
7,7
7,9
8,3
9,1
Польща
8,3
8,6
8,6
9,4

Зазначені дані свідчать, що почасові витрати
на робочу силу в європейських країнах багаторазово вище, ніж в Україні. Так, у 2017 році найнижчі
витрати у Болгарії майже в 3 рази перевищують
українські, найвищі в Норвегії – більш ніж в 30
разів перевищують українські. У колишніх
соціалістичних країнах, таких як Литва і Латвія цей
показник вище майже у 5 разів, у Польщі – в 5,6
разів, а в Естонії – в 7 разів. З 2014 року по 2017 рік
спостерігається тенденція зростання почасової
оплати праці в усіх зазначених країнах, окрім Норвегії і України.
Низький рівень заробітної плати у галузях економіки в Україні змушує кваліфікованих фахівців
виїжджати з України на роботу в інші країни
Європи та світу.
Внаслідок цього, в Україні міграційна активність набула глобального характеру. Масова міграція трудових ресурсів є найважливішою соціальноекономічною і політичною проблемою сучасної
України.
Трудова міграція обумовлюється поєднанням
зовнішніх причин з боку країн-реципієнтів та
внутрішніх негативних причин соціально-економічного розвитку України. Серед основних
внутрішніх причин трудової міграції українських

громадян є низький рівень заробітної плати, поширення бідності серед тих, що працюють, незадовільний попит на кваліфіковану робочу силу на національному ринку праці.
Зовнішніми чинниками трудової міграції громадян України є привабливий і місткий ринок праці
розвинутих країн, зі значно вищим, ніж в середньому по Україні, рівнем заробітної плати.
Внаслідок цього, розмір мінімальної заробітної плати на даний час в Україні не виконує
покладеної на неї функції. В Україні не визначено
індикаторів мінімальної заробітної плати, що
спряло б збільшенню заробітної плати у галузях
економіки.
У порушення статті 95 Кодексу законів про
працю в Україні законами про державний бюджет
затверджуються розміри мінімальної заробітної
плати суттєво значно нижче за розмірів фактичного
прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
визначених за методологією.
Внаслідок вищенаведеного, розмір мінімальної заробітної плати в Україні є значно нижчим від
розміру мінімальної заробітної плати в розвинених
країнах світу, що характеризується такими даними
у серпні 2018 року:
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Рис. 2. Розмір мінімальної заробітної плати в Україні у серпені 2018 року в порівнянні до країн ЄС
Відсоток розміру мінімальної заробітної плати
в Україні до розміру мінімальної заробітної плати
інших країн складає, зокрема, Польщі – лише 22,9
відсотка, Великобританії – лише 8,2 відсотка,

Франції – лише 7,7 відсотка та Німеччині – лише 7,6
відсотка. Розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб в Україні характеризуються такими
даними:

Рис. 3. Розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб в Україні
Таким чином, середній розмір прожиткового
мінімуму для працездатних осіб затверджений законом про державний бюджет на січень – вересень
2018 року складає лише 43,0 відсотка до фактичного розміру прожиткового мінімуму для працез-

датних осіб у цінах січня-вересня 2018 року, визначеного за методологією, при тому, що у грудні 2017
року це співвідношення складало 44,5 відсотка.
Розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб в
Україні характеризуються такими даними:
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Рис. 4.
Розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб в Україні.
У відсотковому співвідношенні розмір мінімальної заробітної плати до фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб складає
лише 88,9 відсотків.
Оскільки тарифні сітки та коефіцієнти для визначення посадових окладів в Україні були сформовані залежно від розміру мінімальної заробітної
плати, та внаслідок того, що Уряд для визначення
посадових окладів замінив мінімальну заробітну
плату на прожитковий мінімум для працездатних
осіб, який затверджено у середньому на 2018 рік
близько 43,2 відсотка до фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за методологією, це призводить до заниження заробітної

плати працівників бюджетних установ.
Використання заниженого розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб для визначення посадових окладів призвело до суттєвого заниження заробітної плати працівників бюджетних
установ та скорочення бюджетних видатків на
соціальні виплати.
Так, за даними Держстату України Співвідношення середньомісячної заробітної плати у бюджетній сфері до середньомісячної заробітної плати
в цілому по Україні за грудень 2017 року та січеньвересень 2018 року характеризується такими даними:

Рис.5 Співвідношення середньомісячної заробітної плати у бюджетній сфері до середньомісячної заробітної плати в цілому по Україні за грудень 2017 року та січень-вересень 2018 року
Наведені дані свідчать, що співвідношення середньомісячної заробітної плати працівників
освіти, охорони здоров’я, культури та науки до середньомісячної заробітної плати в галузях економіки у січні-вересні 2018 року порівнюючи з
відповідним періодом 2017 року суттєво зменшилося.

З 2017 року в Україні зруйновано єдину тарифну сітку. Кабінетом Міністрів України було
прийнято постанову від 30 серпня 2002 року №1298
«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
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Проте дана постанова не виконувалася і лише
постановою Уряду від 22 серпня 2005 року №790
було прийнято рішення з визначенням етапів її реалізації з 1 вересня 2005 року.
Внаслідок цього з 1 вересня 2005 року посадові
оклади працівників освіти, культури, охорони здоров’я, науки та інших бюджетних галузей почали
визначалися відповідно до 25 тарифних розрядів із
коефіцієнтом від 1 до 4,51. При цьому перший тарифний розряд був встановлений на рівні мінімальної заробітної плати.
Постановою Уряду від 28 грудня 2016 року
№1037 було внесено зміни, яким передбачено, що
перший тарифний розряд встановлюється не на
рівні мінімальної заробітної плати, а на рівні затвердженого прожиткового мінімуму для працездатних осіб на початок року.
На початок 2018 року законом про державний
бюджет затверджено прожитковий мінімум для
працездатних осіб у розмірі 1762 грн., при тому, що
фактичний розмір зазначеного прожиткового
мінімуму у цінах січня за розрахунками
Мінсоцполітики склав 4011 гривень.
Крім того, внаслідок цього рішення, на 2018
рік перший тарифний розряд складає 1762 грн., при
тому, що мінімальна заробітна плата затверджена у
сумі 3723 гривні. Безумовно, що це призвело до заниження рівня оплати праці працівників бюджетної
сфери.
Крім того, затвердження першого тарифного
розряду на рівні прожиткового мінімуму призводить до того, що посадові оклади працівників бюджетної сфери визначаються у розмірі менше
мінімальної заробітної плати. Після цього керівники бюджетної установи повинні самостійно
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визначити диференціацію заробітної плати
працівників закладу.
В свою чергу, це призводить до того, що
працівники бюджетної сфери у різних закладах, які
виконують однакову за обсягом роботу, не обґрунтовано отримують різну заробітну плату.
Постановою Кабінету Міністрів України від 30
серпня 2017 року №704 «Про грошове забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» затверджено тарифну сітку для визначення посадових окладів рядового, сержантського і старшинського складу,
офіцерського складу Збройних Сил України.
Даною постановою передбачено, що посадові
оклади військовослужбовцям визначаються за розрадами тарифної сітки та з урахуванням не
мінімальної заробітної плати, яка затверджена на
2018 рік 3723 грн., а з урахуванням прожиткового
мінімуму для працездатних осіб на початок року,
який затверджено в сумі 1762 грн., при тому, що у
середньому за 2018 рік фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб очікується
4189 гривень.
Не дивлячись на підвищення розміру прожиткового мінімуму протягом року, у зв’язку з інфляційними процесами, посадові оклади військовим не підвищуються, особливо це не справедливо
для військових, які захищають кордони на сході
України.
В Україні порушені співвідношення оплати
праці висококваліфікованих фахівців і не
кваліфікованих працівників.
Висновок підтверджується такими даними:

Рис.6. Співвідношення оплати праці висококваліфікованих фахівців і не кваліфікованих працівників
Зазначені дані свідчать, що при підвищення
мінімальної заробітної плати у 2017 – 2018 роках у
галузях економіки було безпідставно зменшено
співвідношення між середньою заробітною платою
у галузях економіки та мінімальною заробітною
платою, що свідчить про зменшення співвідношення висококваліфікованих фахівців із заробітною не кваліфікованих працівників.

Гострим питанням залишається й значна диференціація рівня оплати праці серед найманих
працівників у різних видах економічної діяльності
та регіонах.
Так, за даними Держкомстату України:
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Рис.7. Розмір заробітної плати в окремих видах економічної діяльності у січні – вересні 2018року.
Протягом останніх років найбільша заробітна
плата була у сфері фінансових та посередницьких
послуг, а не в сфері матеріального виробництва.
Не дивлячись на занижену заробітну плату
значна кількість юридичних осіб, у тому числі і в
бюджетній сфері, в останні роки в Україні збільшують заборгованість заробітної плати.

Станом на 1 жовтня 2018 року обсяг невиплаченої заробітної плати збільшився до 2,7 млрд. гривень. При чому 70 відсотків такої заборгованості
припадає на економічно активні підприємства,
більшість з яких промислові підприємства.

Рис.8. Динаміка зростання заборгованості із виплати за 2017-2018 роки
Неформальна зайнятість працівників та
виплата заробітної плати у «конвертах». Такі громадяни України соціально незахищені, оскільки
при неформальній зайнятості такі працівники не
отримують допомогу із загальнообов’язкового державного соціального страхування при хворобах та
відповідної допомоги громадян, які звільнені з роботи і є безробітними.
Таким громадянам України не зараховується
стаж при визначенні права на пенсію. Таким чином,
при наявності стажу з 2028 року менше ніж 25 років

такі громадяни не можуть претендувати на отримання мінімальної пенсії за віком.
За прогнозними оцінками експертів на даний
час в Україні близько 50 відсотків ВВП є в тіні та в
офшорних зонах. Таким чином, якщо у 2018 році
валовий внутрішній продукт складе відповідно до
прогнозу Уряду 3332,3 млрд. грн., то, відповідно,
обіг тіньової економіки складе близько 1666,15
млрд. гривень. При питомій вазі фонду оплати
праці у тіньовому секторі економіки близько 29,0
відсотків та при середній заробітній платі
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працівників у тіні, за оцінками експертів, близько
9000 тис. грн., неформально працюють в Україні
понад 4,5 мільйонів працівників.
Однією з важливих форм регулювання заробітної плати в Україні є колективно-договірна,
що має здійснюватися шляхом колективних переговорів профспілок, роботодавців та Кабінету
Міністрів України.
Угода про Асоціацію Україна - ЄС вимагає
ефективного соціального діалогу у вирішенні проблем сталого розвитку країни. Проте, ні Президентом України, ні Урядом не використовується
соціальний діалог, як інструмент вирішення гострих соціальних проблем в Україні.
Відсутність ефективного і результативного
соціального діалогу призводить до хибної практики
вирішення соціально-економічних проблем в
Україні коштом найманих працівників.
Гострою проблемою залишається відсутність
синхронізації переговорів соціальних партнерів
при укладанні Генеральної угоди з Урядом та проектів основних напрямків бюджетної політики та
закону про державний бюджет на рік.
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В Україні всупереч Рекомендації Міжнародної
організації праці № 91 не діє механізм поширення
Генеральної та галузевих угод на усі юридичні
особи, що не брали участі в їх укладенні. Це призводить до звуження сфери дії угод.
При цьому відповідальність сторін соціального діалогу у разі не виконання ними домовленостей і зобов’язань фактично не забезпечується.
Як правило невиконаними залишаються положення, що стосуються саме оплати праці.
Нова соціальна доктрина передбачає збільшення заробітної плати в Україні за декілька років
до рівня Польщі, це стане наслідком реалізації Нового економічного курсу, запровадження інноваційної моделі розвитку, нових технологій, зростання продуктивності праці, збільшення доданої
вартості української продукції, справедливий
розподіл доходу між роботодавцями та найманими
працівниками.
Для досягнення цієї мети необхідно впроваджувати економічні моделі гідної оплати праці, які
пропонується українськими науковцями.

Рис. 9. Економічна модель збалансованого формування заробітної плати
*Розроблено автором
У рамках європейської інтеграції України необхідно забезпечити виконання у повному обсязі
положень щодо гідної оплати праці, якості людського життя, скорочення бідності, які передбачені в

Європейській соціальній Хартії, Угоді про асоціацію з ЄС, відповідними конвенціями Міжнародної
організації праці.
За визначенням МОП, гідна праця – це високо-
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продуктивна праця в умовах свободи, рівності, безпеки та поваги до людської гідності, яка забезпечує
справедливий заробіток, безпеку на робочому місці
та соціальний захист працівників і членів їх сімей,
сприяє професійному зростанню працюючих та їх
соціальній інтеграції.
Гідна заробітна плата дає працівникові можливість забезпечити не тільки власні потреби, а й потреби членів сім’ї. Відповідно до п. 1 ст. 25 Загальної
декларації прав людини ООН від 10.12.1948 р. кожна людина має право на такий життєвий рівень,
включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та
необхідне соціальне обслуговування, який необхідний для підтримання здоров’я й добробуту її самої
та її сім’ї, і право на забезпечення в разі безробіття,
хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого
випадку втрати засобів до існування через не залежні від неї обставини.
Гідна заробітна плата має забезпечувати:
1) можливість особистості всебічно реалізувати свій потенціал, задовольняти всі її базові
потреби, втілювати в життя мрії, здійснювати
плани, не піклуючись про фінансові питання;
2) упевненість в майбутньому, відчуття власної безпеки, спокійну, безтурботну старість;
3) вільний доступ до якісної освіти й медицини, високий рівень соціального захисту;
4) комфортне житло, своє авто; 5) можливість
розважатися й подорожувати.
Нова економіка вимагає від суб’єктів господарювання постійних інновацій і безперервного
підвищення кваліфікації працівників.
Україна неприваблива для іноземних інвесторів через корупцію й незахищеність прав власності. Нові знання й інновації поширюються в економіці у вигляді зростаючих заробітних плат і прибутків. Підтримувати високий рівень заробітних
плат можна тільки постійними інноваціями, які вважаються центральною рушійною силою. Доводиться констатувати, що інноваційна діяльність в
Україні ослабла.
Створення системи державного управління
нормуванням праці повинно здійснюватися за такими напрямами: – створення правового поля для
ефективної діяльності підприємств щодо нормування праці: ухвалення нормативних актів, які
визначають права й обов’язки роботодавця, найнятого робітника і його представників, державних органів у сфері нормування праці на підприємствах
незалежно від форми власності. Перш за все, необхідне ухвалення закону про нормування праці як
нормативної бази державного регулювання нормуванням праці; – переорієнтація державних органів з розробки норм праці на здійснення нормативного й інформаційно-методичного забезпечення, координації та контролю нормування праці
на підприємствах і роботи незалежних нормувальників; – розширення складу суб’єктів нормування
праці шляхом створення й регулювання ринку професійних послуг з нормування праці як складової
частини ринку консалтингу; – відновлення статистичної звітності щодо нормування праці, розроблення й видання методик, проведення моніторингів
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у сфері нормування праці, аналіз і узагальнення
практики та світового досвіду нормування праці.
Реформа державного регулювання індивідуальної оплати праці в бюджетній сфері має базуватися на удосконаленні тарифної системи. Необхідне введення державного регулювання фонду
оплати праці, що забезпечує дотримання встановлених Єдиною сіткою пропорцій між оплатою простої і складної праці. Перегляд мінімальної заробітної плати повинен супроводжуватися
відповідною зміною фонду оплати праці конкретної бюджетної установи з метою збереження встановленого рівня диференціації оплати праці. Важливим напрямом реформування організації оплати
праці працівників бюджетної сфери має стати
зміцнення позицій і ролі актів соціального партнерства.
При реалізації Нової Соціальної Доктрини в
Україні є усі можливості не лише підвищувати
номінальну і реальну заробітні плати, а й забезпечувати сучасну організацію, форми, системи, методи, культуру та справедливість формування і
виплату заробітної плати.
Сформована за цими принципами заробітна
плата забезпечить громадянам України:
- можливість реалізувати свої можливості, задовольняти свої потреби і потреби сім’ї, досягти
своїх мрії, сім’ї та дітей, реалізувати намічені
плани;
- мати впевненість у майбутньому, забезпечувати необхідний рівень свого життя, сім’ї та дітей;
- необхідний рівень соціального захисту при
досягненні пенсійного віку;
- мати доступ до найвищого якісного рівня
освіти, охорони здоров’я та відпочинку;
- мати відповідне житло тощо.
З метою забезпечення гідної заробітної плати
необхідно реалізувати такі основні конкретні заходи:
Забезпечити підвищення рівня дієвості
соціального діалогу між об’єднаннями профспілок,
роботодавців та органами влади. Підвищити рівень
відповідальності соціальних партнерів за дотримання домовленостей та угод. Залучити до соціального діалогу представників громадянського суспільства.
Створити робочі групи з представників профспілок, роботодавців, громадських організацій та
представників органів влади для вироблення спільних консолідованих рішень щодо шляхів реформування системи оплати праці, зокрема щодо:
- забезпечення переходу на виробництво та
створення робочих місць у видах економічної
діяльності, де високий коефіцієнт цінової еластичності попиту на товари і послуги у порівнянні зі
світовими цінами, що дозволить отримувати додаткові можливості підвищувати оплату праці працівникам до рівня розвинутих країн світу через перехід на формування собівартості продукції у повній
відповідності світовим методам ціноутворення. У
першу чергу це буде стосуватися енергоефективних та матеріаломістських виробництв з високим
рівнем доданої вартості;
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- визначення та запровадження механізмів мотивації роботодавців до оптимізації структури операційних витрат з метою збільшення частки оплати
праці в операційних витратах;
- розширення сфери дії колективних угод через
механізми поширення їх положень за галузевою й
територіальною ознакою;
- удосконалення методики встановлення розміру прожиткового мінімуму для забезпечення максимальної відповідності цього стандарту реальній
вартості споживчого кошика;
- розробки національного механізму управління нормуванням праці відповідно до сучасних
вимог;
- визначення етапності підвищення посадових
окладів працівників бюджетної сфери, у тому числі
встановлення посадового окладу (тарифної ставки)
працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної
сітки на рівні мінімальної заробітної плати, яка повинна бути затверджена на рівні фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, визначеного за методологією;
- удосконалення системи дій місцевих органів
влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих до активної співпраці з бізнесом щодо
створення нових робочих місць та підвищення заробітної плати;
- проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на підвищення економічної грамотності населення з питань оплати
праці та культури підприємництва;
- вжиття дієвих заходів для підвищення ефективності колективно-договірного регулювання трудових відносин;
- забезпечення прозорості установлення заробітної плати працівникам на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності, у тому
числі з питань співвідношеннях в оплаті праці;
- підготовка та затвердження заходів, спрямованих на підвищення ефективності та справедливості регулювання оплати праці, у тому числі внаслідок збільшення чисельності працівників яким
оплата праці повинна здійснюватися відповідно до
галузевих угод та колективних договорів;
- удосконалення структури мінімальної заробітної плати відповідно до сучасних;
- удосконалення порядку індексації заробітної
плати та забезпечення своєчасної виплати заробітної плати;
- удосконалення визначення неоподаткованого
мінімуму заробітної плати.
Багато років заробітна плата підтримувалась
на низькому рівні, що не сприяє зацікавленості
працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці. Використовуючи дешеву робочу силу,
підприємці не зацікавлені підвищувати продуктивність праці, вкладаючи кошти в оновлення виробничих фондів та розвиток персоналу. Дешева робоча сила зумовлює не лише низький рівень продуктивності праці, але і низьку якість продукції, і в
зв'язку з цим її неконкурентоздатність. Низький
рівень заробітної плати є основною причиною зростання прихованого безробіття і значного падіння
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платоспроможного попиту населення. Низький
рівень заробітної плати є однією з найголовніших
причин тривалого перебування економіки України
у кризовому стані [2]. За умов низької заробітної
плати неможливе глибоке реформування податкової системи, принципова зміна надходжень до бюджету. Від рівня зарплати залежать і пенсії. Низька
заробітна плата сприяє також поширенню незареєстрованої економіки [5]
Висновки. Заробітна плата є не лише індикатором, що визначає загальний життєвий рівень працівників. Від її стану та форм реалізації залежить
розвиток економіки взагалі. Тому, окрім таких основних функцій, як: відтворювальна, стимулююча,
регулююча, соціальна, формування та збалансованості платоспроможної ємності національного ринку, має виконувати ще структурну та захисну, які
сприяють забезпеченню прогресивних структурних
зрушень в економіці та забезпечують зростання вартості робочої сили. Запропонована класифікація
чинників впливу на рівень заробітної плати, від дії
яких залежать результати праці та господарської діяльності підприємств, рівень життя населення,
сприятиме визначенню основних шляхів стабілізації ситуації з оплатою праці в країні.
Для забезпечення підвищення заробітної плати
в Україні необхідно застосовувати індикатори ефективності мінімальної зарплати, які пропонуються
вітчизняними науковцями.
Основні групи індикаторів мають бути враховані при проведенні реформ оплати праці, забезпечуючи справедливий перерозподіл, вирівнювання
доходів працюючого населення.
Зміна акцентів у формуванні та застосуванні на
практиці Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної
сфери, особливо стосовно удосконалення існуючої
тарифної сітки розрядів і тарифних коефіцієнтів з
оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери.
Для відновлення забезпечення необхідного
рівня соціального захисту громадян України, які отримують мінімальну заробітну плату, а також для
забезпечення відновлення ефективної дії тарифних
сіток для визначення посадових окладів, особливо
для військовослужбовців, необхідно для визначення посадових окладів застосовувати мінімальну
заробітну плату забезпечуючи щорічне підвищення
співвідношення між мінімальною заробітною платою та фактичним прожитковим мінімумом для
працездатних осіб, визначеного за методологією,
для досягнення стовідсоткового співвідношення.
З метою забезпечення закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, науки та інших бюджетних установ висококваліфікованими кадрами, які повинні забезпечувати якість надання послуг громадянам України та
здійснити позитивний вплив на інноваційний розвиток економіки України до європейського рівня
необхідно забезпечити збільшення рівня оплати
праці фахівців у цих галузях. Підвищення за-
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робітної плати фахівців, які мають вищу та професійно-технічну освіту, повинно бути здійснено
таким чином, щоб співвідношення їх оплати до заробітної плати працівників без освіти було забезпечено на європейському рівні.
Забезпечити затвердження:
- Законів щодо детінізації та деофшорізації
економіки України;
- Програми легалізації неформальної зайнятості, яка повинна бути підготовлена органами виконавчої влади, об’єднаннями профспілок та роботодавці із залученням громадських організацій з поступовим запровадженням використанням карток
банків для оплати товарів і послуг;
- Програми подолання корупції та бюрократизму, яка повинна бути підготовлена органами виконавчої влади, об’єднаннями профспілок та роботодавців із залученням громадських організацій;
- Програми державної підтримки національного товаровиробника, середнього та малого
бізнесу, фізичних осіб-підприємців, збільшення
кількості фермерських господарств та їх державної
підтримки тощо, що сприятиме підвищенню рівня
оплати праці та доходів відповідних працівників
України у цих сферах;
- Програми щодо збільшення реалізації за межі
країни готової продукції, що дасть можливість
збільшити надходження іноземної валюти в Україні
та спрямування таких доходів на підвищення рівня
оплати праці та доходів громадян України.
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Abstract
The article examines the effectiveness of public administration of the national economy, which largely depends on the effectiveness of the impact of budgetary policy on the activation of economic processes in Ukraine.
Macroeconomic forecasting and planning is one of the key instruments of the budgetary mechanism of ensuring
the socio - economic development of the country in the system of state management of the national economy.
The article assesses the socio-economic development of Ukraine; possible scenarios of macroeconomic development of Ukraine are analyzed; the state of socio-economic development of Ukraine is investigated; the existing systems of planning and forecasting of economic development are analyzed; characteristics of methods of
forecasting of macroeconomic processes and directions of their improvement are given.
Keywords: Macroeconomic forecast, typical planning plan, policy and individual planning, global competitiveness index, macroeconomic areas, consumer indices, time trend, Fisher's archive.
At the present stage of development of the world
economic system, in the conditions of uncertainty and
instability of functioning, the key tool for ensuring the
effectiveness of the implementation of socio-economic
policy of the state is: the formation of an appropriate
type of economic modernization policy based on the
implementation of social principles to determine the directions of structural and dynamic changes; application
of the principles of development of socio-economic

systems, the application of which provides the development and definition of a specific set of modernization
measures for the implementation of the functions of
generating favorable conditions for purposeful economic growth
To determine Ukraine's place in the ranking of the
countries of the world according to the Global Competitiveness Index 2017-2018, consider it in the comparative table. 1.

Table 1
Position of Ukraine and the leading countries (top 5) in the international rating system according to the Global
Competitiveness Index 2014-2018.
№
2014-2015 (from 144
2015-2016 (from 140
2016-2017 (from 138
2017-2018 (from 137
countries)
countries)
countries)
countries)
1
Switzerland
5,70 Switzerland
5,76
Switzerland
5,81
Switzerland
5,86
2
Singapore
5,65
Singapore
5,68
Singapore
5,72
Singapore
5,85
3
USA
5,54
USA
5,61
USA
5,7
USA
5,71
4
Finland
5,5
Finland
5,53
Finland
5,57
Finland
5,66
5
Germany
5,49
Germany
5,5
Germany
5,57
Germany
5,65
6
Ukraine-76
4,14
Ukraine-79
4,03
Ukraine85
4
Ukraine-81
4,11
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them. Gross domestic product (GDP) has a direct impact on the social development of the country.
It is known that the investment capacity of domestic banks and investors is not high enough and does not
meet the European standards, it is difficult to find such
investors in Ukraine, so attracting foreign investments
is an important step in improving competitiveness [2].
In the world practice there are two forms of foreign direct investment [3]:
- M&A - Merge and acquisition;
- investments in the creation of new enterprises,
the so-called investments Greenfield
Since FDI implies control of the business and is
often linked to the possession of tangible assets such as
equipment, structures or other real estate, it will be
much more difficult for FDI to export or sell. Thus, direct investors may be more interested in continuing
their international business and less likely to withdraw
assets when the first signs of danger emerge. [4].
Thus, foreign direct investment provides longterm investment of material resources by non-resident
companies in the economy of the country for the purpose of organization and construction of enterprises,
acquisition of authorized and share capital. The indicator of changes in the level of confidence of foreign investors and the rating of the country is the dynamics of
foreign direct investment. Therefore, the dynamics of
FDI inflow / investment into the economy of Ukraine
and from Ukraine in 2010 - 2019 are shown in Table 2.
Table 2.
Dynamics of FDI Receipts / Investments in economy of Ukraine and from Ukraine in 2010 - 2019,
(million USD)
Year
Foreign Direct investing in
Increase / fall in a Foreign direct investing with of
Balance
Ukraine
year
Ukraine
2010
6495
+1679
736
5759
2011
7207
+712
192
7015
2012
8401
+1194
1206
7195
2013
4499
-3902
420
4079
2014
410
-4089
111
299
2015
2961
+2551
-51
3012
2016
3284
+323
16
3268
2017
2202
-1082
8
2194
2018
2355
+153
-5
2360
2019
1074
-1281
-1
1075

This year, Ukraine ranked 81st among 137 countries in the world, improving their positions by four
points. It should be noted that last year Ukraine lost its
position in this rating and took 85th place. Back in
2015, it was 79th, and in 2014 - 76th. According to
GCI-2017-2018 studies, our country has shown positive dynamics, that is, recorded improvement in the following areas: financial market development, institutional development, macroeconomic situation, commodity market efficiency, business development level.
Along with its success, Ukraine has lost its position in
4 out of 12 key indicators. Most lost (minus 13 points)
in the Labor Market Efficiency component.
The downward trend in this indicator was also observed in last year's surveys (in 2017 it decreased by 17
points). Ukraine also suffered losses in assessing the innovative component of the Index (minus 9 points), infrastructure (minus 3 points) and the component characterizing higher education and training (minus 2
points). Despite minor improvements, we still have the
worst positions in 2018 in terms of bank strength (130th
place), stock market regulation (134th place), road
quality (130th place), inflationary change and the country's ability to retain talent ( 129th place), protection of
property rights (128th place) [1].
In Ukraine, there are programs for planning socioeconomic processes taking place in the country, defining the goals and priorities of socio-economic development and the measures that must be taken to achieve

Based on the data presented, we can conclude that
since 2010, there has been a gradual improvement in
the situation due to the increase in foreign direct investment. During 2013-2014, the unfavorable situation is
followed by the rapid decline in the volume of attracted
investments.
Also, the value at the end of 2017 decreased by
USD 1082 million relative to 2016. In 2018, there is a
positive trend in the growth of FDI by $ 166 million. In
the last 10 years, the largest increase in foreign direct
investment came in 2012. At the same time, over the
last 6 years the country has not achieved such a significant growth rate of foreign attraction. This tendency to
decrease the volume of foreign investments is a consequence of an unresolved number of reasons for investors' mistrust, among them: high level of corruption in

the country, distrust of the judicial system, instability
of the national currency, monopolization of markets.
The forecast was developed under three scenarios,
based on an analysis of economic development in 2017
and the two previous years, the current economic situation, assumptions that take into account the impact of
external and internal factors and risks, and containing
the vision of prospects for the economy of Ukraine in
2019-2021 ( in general and by economic sectors).
The first scenario (baseline) is a continuation of
scenario 1 of the forecast, which is included in the state
budget 2018, which is based on the implementation of
reforms enshrined in the Government's Mid-term Priority Action Plan to 2020, the Poverty Strategy, the SME
Strategy for Ukraine for the period. by 2020, the Export
Strategy, etc. It is also envisaged that the favorable conditions will remain in the world markets. According to
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this scenario, GDP is projected to grow at 3% in 2019,
3.8% in 2020, 4.1% in 2021.
The second scenario was designed to identify the
additional effects (positive and negative) that can be
generated in the economy as a result of complex reforms (land and taxation in the area of corporate income
tax) and the budgetary “cost” of such reforms. The external situation of world commodity markets under this
scenario is fully consistent with the assumptions made
in the first scenario. However, the assumptions regarding the inflow of investment and loan capital under the
second scenario are somewhat better. In the second scenario, in 2020 - by 5%, in 2021 - by 5.4%.
In the third scenario, the main directions of domestic economic policy coincide with the first scenario, but
it implies somewhat worse external conditions of development and slower growth of Ukraine's main trading
partners.
Thus, the recent decline in GDP is quite natural
and natural for the processes taking place in our country. However, the short-term reorientation of the EU
market is not expected as quickly as we would like.
There are several reasons for this:
- stop of factories of machine-building and metallurgical branches in Donbass;
- uncertainty about the period and cost of resumption of activity enterprises in the occupied territories;
- the need for certification of Ukrainian goods according to European standards.
Ukraine's entry into the EU market will provide
domestic producers with a base to expand their export
activities and help them to offset losses from the Russian market only in the medium term. A devalued national currency can play a key role here, but export
earnings and foreign exchange gains are offset by a fall
in total exports. Positive results of macroeconomic de-
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velopment can be achieved under the conditions of political will, effective state decisions, implementation of
targeted tactical directions of socio-economic development, which are defined in the overall strategy of development of Ukraine, which will allow to alleviate social tension in society and ensure sustainable socio-economic development. In accordance with the current
trends in the development of the socio-economic system of the state and taking into account the need to adhere to certain forecast development scenarios, it is necessary to change approaches to macroeconomic policy
in order to ensure socio-economic development on the
basis of homeostasis.
Market transformations in an independent Ukraine
were carried out in a socio-economic environment
formed in a centralized economy. As a result, the benefits of a market economy have not been able to fully
manifest themselves. Unfortunately, Ukraine has not
been able to become one during the years of independence a highly developed country, despite its rich natural
resource potential and favorable geopolitical position.
For the last four years our country has been going
through a rather difficult period of its history, which is
connected with the military conflict with Russia in the
east of Ukraine. This reflects negatively on all indicators of the socio-economic development of the country
and the aggravation of the internal political crisis. The
economic potential of the country is characterized by
the ability of the national economy to produce material
goods, provide services, meet the economic needs of
society. This is due to the use of all available resources
- natural, industrial, material, labor, financial, scientific
and technical, information, etc. The above resources
form the structure of the country's economic potential.
The level of socio-economic development of any state
is a consequence of realizing its economic potential [5].
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Fig. 1. Gross domestic product per capita in Ukraine and in the world for 2018
In 2018, Ukraine ranked 128th in the world in
GDP by per capita ($ 2,963 thousand). In 2018, the list
for the above indicator was topped by Luxembourg ($
114,234 thousand), Norway ($ 81,695 thousand), the
United States ($ 62,606 thousand), Austria ($ 51,509

thousand), Germany ($ 48,264 thousand). .), Canada ($
46,261,000), United Kingdom ($ 42,558,000), Japan ($
39,306,000), Poland ($ 15,431,000), Belarus ($
6,306,000). [6] .
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Given the long-standing interest in future development trends, the practical world-wide experience of
forecasting the socio-economic development of territories is quite wide and varied. Powerful international organizations: World Bank, International Monetary
Fund, Organization for Economic Cooperation and Development, UN are engaged in forecasting world trends
and positioning specific countries in various spheres of
public activity. Effectiveness, efficiency and effectiveness of modern experience of economically developed
countries of the world is achieved by the simultaneous
use of two forms of forecasting: centralized (Canada,
Switzerland, others) and decentralized (USA, Germany, others). Along with the forecasting function, the
effectiveness of managing the world economic system
is achieved through the active use of the planning system, which is a pre-defined defined actions that affect
the process of preparation and decision-making to
achieve a certain goal [7].
At the present stage of development, preference is
given to indicative, or recommended, planning, the nature of which has evolved over time from the current
situation - when the set of conditions and factors formally determine the socio-economic situation; through
structural - when attention is paid to a territorial section
with a focus on sectoral and sectoral analysis of the
economy, taking into account the coherence of interests
of enterprises and the state; to strategic - when priority
is given to the long-term priorities of economic development, the main role in the implementation of which
belongs to the state. Use long-term (10+ years), medium-term (three to five years) and current (annual)
planning.
The negative impact of the external environment
will weaken the possibilities of implementing reforms,
first of all, financial ones. Under the third scenario,
GDP is projected to grow by 1.6% in 2020, by 2.1% in
2021.
So for 2020-2021. a slowdown in consumer prices
is expected, as well as a slight increase in the unemployment rate. However, only under the most optimistic first scenario, the average monthly wage in 2020 is
expected to increase insignificantly (by 6%). - in 2020,
12 835 UAH. - in 2021 [8].
The risks to financial stability persist. Ukraine is
undergoing a period of peak payments on external debt.
Such payments, with limited ability to attract international capital markets, have already reduced international reserves. In such circumstances, it is critical to
continue to receive credit from the IMF and other official lenders. Other risks include a slowdown in GDP
growth, a failure to meet tax revenues and a high likelihood of a decrease in Russian gas transit through the
territory of Ukraine in 2020. In the first five months of
2019, international reserves fell by $ 1.4 billion. because of the high payments on external liabilities.
In May, the government purchased from the NBU
almost all of the currency needed to repay US $ 1.0 billion sovereign Eurobonds. However, the recent placement of EUR 1 billion in Eurobonds will make it possible to replenish reserves. High foreign currency payments will continue: Ukraine will spend an average of
$ 2.6 billion in the next five quarters. quarterly, and
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from mid-2019 to the end of 2021, the government and
the NBU have to pay more than $ 20 billion in foreign
currency debt. Unless new external borrowing is sufficient, international reserves will decline. Therefore, in
the coming years, the repayment and servicing of the
currency government debt is a source of potential risks
to financial stability [9].
According to the first estimate of the State Statistics Service, in Q1 2019 real GDP growth slowed to
2.2% yoy, compared to Q1 2018 real GDP grew by
3.1% yoy.
In the second quarter of 2019, Ukraine's real GDP
grew by 4.6% yoy, which is the best result in the entire
post-crisis economic recovery history (last year, real
GDP also increased by 4.6% yoy. in Q4 2016 due to
high maize crop), and in Q2 2018 real gross domestic
product increased by 3.6% yoy. The cumulative growth
of the Ukrainian economy over the last 4 years has exceeded 13%.
The real GDP growth on November 19, 2019 in
the third quarter was 4.2% yoy, compared to the third
quarter of 2018 then the real GDP growth of Ukraine
slowed down to 2.8% yoy. Despite the slowdown in
GDP in 2019, this is the second best quarterly result for
the 2018-2019 period. Thus, the growth for the 9
months of 2019 was 3.9% yoy. This is the fastest
growth rate of the Ukrainian economy in 8 years.
Thus, among the forecasts for the development of
the Ukrainian economy for 2020 and in the years to
come, conservative-optimistic estimates prevail,
which, although predicting a very moderate increase in
Ukrainian GDP, do not expect strong military-political
and economic shocks to impact Ukraine.
In External economic deficits will increase markedly in 2020 - the negative current account balance will
reach 5.4-6% of GDP, while in 2018, this deficit was
2.2% of GDP. Such deficits cannot be covered by the
inflow of direct investment, the annual volume of
which will not exceed $ 3-4 billion. USA. Limited access to external financing means that external debt will
decrease somewhat, but some of the foreign exchange
reserves, which by the end of 2020, will be lost. will
fall to $ 10.5 billion. USA. These and other important
indicators are weak enough to support sustainable
growth, but the country will manage without a crisis
shock. That is why we point out that our forecast scenario is only "pessimistic" in nature, "- explained the
director of economic programs of the Center. O.
Razumkova V. Yurchishin [10].
Thus, the problem of the real state of the social
sphere for Ukraine is quite acute despite governmental
priorities and initiatives. In addition, this acuity tends
to be further inflated. A radical solution to the problems
of the social sphere and a way out of the degradation
state is possible only if the price relations in society are
reformed. And this will be possible only in the case
when the cash flows will accept the natural need and
correspond to the accelerated nature of the goods exchange processes in the country's economy. In forming
the system of socio-economic development of Ukraine,
one should rely on an objective assessment of the current situation. The effectiveness of the system of socioeconomic development is estimated by the indicators of
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competitiveness of the national economy (the index of
world competitiveness); GDP dynamics; volume of foreign direct investment.
In today's global transformation, the strategic vector of evolution of world civilization is focused on solving the problem of improving human capital by steadily
developing the basic socio-economic parameters of social life, especially at the regional level.
The issues that remain in the strategic comparative
analysis of optimistic and pessimistic scenarios of
Ukraine's economic and social development remain unresolved.
Modern management of the processes of planning
and forecasting the world economy is characterized by
the following features:
1. The task of developing national forecasting and
strategic planning systems in the country is of key importance in public policy.
2. Increasing dependence of processes in each
country on economic and socio-political conditions in
the outside world increases the importance of interaction of national forecasting and analysis centers with
global centers.
3. Increasing the role of scientific and technological forecasting as a system-forming component in strategic planning and conceptual programming of economic development, which is directly related to the exacerbation of problems of energy and other natural resources scarcity worldwide.
4. Increasing interaction of state and private ownership in all issues of strategic regulation of develop-
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ment in the conditions of increasing power of multinational corporations and other business structures of national and regional scale, when the main resource potential of development is located outside direct state
regulation.
5. Increasing importance of regional peculiarities
of the socio-economic policy of the state in the conditions of the global tendency of delegation of powers
from the center to the regions. Analysis of existing
weaknesses in the domestic methodology of forecasting
macroeconomic indicators indicates the feasibility of
its improvement, and relevant in this case is to borrow
experience from other countries.
According to the results of the study of the genesis
of macroeconomic forecasting and budget revenue
planning in different countries of the world, we have
identified the main positive trends, which should be
taken into account in improving the macroeconomic
forecasting and planning of the State Budget of
Ukraine. These include: active involvement in the macroeconomic forecasting and budgeting of business entities' budgets; widespread use of computer hardware in
the methodological support are important economic
and mathematical methods of forecasting and modeling
systematic profile training; flexible adjustment of plans
and forecasts; constant work on improving the reliability of the information base; effective use of mediumterm macroeconomic forecasting and revenue planning
budget; the motivational system of stimulation of
productivity is established labor (Fig. 2).

FOREIGN AFFAIRS OF MACROECONOMIC FORECASTING AND PLANNING OF
BUDGET REVENUE

Active use of economic and mathematical methods and modeling, which in turn
requires the use of modern information technologies and the implementation of
professional development
Involvement in the macroeconomic forecasting and budgeting of NGO
budgets

Adjustment of plans and forecasts by the method of "sliding smoothing"

Ongoing work to improve the credibility of the macroeconomic
forecasting and budgeting information base
Effective application of medium-term macroeconomic forecasting and
budget revenue planning
Identification of cost expression of functions and stages of macroeconomic forecasting and
budgeting of budget revenues, which creates prerequisites for effective management
(establishing a motivational system of stimulating labor productivity)
Fig. 2 Foreign experience in macroeconomic forecasting and budgeting
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Summarizing the above, we can conclude that
Ukraine's practical experience in forecasting socio-economic development is only primary and imperfect.
There is a limited list of macroeconomic indicators and
a short-term nature. Required government forecasting
documents do not have operational and short-term (several months, quarters) forecasts, which makes it impossible developing, correcting and adopting timely
measures to detect, prevent and counteract negative
trends, as well as monitor the response of economic
agents to decisions already made. On the other hand,
the formation of promising state policy requires the medium-term (long-term) forecasts of socio-economic development on the basis of current and short-term development trends, which is widely used in modern world
practice. Lack of coherence between current forecasts
and indicators of socio-economic development of the
regions in the development of the State Regional Development Strategy may cause a fundamental impossibility of fulfilling the objectives of the strategy and
achieving indicative values. Therefore, it is advisable
and urgent to develop and implement a methodology
for systematic forecasting of socio-economic development, which would ensure the interconnection of all
spheres of society with each other.
The objective of the Strategy is to build a modern
and efficient public financial management system that
is capable of delivering quality public services, effectively accumulating resources and allocating them according to the priorities of the state development in the
medium and long term.
To achieve this goal, you must complete tasks in
the following priority areas:
- adherence to the general fiscal discipline in the
medium term;
- increasing the efficiency of resource allocation at
the level of public policy-making;
- ensuring efficient implementation of the state
budget;
- Increasing transparency and accountability in
public administration finance.
The main objectives of the Strategy are [11]:
- full implementation of strategic and mediumterm budgetary planning, which will ensure the allocation of resources in accordance with the identified priorities of the state and strengthening the overall fiscal
discipline;
- introduction of an effective system of planning
and evaluation of the implementation of the state
budget, enhancing the role and responsibility of the
main spending units in determining the priorities of
their activities and the effective use of such funds to
achieve them;
- Increasing the efficiency of public expenditures
by conducting a comprehensive analysis of the expediency and efficiency of expenditures and changing the
approaches to their implementation by moving from the
maintenance of institutions to the provision of quality
public services;
- improving the quality and efficiency of administration of taxes and fees and the level of compliance
with the requirements of tax legislation;

The scientific heritage No 46 (2020)
- Strengthening control over fiscal risks and taking
measures to minimize them, in particular with regard to
state-owned enterprises, state guarantees and other contingent liabilities;
- ensuring strategic allocation and monitoring of
public investments;
- supporting the process of budgetary decentralization by ensuring a clear allocation of relevant powers
and resources, as well as ensuring accountability of local budgets;
- increasing the level of managerial accountability
and the effectiveness of internal control and audit at
central and local level..
The operational objective of sustainable development should be to promote a long-term, inclusive balance of economic growth, full and productive employment and decent work for all. The task is:
- Ensure annual gross domestic product growth at
an average of not less than 4% for the period 20182020, 6% for the period 2021-2025 and 7% for the period 2026-2030.
- Promote a shift in the structure of exports in the
direction of growth of products and services with a high
share of value added, in particular to increase the share
of products of high-tech sectors of the economy up to
15% in the structure of exports.
- Achieve productivity gains in the economy
through diversification, technical modernization, creation of incentives, including tax, innovation and job
creation.
- Increase the amount of science funding from all
sources to 3% of GDP by 2030 and secure at least 1.7%
of GDP from state budget funding for scientific and
technical activities.
- Ensure the implementation of policies that promote productive activities, create decent working conditions, entrepreneurship, creativity and innovation,
create favorable conditions for professional development, motivational incentives for professional reorientation and development of self-employment of the population.
- Ensure full and productive employment and decent working conditions for all women and men, including young people and people with disabilities, by
2030, and equal pay for work of equal value, in line
with labor productivity indicators.
- Increase te employment rate to 70% in 2030 by
creating new jobs.
- Promote the banning and elimination of the worst
forms of child labor and, by 2025, stop the practice of
child labor in all its forms.
- Protect labor rights and promote safe and secure
working conditions for all workers.
- Strengthen the capacity of national financial institutions to encourage and extend access for micro,
small and medium-sized enterprises and citizens to insurance, financial and banking services, in particular to
available credit [13].
So, nowadays the system of state strategic planning in Ukraine cannot be considered holistic and logically complete. There are various ways to improve it.
One of them was proposed by the Bill “On State Stra-
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tegic Planning” of November 3, 2011 No. 9407, according to which documents of state strategic planning
should be developed for the long, medium and short
term. But still no document regulating the whole system of state strategic planning for long, medium and
short-term periods, as well as control over the execution of strategic documents, was adopted. Prospects for
further research in this area should be the definition of
conceptual foundations of state strategic planning.
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Анотація
Визначено місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки країни, проаналізовано основні
теоретичні підходи до трактування поняття “фінансова безпека держави” та відображено основні її складові. Визначено, що фінансова безпека є одним із ключових елементів економічної безпеки, стан фінансів
у державі напряму залежить від стану економіки країни, і, одночасно із цим, економічне благополуччя
країни значною мірою залежить від рівня забезпечення фінансової безпеки кожного окремого громадянина, так само як суспільства і держави в цілому. Це означає взаємозалежний характер фінансової та економічної безпеки держави та дозволяє стверджувати, що стабільність і захищеність фінансової системи
можуть і повинні розглядатися як чинники забезпечення фінансової і, як наслідок, національної безпеки
України. Вказано склад системи фінансової безпеки яка включає: бюджетну, валютну, грошово-кредитну,
боргову безпеки, безпеку страхового ринку та безпеку фондового ринку.
Abstract
Defined by a local economic security advocate by analyzing basic theoretical approaches to interpreting the
concept of "protected" and adding its main components. They have determined that there is confidence that it is a
key contributor to economic security, and that the station remains pressed for a business economic resource, while
simultaneously harnessing economic well-being that is separated in the past and segregated as well as believing in
general. This signifies the interdependent nature of the financial and economic security of the state and allows us
to argue that the stability and security of the financial system can and should be considered as factors for ensuring
the financial and, as a consequence, national security of Ukraine. The composition of the financial security system
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is included, which includes: budgetary, foreign exchange, monetary, debt, security of the insurance market and
stock market security.
Ключові слова: безпека, фінансова безпека, економічна безпека, боргова безпека, валютна безпека,
бюджетна безпека.
Keywords: security, confident security, economic security, debt security, currency security, budgetary
security.
Постановка проблеми. Ефективний розвиток
економіки країни неможливий без досягнення необхідного рівня її фінансової безпеки, яка є однією
із найбільш важливих складових економічної безпеки держави в цілому та в розрізі окремих її функціональних елементів. Фінансова безпека країни
визначає рівень її інвестиційної привабливості,
конкурентну позицію на світових ринках, а також
формує умови господарювання для розвитку
суб’єктів підприємництва на перспективу. Мінливість і ризиковість економічного, фінансового та
політичного середовища в Україні актуалізують
значущість фінансової безпеки країни та обумовлюють потребу у виявленні факторів, що впливають на її стан і тенденції формування з метою створення передумов для стійкого економічного зростання.
Аналіз останніх досліджень Проблеми фінансової безпеки досліджувалися в працях: Барановського О. І., Кудряшова В. П., Ладюка О. Д., Мочерного С. В., Сухорукова А. І., Федосова В. М., Юрія
С. І. та інших. У сучасній економічній літературі
поняття «фінансова безпека» має дуже багато визначеннь, тому що термін включає в себе широкий
спектр питань.
Метою статті є виокремлення місця фінансової безпеки в економічній безпеці країни та основних чинників формування фінансової безпеки в Україні.
Виклад основного матеріалу досліджень.
Сучасні економічні реалії переконливо свідчать, що
перспективи, темпи та загальний вектор напряму
соціально-економічного прогресу національних господарств значною мірою залежить від стану сформованості економічної безпеки держави, у системі
якої важливу роль відіграє фінансова складова [4].
Розробка ефективного механізму забезпечення
фінансової безпеки держави неможлива без наукового осмислення її економічної сутності, дослідження й розробки методів оцінки та перегляду теоретичних підходів, до забезпечення стабільності й
стійкості фінансової системи держави.
Економічна безпека – це елемент цілісної системи нації і держави, яку характеризує стан економічної системи, якому притаманна стійкість до дії
екзогенних й ендогенних викликів і загроз та при
якому забезпечується захист національно-державних інтересів у сфері економіки.
Слід зазначити, що основним завданням державної політики, спрямованої на забезпечення економічної безпеки держави, є впровадження системи
заходів, спрямованих на забезпечення соціальноекономічних інтересів суспільства та досягнення
стабільності національної економіки, і особливо
стійкості її фінансової складової, що зумовлено насамперед посиленням у ХХІ столітті інтеграції та

консолідації фінансових ринків і формуванням глобальної фінансової системи. Тому базовою складовою в ієрархії економічної безпеки держави є, без
сумніву, фінансова безпека.
Кожен науковець має свій підхід до визначення цього поняття. На думку М. Єрмощенко, фінансова безпека – це такий стан фінансово-кредитної сфери, який характеризується збалансованістю
і якістю системної сукупності фінансових інтересів,
достатністю обсягів фінансових ресурсів для всіх
суб’єктів господарювання і населення в цілому, що
забезпечує ефективне функціонування національної економічної системи і соціальний розвиток [5].
А.І. Сухоруков у своїй монографії визначає фінансову безпеку держави як захищеність інтересів
держави у фінансовій сфері, або такий стан бюджетної, податкової та грошово-кредитної систем, що
гарантує спроможність держави раціонально використовувати фінансові ресурси [14]. С. Кульпінський пропонує використовувати «поняття фінансова
безпека» як комплекс дій для досягнення, а саме
здійснення цілеспрямованого комплексу заходів
щодо фіскальної та монетарної політик з метою досягнення стабільності фінансової системи та створення сприятливого інвестиційного клімату [7].
О.І. Барановський дав визначення категорії фінансової безпеки як «ступеня захищеності фінансових інтересів; рівня забезпеченості суб’єктів усіх
рівнів управління фінансовими ресурсами; стану
складових фінансового ринку; якості фінансових
інструментів і послуг; стану фінансових потоків в
економіці, що дозволяє вважати її одним з найважливіших системоутворюючих елементів економічної безпеки держави» [1].
О. Савицька вважає, що фінансова безпека становить найважливішу складову економічної безпеки держави, особливо з урахуванням ринкової
економіки. Дослідниця також вказує складові фінансової безпеки, до яких відносить: стан фінансів
та фінансових інститутів, при якому забезпечується
гарантований захист національних економічних інтересів; гармонійний і соціально спрямований розвиток національної економіки, фінансової системи
і всієї сукупності фінансових відносин і процесів у
державі; готовність і здатність фінансових інститутів створювати механізми реалізації та захисту інтересів розвитку національних фінансів; підтримка
соціально-політичної стабільності суспільства; формування необхідного економічного потенціалу і
фінансових умов для збереження цілісності та єдності фінансової системи навіть при найбільш несприятливих варіантах розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів і успішного протистояння внутрішнім і зовнішнім загрозам фінансової безпеки [12].
Процес формування фінансової безпеки дер-
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жави має відбуватися на основі визначення наукової теорії, стратегії й тактики, концепції, здійснення
відповідної державної політики, застосування комплексу визначених способів, засобів, методів і напрямів забезпечення фінансової безпеки.
Фінансова безпека держави – основний критерій її здатності здійснювати самостійну фінансовоекономічну політику відповідно до своїх національних інтересів. Ця безпека обумовлена здатністю
державних органів забезпечувати стійкість розвитку держави проти:
- впливу світових фінансових криз;
- умисних дій учасників загальносвітових
фінансово-економічних відносин (держав, транснаціональних корпорацій тощо);
- впливу тіньових структур на національну
економічну й соціально-політичну систему, розповсюдження злочинів та адміністративних правопорушень у фінансовій сфері, зокрема, легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- значного витоку капіталів за кордон;
- «втечі капіталу» з реального сектора економіки [6].
Фінансова безпека країни може забезпечуватись шляхом стійкості економічного розвитку держави, платіжно-розрахункової системи та фінансово-економічних параметрів; недопустимості
впливу світових економічних криз та тіньових структур на національну економічну, а також політичну, соціальну системи, нейтралізації масштабному
відтоку капіталів за кордон; запобігання конфліктам між владою різних рівнів з приводу розподілу і
використання ресурсів національної бюджетної системи; оптимального залучення та використання
коштів іноземних запозичень; попередження злочинів та адміністративних правопорушень у фінансових правовідносинах.
Фінансову безпеку держави характеризують
такі фактори:
- рівень фінансової незалежності (при цьому
велике значення має розмір зовнішньої фінансової
допомоги з боку міжнародних фінансових інституцій, економічних угруповань, урядів окремих країн,
обсяг іноземних інвестицій у національну економіку);
- характер фінансово-кредитної політики (як
внутрішньої, так і зовнішньої), яку проводить держава;
- політичний клімат в країні;
- рівень
законодавчого
забезпечення
функціонування фінансової сфери.
Окрім того, слід пам’ятати і про те, що фінансова безпека є складною системою, яка включає ряд
рівнів та підсистем, кожна з яких володіє не лише
індивідуальними особливостями, але й власною
структурою. До елементів фінансової безпеки держави відносять: ефективність, яка полягає у здатності фінансової безпеки забезпечувати досягнення
стратегічних цілей розвитку держави; незалежність, яка становить здатність держави визначати
цілі, шляхи та механізми її функціонування; конку-
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рентоспроможність, тобто здатність фінансової системи виконувати свої основні завдання та функції
за умов впливу фінансових систем іноземних країн,
а також світових фінансових агентів.
Дослідники також визначають індикатори фінансової безпеки країни, до яких традиційно входять бюджетна безпека, безпека грошового ринку,
безпека інфляційних процесів, валютна та боргова
безпека, безпека страхового та фондового ринку, а
також банківська безпека. Окремі вчені також долучають до групи складових фінансової безпеки
безпеку корпоративного сектору.
Економічна безпека держави включає в себе
фінансову, інвестиційну, інноваційну, зовнішньоторговельну, енергетичну, соціальну, демографічну
безпеки. Безсумнівно, всі складові є досить важливими в сучасній економіці. Проте в сучасних умовах глобалізації фінансових потоків, вільний рух
капіталу, вплив світових фінансових систем на окрему країну переходить на новий рівень.
Саме фінансова глобалізація створює умови
для фінансової влади, яка за допомогою володіння
світових грошей і розпорядження вартості, управління фінансовими потоками дозволяє впливати як
на світове господарство (у тому числі міжнародну
безпеку), так і на окремі країни (національну безпеку) [13]. Фінансова безпека це надзвичайно складна та багаторівнева система, яку утворюють безліч
підсистем, кожна з яких має власну структуру та логіку розвитку[9].
Фінансова безпека країни включає такі складові: бюджетної, податкової, боргової, банківської,
валютної, грошово-кредитної, інвестиційної, страхового ринку, ринку капіталів, фондового ринку,
суб’єктів господарювання та кібербезпеки фінансового ринку.
Зважаючи на те, що фінансова безпека не є динамічною, то механізм її забезпечення становить
сукупність організаційних та інституційно-правових заходів впливу спрямованих на своєчасне виявлення, попередження та ліквідацію загроз стабільності і стійкості фінансової системи, містить три
елементи
Методи забезпечення фінансової безпеки держави
1 Об’єктивний і всебічний моніторинг економіки і фінансової сфери з метою виявлення і прогнозування загроз інтересам об’єктів фінансової
безпеки
2 Вироблення порогових значень фінансових
та соціально-економічних показників, перевищення яких може провокувати фінансову нестабільність і фінансову кризу
3 Розробка те реалізація конкретних заходів
спрямованих на попередження, нейтралізацію та ліквідацію загроз фінансовій безпеці держави
Фінансова безпека пов’язана із впливом певного виду загроз. Загрози – це зміни в зовнішньому
або внутрішньому середовищі, які призводять до
небажаних змін предмета безпеки (наприклад, підприємства) [2]. Такі загрози можуть формуватися
як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі
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функціонування суб’єктів підприємницької діяльності.
Основними загрозами у сфері фінансової безпеки держави виступають:
- недосконалість бюджетної політики та нецільове використання коштів бюджету;
- переважно фіскальний характер системи оподаткування;
- значні обсяги державного та гарантованого
державою боргу, проблеми з його обслуговуванням;
- різкі зміни рівня цін та курсу національної валюти;
- недостатні обсяги золотовалютних резервів;
- невисокий рівень капіталізації банківської системи, невеликі обсяги довгострокового банківського кредитування та значний рівень процентних
ставок за кредитами;
- криміналізація та масштабний відплив капіталу у «тінь» і за кордон;
- фінансова залежність національної економіки
від зовнішніх джерел;
- нецільове використання коштів державного
бюджету;
- складний фінансовий стан підприємств, недостатність власних коштів для формування необхідного інвестиційного потенціалу, незначні обсяги інвестицій;
- недосконалість нормативно-правової бази регулювання платіжно-розрахункових відносин,
криза не платежів [10].
Присутність внутрішніх загроз насамперед
слід пов’язувати з нестабільністю політико-економічної ситуації, а також незавершеністю реформування ринкової економіки в державі. До основних
внутрішніх загроз фінансовій безпеці держави належать:
– нестабільність політичної ситуації;
– високий рівень корупції;
– неефективне регулювання та низький рівень
правової культури у фінансовій сфері;
– значне зниження інвестиційної та інноваційної активності;
– низький рівень золотовалютних резервів;
– неефективність податкової системи та значне
ухилення від сплати податків та зборів;
– невисокий рівень бюджетної дисципліни та
постійний бюджетний дефіцит;
– високий рівень боргової залежності держави;
– тінізація та криміналізація економіки, нелегальний відтік капіталів за кордон;
– непрогнозована політика регулювання курсу
національної валюти Національним банком України;
– значні проблеми у функціонуванні фондового ринку держави;
– низький рівень власної капіталізації банківської сфери;
– невисокий рівень доходів суспільства.
Водночас зовнішні загрози фінансовій безпеці
можуть бути пов’язані з такими факторами, як:
– нестабільність функціонування держави у сучасних геополітичних процесах;
– невисокий рівень залучення ефективних зов-
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нішніх інвестицій та безконтрольність щодо накопичення зовнішньої заборгованості;
– значне падіння доходів від експорту української промисловості та агропромислового комплексу;
– надмірне втручання міжнародних фінансових організацій у внутрішні справи держави;
– вплив наслідків світових фінансових криз на
функціонування і так нестабільної фінансової системи держави.
Ступінь впливу загроз визначається на підставі
розрахунку і моніторингу системи індикаторів та
порівняння їх із пороговими значеннями. Індикатор
– елемент, що відображає процес або стан об'єкта
спостережень, його якісні та кількісні характеристики.
Обґрунтована система індикаторів дає змогу
оперативно здійснювати аналіз фінансової безпеки
різних об'єктів, попереджувати розвиток негативних тенденцій, вносити необхідні корективи як у
повсякденну діяльність, так і на перспективу, прогнозувати розвиток подій.
Залежно від специфіки досліджуваного явища
визначаються порогові значення індикаторів, що не
можуть визначатися шляхом точних розрахунків, а
визначаються експертно на основі досвіду. Рівень
фінансової безпеки визначають багато індикаторів,
основними з яких є: дефіцит бюджету, обсяги боргів держави, рівень інфляції, вартість банківських
кредитів, рівень монетизації економіки, обсяг міжнародних резервів НБУ (табл 1)
Зовнішньоекономічна безпека – це стан відповідності зовнішньоекономічної діяльності національним економічним інтересам, що забезпечує мінімізацію збитків держави від дії негативних зовнішніх економічних чинників та створення сприятливих умов для розвитку економіки завдяки її
активній участі у світовому розподілі праці. Її рівень визначається такими індикаторами: коефіцієнт
відкритості економіки; рівень експортної залежності, % до ВВП; рівень імпортної залежності, % до
ВВП; коефіцієнт покриття експортом імпорту; частка імпорту товарів у внутрішньому споживанні, %.
Макроекономічна безпека розглядається як стан
економіки, за якого досягається збалансованість
макроекономічних відтворювальних пропорцій.
Складовими та індикаторами макроекономічної
безпеки є сальдо поточного рахунку платіжного балансу України, % до ВВП; темп приросту ВВП, %;
рівень «тонізації» економіки, % до ВВП; узагальнена продуктивність (випуск на одиницю продуктивної потужності); рівень технології виробництва
( частка ВВП у випуску); індекс споживчих цін .
Фінансова безпека – це стан фінансової системи країни, за якого створюються необхідні фінансові умови для стабільного соціально-економічного
розвитку країни, забезпечується її стійкість до фінансових шоків та дисбалансів, створюються умови
для збереження цілісності та єдності фінансової системи країни. Фінансова безпека представлена як
комплексне явище, що містить систему таких складових, як банківська безпека, безпека небанківського фінансового сектора, боргова безпека, бюджетна безпека, валютна безпека, грошово-кредитна
безпека[6].
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№
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
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Таблиця 1

Індикатори стану фінансової безпеки України [11]
Індикатор, одиниця виміру
1. Бюджетна безпека
Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет (без урахування доходів Пенсійного фонду), %
Відношення дефіциту, профіциту державного бюджету до ВВП, %
Покриття дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх запозичень, %
Відношення дефіциту, профіциту торговельного балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі,
%
Обсяг трансфертів з державного бюджету, % до ВВП
Амплітуда коливань бюджетних видатків на одну особу між регіонами України, %
2. Безпека грошового ринку та інфляційних процесів
Відношення обсягу грошового агрегату М3 до ВВП (рівень монетизації), %
Відношення ВВП до обсягу грошового агрегату М2 (швидкість обігу), кількість обертів
Обсяг готівки, % до ВВП
Рівень інфляції (до грудня попереднього року), %
Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитів, наданих банківськими установами, %
3. Валютна безпека
Темп зміни індексу офіційного курсу гривні до долара США до показників попереднього періоду, %
Відношення обсягів депозитів в іноземній валюті до загальних обсягів депозитів (рівень доларизації), %
Валові міжнародні резерви України, місяці імпорту
4. Боргова безпека
Відношення загального обсягу державного боргу до ВВП, %
Відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП, %
Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу, доларів США
Відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, %
Відношення відсоткових платежів з обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів
і послуг, %
Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування зовнішнього бору до доходів державного
бюджету, %
Відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП, %
Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування внутрішнього боргу до доходів державного бюджету, %
5. Безпека страхового ринку
Показник проникнення страхування (страхові премії до ВВП), %
Показник щільності страхування (страхові премії на одну особу), доларів США
Частка довгострокового страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій, %
Рівень страхових виплат, %
Частка премій, що належать перестраховикам нерезидентам, %
6. Безпека фондового ринку
Відношення обсягу номінальної капіталізації ринку акцій до ВВП, %
Дохідність облігацій внутрішньої державної позики, %
Частка покриття державними цінними паперами внутрішнього державного боргу, %
7. Банківська безпека
Частка іноземного банківського капіталу в загальному обсязі банківського капіталу, %
Обсяг кредитування банками реального сектору економіки, % до ВВП

Боргова безпека - це такий рівень внутрішньої
та зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування й ефективності використання
внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального
співвідношення між ними, достатній для вирішення
нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує втратою суверенітету та руйнуванням вітчизняної фінансової системи.
У зарубіжній практиці використовують різні

способи вимірювання рівня боргової безпеки країни. З проведеного аналізу наукових розробок вчених бачимо, що на даний час не існує єдиного переліку показників оцінювання боргової безпеки.
Державний борг держави поділяється на внутрішній та зовнішній.
- зовнішній державний борг – заборгованість держави іншим країнам, міжнародним економічним організаціям та іншим особам. Державний
зовнішній борг є частиною валового зовнішнього
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боргу країни.
- внутрішній державний борг – заборгованість держави власникам державних цінних паперів
та іншим кредиторам [1].
Власне державний борг виникає внаслідок фінансових запозичень держави, договорів і угод про
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надання кредитів та позик, пролонгації та реструктуризації боргових зобов'язань минулих років. Сукупність боргових зобов'язань держави містить також гарантований державою борг, що виникає внаслідок прийнятих на себе державою гарантій за зобов'язаннями третіх осіб, або прийняті на себе
державою зобов'язання третіх осіб.
Таблиця 2
Державний та гарантований державою борг України в 2019 р. [3]
Показник
Зовнішній
Внутрішній
Усього
млн. грн
%
млн. Грн
%
млн. грн
%
Державний борг
931 874,0
46.6%
829 495,1
41.5%
1 761 369,1
88.1%
Гарантований борг
227 347,6
11.4%
9 558,7
0.5%
236 906,3
11.9%

Із зазначеного вище, можна сказати, що на даному етапі економічного розвитку загрозами боргової безпеки країни є:
- високий рівень державного боргу порівняно з
рівнем ВВП;
- висока вартість державних запозичень;
- неефективне використання запозичених коштів;
- висока частка запозичень в іноземній валюті;
- низький рівень золотовалютних резервів;
- девальвація національної грошової одиниці
[10].
Бюджетна безпека як складова фінансової безпеки залежить від результатів реалізації ефективної
державної фінансово-економічної політики як основи досягнення національних інтересів.
Ефективне використання бюджету, а саме ефективне управління грошовими потоками держави,
має забезпечувати регулювання економічних і соціальних процесів в інтересах суспільства, створювати стабільні умови для економічного розвитку
країни.
Бюджетна політика є складовою фінансової
політики держави і як одна з рушійних сил розвитку України передбачає подальшу стабілізацію державних фінансів, забезпечення економічного зростання та підвищення стандартів життя для підтримки збалансованого розвитку держави.
В сьогоднішніх умовах розвитку перед державою стоїть завдання забезпечення збалансованості
та стабільності бюджету держави щодо несприятливих зовнішніх впливів, налагодження ефективного управління грошовими потоками країни, створення ефективної бюджетної та грошово-кредитної
політики, а також довгострокової бюджетної стійкості і стабільності.
Протягом останніх років для вирішення зазначеного завдання посилився контроль за діяльністю
фінансових інститутів, внаслідок чого вони стали
керуватися засадами відповідального управління
суспільними фінансами, спрямованими на впровадження середньострокового фінансового планування, системи прогнозування бюджетних параметрів, забезпечення реалістичності економічних прогнозів, а також створення й підтримку необхідних
фінансових резервів[14].
Валютно-курсова безпека - це такий стан курсоутворення, який створює оптимальні умови для
поступального розвитку вітчизняного експорту,

безперешкодного припливу в країну іноземних інвестицій, інтеграції України до світової економічної системи, а також максимально захищає від потрясінь на міжнародних валютних ринках [6].
До критеріїв валютної безпеки відносять:
- передбачуваність динаміки обмінного курсу
національної валюти;
- збалансованість попиту та пропозиції на валютному ринку;
- забезпеченість в іноземній валюті потреб держави та суб'єктів господарювання; - стабільність
джерел надходжень іноземної валюти; - самостійність національної валютної політики та ін.
Податкова безпека держави - це такий стан податкової системи, який характеризується стійкістю
та стабільністю всіх її елементів, що передбачає
зростання ресурсного потенціалу країни з метою забезпечення соціально-економічного розвитку держави, стійкість її фінансової системи, здатність
протистояти внутрішнім і зовнішнім загрозам України.
Враховуючи багатогранність поняття податкової безпеки, складність взаємозв'язків і взаємозалежності різних її елементів, а також необхідність
урахування економічних інтересів фізичних і юридичних осіб - платників податків, регіонів і держави
з метою забезпечення стійкого економічного зростання, податкова безпека містить у собі такі рівні:
національна податкова безпека; регіональна податкова безпека; податкова безпека платників податків [8].
Отже, податки як ресурсний фактор можуть
бути для держави як засобом забезпечення безпеки,
так і причиною посилення загроз і ризиків (скорочення податкових надходжень до бюджету). Податки та податкову політику слід розглядати як: ресурси та інструмент забезпечення економічної безпеки - з одного боку, і фактор ризику - з іншого.
Таким чином, вплив системи оподаткування на
податкову безпеку реалізується з наступних позицій характеристики податків і зборів: ресурсного
фактора, що перебуває в розпорядженні держави;
інструмента впливу на економічні та соціальні процеси; фактора зворотної залежності функціонування держави від платників податків, адже порушення податкової безпеки може стати реальною загрозою існуванню держави.
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Грошово-кредитна безпека – це стан грошовокредитної системи, що забезпечує всіх суб'єктів національної економіки якісними та доступними кредитними ресурсами в обсягах та на умовах, сприятливих для досягнення економічного зростання національної економіки. Основними показниками її
оцінки є питома вага готівки поза банками в загальному обсязі грошової маси (М0/М3), у %; частка
споживчих кредитів, наданих домогосподарствам,
у загальній структурі кредитів, наданих резидентам; загальний обсяг вивезення фінансових ресурсів за межі країни, млрд дол. США та інші.
Фінансову безпеку держави визначає також
фінансова безпека банківської системи, яка розглядається в двох аспектах. По-перше, з позиції фінансових наслідків діяльності комерційних банків для
економічної безпеки країни в цілому та окремих
клієнтів і контрагентів. По-друге, з позиції недопущення та відвернення явних і потенційних загроз
фінансовому стану банківської системи країни на
рівні як центрального банку, так і комерційних
банків [5].
Безпеку банківської системи трактують, як такий її стан, коли забезпечуються умови для її
стабільного й ефективного функціонування для
соціально-економічного розвитку країни.
До індикаторів безпеки банківської системи
належать: - відношення активів банків до ВВП; розмір чистих внутрішніх активів НБУ (обсяг грошової маси та розмір емісій); - обсяг чистих
зовнішніх резервів НБУ; - частка активів недіючих
банків у загальній сумі активів комерційних банків;
- частка іноземного капіталу у сукупному капіталі
банківської системи та ін. Безпека банківської системи в цілому залежить від безпеки окремого
банку та навпаки.
Наступною складовою фінансової безпеки
держави є інвестиційна безпека, яку визначають як
такий рівень національних та іноземних інвестицій
(за умови оптимального їх співвідношення), який
здатен забезпечити довгострокову позитивну економічну динаміку при належному рівні фінансування науково-технічної сфери, створення інноваційної інфраструктури та адекватних інноваційних механізмів [11].
Головними індикаторами, що визначають інвестиційну безпеку, є: - частка у загальному обсязі
капіталовкладень (в межах 20-25% від ВВП); частка іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій країни; - співвідношення прямих і портфельних інвестицій; - величина іноземних інвестицій на душу населення; - ризикованість інвестиційних проектів й ін.
Забезпечення інвестиційної безпеки держави
потребує
формування
привабливого
інвестиційного клімату. На сьогодні інвестиційний
клімат України характеризується низькою привабливістю, що пов'язано з політичною нестабільністю
та недосконалістю законодавчої бази.
Для України на сучасному етапі існують внутрішні загрози, такі як дефіцит бюджету, високі темпи інфляції, знецінення реальної купівельної
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спроможності фінансових ресурсів, які доповнюються зовнішніми, зокрема, макроекономічними
ризиками, зростанням залежності держави та корпоративного сектора від зовнішніх джерел фінансування. Тому, щоб захистити економіку від внутрішніх та зовнішніх дестабілізаторів, потрібно постійно оцінювати рівень їх впливу через систему індикаторів фінансової безпеки, що відображають
поточний стан та прогноз розвитку фінансової системи України. Довгострокова державна політика у
сфері фінансової безпеки потребує чітко визначених концептуальних засад та стратегічних цілей.
Стратегія фінансової безпеки має включати:
1) визначення чітких критеріїв і параметрів фінансової безпеки України;
2) розробку механізмів і заходів ідентифікації
загроз фінансовій безпеці та форм їх прояву;
3) встановлення основних суб’єктів загроз, механізмів їх функціонування і впливу на національну
фінансову систему;
4) розробку методології прогнозування, виявлення чинників загроз фінансовій безпеці, проведення моніторингу тенденцій і можливостей розвитку таких загроз [6].
Підвищення рівня фінансової безпеки держави
потребує системних дій, які мають містити в собі
механізми у сфері бюджетної та монетарної політики, фондового ринку, а також у сфері регулювання корпоративного сектору економіки тощо. Так
Луцик-Дубова Т.О. запропонувала наступну систему заходів стосовно зміцнення фінансової безпеки України [8]:
1. Реформування бюджетної системи: проведення бюджетних реформ на базі наукового обґрунтування та координації дій (розробки узгоджених
концепцій), стратегії та тактики бюджетування),
підвищення якості прогнозів макроекономічних показників, що використовуються в бюджетному плануванні; комплексний підхід до реформування бюджетного процесу на державному, місцевому рівнях та рівні міжбюджетних відносин; підвищення
результативності бюджетних витрат за рахунок застосування програмно-цільових засад діяльності,
орієнтація бюджетної системи на досягнення конкретних результатів (за відповідними програмами
розвитку); зменшення зовнішнього боргу України,
шляхом прямого зменшення чистих зовнішніх залучень уряду та погашення довгострокових залучень реального сектору економіки; удосконалення
системи бюджетної статистики та діагностики у системному аналізі з індикаторами грошово-кредитної, боргової та валютної безпеки; розробка поетапної стратегії скорочення бюджетного дефіциту за
рахунок нарощення власного доходного потенціалу, підвищення рівня управління державним боргом шляхом реалізації сучасної стратегії залучення
позичкового капіталу, інвентаризації та класифікації всіх боргів, трансформації структури боргу, недопущення практики прийняття виключних рішень, не підпорядкованих єдиній борговій політиці, ліквідація прихованого дефіциту.
2. Удосконалення монетарної політики: забезпечення потреб економічного зростання країни
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шляхом лібералізації характеру грошово-кредитної
політики, а не її спрямування переважно на мінімізацію інфляції, що веде до скорочення попиту, зростання безробіття; врегулювання (помірне зниження) рівня монетизації економіки; подолання дефіциту платіжних засобів; зменшення частки готівки у загальному обсязі грошової маси, що
автоматично погіршить умови функціонування тіньової економіки; подальше збалансування грошового і товарного ринків, тобто зниження рівня інфляційної динаміки; припинення відтоку капіталу
за кордон за допомогою створення сприятливих
умов для репатріації вивезеного капіталу.
3. Удосконалення валютної політика: зменшення рівня доларизації економіки країни засобами
проведення політики цілеспрямованої підтримки
національної грошової одиниці, стимулювання
здійснення операцій із її використанням; оптимізація структури золотовалютних резервів шляхом нарощення в них частки золота; розробка концептуальних засад валютної політики, що передбачатиме
виділення короткострокових та довгострокових цілей її формування та реалізації.
4. Регулювання фондового ринку: підвищення
капіталізації та ліквідності організованого ринку
цінних паперів; створення універсальної національної біржі, яка діятиме на принципах регульованих
ринків ЄС та інтегруватиметься у світовий фінансовий простір; забезпечення поетапного створення
єдиного центрального депозитарію України з урахуванням світового досвіду інтеграції обліково-фінансової інфраструктури; удосконалення інституційної структури ринків капіталу з метою диверсифікації ресурсної бази та залучення збережень населення.
5. Регулювання корпоративних відноси: узгодження вітчизняного законодавства з міжнародними стандартами і сучасними вимогами розвитку
фінансових відносин; підвищення вимог до корпоративного управління; чітке визначення прав і обов'язків емітентів та інвесторів шляхом розробки
ефективної системи державного регулювання ринків капіталу, посилення контролю за дотриманням
вимог законодавства, запобігання шахрайству.
6. Регулювання страхового ринку: сприяння
розвитку страхового ринку та удосконалення порядку ліцензування діяльності страховиків, дотримання вимог до джерел формування статутного капіталу та фінансового становища засновників; створення фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування; введення міжнародних
норм корпоративного управління для страховиків
та розробка державної цільової програми науководослідних робіт у сфері страхування та підготовки
фахівців для страхового ринку.
Отже, фінансова безпека це основна складова
національної безпеки держави від рівня якої залежить благополуччя країни. Щоб досягти найвищого
рівня фінансової безпеки держави їй необхідно виробити механізм її забезпечення, тобто заснувати
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ефективну інфраструктуру, яка і забезпечить фінансову безпеку. Для досягнення фінансової безпеки
держави є постійний моніторинг, оцінка рівня безпеки, розробка та використання заходів зміцнення
фінансової безпеки країни.
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Анотація
Нестача національного капіталу України та потреба в модернізації українських підприємств зумовлюють необхідність залучення прямих іноземних інвестицій. У статті розглянуто динаміку залучення інвестицій в період з 2002 по 2019 роки, а також структуру інвестування за останній рік. На основі проведеного
дослідження зроблено висновки щодо проблем і факторів, що відлякують потенційних інвесторів. Обґрунтовано необхідність залучення іноземних інвесторів та перспективи розвитку різних сфер завдяки іноземному капіталовкладенню. Сформульовано рекомендації щодо здійснення заходів, що сприятимуть підвищенню іноземних капіталовкладень.
Abstract
The lack of national capital of Ukraine and the need for modernization of Ukrainian enterprises make it necessary to attract foreign direct investment. The article discusses the dynamics of attracting investments in the
period from 2002 to 2019, and the structure of investment over the last year. Based on the research conclusions
about the issues and factors that deter potential investors. The necessity of attracting foreign investors and prospects of development of different spheres due to foreign investment are substantiated. Recommendations on the
implementation of measures that will help to increase foreign investment have been formulated.
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, динаміка прямих іноземних інвестицій, структура прямих
іноземних інвестицій, інвестиційна привабливість, капіталовкладення, залучення інвестицій.
Keywords: foreign direct investment, dynamics of foreign direct investment, structure of foreign direct investment, investment attractiveness, capital investment, investment attraction.
На сучасному етапі розвитку України гостро
постали питання досягнення економічного зростання, усунення технічного та інноваційного
відставання від провідних країн світу. Забезпечити
виконання даних завдань можна шляхом залучення
іноземного капіталу. Саме тому, актуальним є питання розвитку, залучення та використання прямих
іноземних інвестицій, адже внаслідок постійних перебудов в економічній та політичній сферах
України спостерігається періодичний відплив іноземного капіталу.
Актуальність теми в переважній мірі полягає в
тому, що інвестиційна діяльність здійснює безпосередній вплив на економічний розвиток країни. В
умовах інтеграційних процесів пряме іноземне інвестування займає провідне місце, а дослідження
тенденцій та структури його розвитку дозволить
знайти слабкі ланки в інвестиційній політиці
України.
Питанням дослідження потенціалу, структури
та динаміки іноземного інвестування присвячено
чимало праць вчених, серед них: О.Амош,
А.Башлаєва, О.Данілов, Л.Гоцуляк, М.Кондратьєв,
М.Мальський, Ю.Макогон, В.Козик, П.Перерва,

Ю.Ткаченко, В.Шеремет, О.Ястремська та інші.
Водночас певні питання динамічності процесу іноземного інвестування в умовах інтеграції є досі не
вивченими, тому потребують додаткової уваги.
Метою статті є комплексне дослідження статистичних показників динаміки та структури інвестиційних процесів в Україні, визначення шляхів
реформування адміністративної системи України,
задля покращення інвестиційного клімату.
Згідно з Законом України "Про інвестиційну
діяльність" інвестиціями є всі види майнових та
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в
об'єкти підприємницької та інших видів діяльності,
в результаті якої створюється прибуток (доход)
та/або досягається соціальний та екологічний ефект
[3].
В інвестиційній політиці будь-якої держави
значну роль відіграють іноземні інвестиції. Так званий процес іноземного інвестування регулює Закон
України "Про режим іноземного інвестування",
який зазначає, що іноземні інвестиції – цінності, що
вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства
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України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту [4].
В останні роки в світі спостерігається тенденція стрімкого зростання потоків прямих іноземних
інвестицій, більша частина котрих припадає на розвинені країни. В той час як на країни, що розвиваються, до котрих власне й входить Україна, припадає значно менша частка. Прямі іноземні інвестиції
для економічних систем таких країн є одними з найбажаніших форм капіталовкладень, оскільки не
лише дозволяють реалізовувати великі проекти, а й
залучають до країни надходження нових інноваційних технологій та нових управлінських практик, а
найголовніше закордонного досвіду.
Слід зазначити, що рівень інвестиційної активності у державі визначається рядом чинників, які
впливають на інвестиційну привабливість країни.
До них належать об’єктивні та суб’єктивні. Об’єктивні – це чинники, які є незмінними або
змінюються протягом тривалого проміжку часу
(наприклад, особливості географічного положення,
природно кліматичні умови, демографічна ситуація). До впливу таких чинників підприємства
тільки адаптуються. Суб’єктивні – це чинники, які
є змінними, і підприємства можуть на них впливати. До таких чинників слід віднести макроекономічні показники (ВВП, рівень інфляції, відсоткова ставка), податкову систему (податкова ставка,
політика), стан ринку (конкурентоспроможність
підприємства, інфраструктура, обсяги експорту,
ринки збуту) [10].
Державну політику щодо залучення іноземних
інвестицій здійснює Кабінет Міністрів України і
Національний банк України, регулює Верховна
Рада. На регіональному рівні в управлінні іноземними інвестиціями беруть участь органи місцевої
адміністрації. Їм делеговані функції соціально-економічного розвитку регіонів.
Загальні принципи, порядок і умови
здійснення іноземного інвестування на території
України регулюється законами України "Про інвестиційну діяльність" [3], "Про захист іноземних інвестицій на Україні" [1], "Про режим іноземного інвестування" [4], "Про зовнішньоекономічну діяльність" [2].
Іноземні інвестиції забезпечують доступ до сучасних технологій у сфері виробництва та управлінської діяльності, розвитку ринку товарів та послуг, сприяють досягненню макроекономічної
стабільності тощо. Крім того, іноземна інвестиційна діяльність відіграє ключову роль у розвитку ринкової інфраструктури та здійснення
низки результативних ринкових перетворень.
Якщо ж розглядати Україну в умовах інтеграційних процесів, то входження України до ЄС зумовлює підвищення привабливості України для іноземних інвесторів. Крім того, з погляду іноземних
інвесторів транскордонні регіони, сформовані на
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кордоні між Україною та ЄС, володіють низкою
специфічних активів, серед яких:
 якісний людський капітал;
 розвинена інфраструктура;
 сприятливе бізнес-середовище;
 велика кількість незайнятих ніш економіки;
 значний природно-ресурсний потенціал;
 наявність готових незадіяних потужностей;
 вигідне геоекономічне положення, яке передбачає високу здатність конкурувати з великими
ринками, що розвиваються за залучення технологічно містких прямих іноземних інвестицій протягом наступних років.
Тому,
роль
інвестиційно-економічного
співробітництва у транскордонних регіонах в умовах євроінтеграції сьогодні суттєво зростає. Особливо це стосується малого бізнесу, що найбільш
ефективно забезпечує зайнятість населення в прикордонних регіонах України [9].
Проте, на превеликий жаль, окрім позитивних
факторів щодо капіталовкладень для іноземних інвесторів існують й надто відлякуючі, тобто негативні, до котрих належать:
 нестабільна політична ситуація в країні, в
тому ж числі війна на Донбасі;
 нестабільність фінансової системи, в тому
числі національної валюти;
 мінливість законодавчої системи;
 проблеми під час отримання банківських
кредитів і позик;
 високий відсоток бюрократизму;
 корумпованість системи;
 недовіра до судової системи, й необхідність проведення судової реформи;
 монополізація ринків;
 низька купівельна спроможність населення;
 складна система оподаткування;
 обмеження на рух капіталу та валютний обмін;
 технічні бар’єри в процесі митного оформлення;
 невисокий рівень розвитку промислової,
фінансової та соціальної інфраструктури окремих
регіонів, звідси нерівномірність розподілу інвестицій.
Слід зауважити, що в умовах сьогодення до
несприятливих факторів додалось стрімке поширення Covid – 19 по всьому світу, і як наслідок глобальна криза, котра набиратиме обертів.
Аналізуючи надходження прямих іноземних
інвестицій до України можемо говорити про їхню
нерівномірність.
Дані щодо прямих іноземних інвестицій наведено у таблицях 1, 2.
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Роки
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Прямі іноземні інвестиції в Україні з 2002 по 2019 рр. (млн. дол. США) [7].
ПІІ в Україну
ПІІ з України
Сальдо
млн.дол.США
%
693
-5
+698
1424
13
+1411
+102,1%
1715
4
+1711
+21,3%
7808
275
+7533
+340,3%
5604
-133
+5737
-23,8%
9891
673
+9218
+60,7%
10913
1010
+9903
+7,4%
4816
162
+4654
-53,0%
6495
736
+5759
+23,7%
7207
192
+7015
+21,8%
8401
1206
+7195
+2,6%
4499
420
+4079
-43,3%
410
111
+299
-92,7%
2961
-51
+3012
+907,4%
3284
16
+3268
+8,5%
2202
8
+2194
-32,9%
2355
-5
+2360
+7,6%
1711
0
+1711
-27,5%

Аналіз динаміки обсягу залучених інвестицій
показав значні коливання та нерівномірність надходжень іноземних капіталовкладень, що спричинено певними періодами загострення економікополітичної в Україні та світі. До прикладу, у 2005
році порівняно з 2004 р. Темп приросту становив
355,3%, що спричинено подіями так званої “Помаранчевої революції”, в яких інвестори завбачили

Роки

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
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Таблиця 1.

значний потенціал, а також сподівання на певні
зміни в країні. Аналогічна ситуація відбулась у
2015 році після подій “Революції гідності”, коли
зростання іноземних капіталовкладень стало
найбільшим за досліджуваний період і склало
+622,2%.

Таблиця 2.
Аналіз основних показників динаміки (млн. дол. США).
(власні розрахунки за даними Міністерства фінансів України)
Прямі іноземні інвестиції в Україну,
Показники динаміки
млн.дол.США
абсолютний приріст,
темп приросту,
млн.дол.США
%
693
1424
731
105,5
1715
291
20,4
7808
6093
355,3
5604
-2204
-28,2
9891
4287
76,5
10913
1022
10,3
4816
-6097
-55,9
6495
1679
34,9
7207
712
11,0
8401
1194
16,6
4499
-3902
-46,4
410
-4089
-90,9
2961
2551
622,2
3284
323
10,9
2202
-1082
-32,9
2355
153
6,9
1711
-644
-27,3

Щодо значного скорочення іноземного інвестування, найбільш показовими є 2009 та 2014
роки. Зниження обсягів іноземних капіталовкладень у 2009 році в значній мірі спричинені світовою
економічною кризою, що ж стосується 2014 року —

зниження пояснюється нестабільною політичною
та економічною ситуацією власне в середині
країни. Проте, слід зауважити, що з 2016 року поступово обсяг іноземного інвестування скорочується, можна припустити, що така тенденція
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відбувається саме через існування тих самих
відлякуючих для іноземного інвестора факторів.
Задля знаходження потенційно привабливих
для інвестора галузей господарства, а також ро-
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звитку менш привабливих, слід розглянути структуру прямих іноземних інвестицій в економіку
країни (рисунок 1).
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Рисунок 1. Відображення відсоткової структури ПІІ у 2019 році
Як видно, найбільшим є обсяг інвестицій в
промисловість (32,38%), що в певній мір можна пояснити приватизаційними процесами, котрі спостерігаються в Україні з часів проголошення незалежності. Для іноземних інвесторів є вигідною
купівля промислових об’єктів (будівель та устаткування) за відносно невисокими цінами в порівнянні
з світовим ринком.
Найнижчою ж в структурі інвестування є культурно – мистецька галузь, котра включає в себе не
лише мистецтво, а й спорт, розваги та відпочинок.
Що стосується культурно-мистецького розвитку
такий низький рівень інвестування пояснюється не
лише ментальністю українців, а в першу чергу
низьким рівнем доходів, через що люди в першу
чергу витрачають кошти на товари першої необхідності, і лише тоді – на культурно-просвітницьку
сферу життя. Саме тому, для інвестора дана галузь
є не надто привабливою, адже інвестор зацікавлений в першу чергу в максимальній грошовій віддачі.
Таким чином, аналіз відхилень динаміки прямих іноземних інвестицій свідчить про те, що основними проблемами, котрі пояснюють нестабільність ситуації на ринку інвестицій України є загострення військового конфлікту на Сході України,

відсутність необхідних економіко-правових реформ, а також корумпованість системи.
Отже, на основі проведеного дослідження динаміки іноземних інвестицій в Україні та досліджень публікацій [5, 6, 8, 11], можемо виділити
наступні заходи щодо підвищення інвестиційного
потенціалу України:
 досягнення консенсусу між різноманітними політичними партіями та соціальними групами з приводу вирішення загальнонаціональних
проблем виходу України з економічної кризи та
політичної нестабільності;
 вирішення конфлікту на Сході країни шляхом встановлення миру;
 прийняття та створення системи виконання
пакету законів щодо ліквідації корупції, зменшення
адміністративного тиску на український бізнес;
 здійснення перезапуску судової системи,
цілковите оновлення судових лав;
 розробка чіткої, обґрунтованої державної
стратегії залучення іноземних інвестицій, а також
підвищення інвестиційного потенціалу регіонів, що
не є привабливими для іноземних інвесторів, забезпечення рівномірного розподілу обсягів іноземних
інвестицій по всій Україні;
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 визначення чітких та однозначних пріоритетів у зовнішній політиці України;
 чітка орієнтація на створення зони вільної
торгівлі з ЄС;
 вирівнювання економічних показників та
боротьба з інфляцією;
 забезпечення зваженої політики уряду та
НБУ у грошово-кредитній сфері;
 підвищення прозорості банківської системи і запобігання банкрутству банків;
 забезпечення стабільності законодавства у
сфері інвестування і оподаткування, вдосконалення
Податкового та Кримінально-процесуального кодексів;
 усунення технічних бар’єрів в процесі
відшкодування ПДВ та митного оформлення товарів, забезпечення пільгового податкового режиму
під час здійснення великих капіталовкладень в економіку України;
 розробка та запровадження дієвого механізму надання податкових пільг іноземним інвесторам, які займаються довгостроковими інвестиціями з метою їх приросту;
 впровадження економічного механізму
страхування ризиків для іноземних інвесторів;
 здійснення антимонопольних заходів та
забезпечення внутрішнього конкурентного середовища для розвитку інвестиційної діяльності, покарання за їх порушення;
 розвиток системи державних гарантій, що
надаються інвестору в пріоритетних для України
напрямках інвестування;
 зменшити кількість документів та актів, які
ускладнюють процес діяльності підприємства та
перешкоджають розвитку малого і середнього
бізнесу;
 забезпечення захисту прав інтелектуальної
власності;
 створення інститутів з питань мобілізації
інвестиційних ресурсів під ефективні інвестиційні
проекти в пріоритетні галузі економіки;
 досягнення рівномірного розподілу обсягів
іноземних інвестицій по всій країні шляхом підвищення інвестиційного потенціалу регіонів, не привабливих для іноземних інвесторів;
 активізація заходів, щодо формування позитивного іміджу України.
Збільшення притоку іноземних інвестицій до
України є досить необхідним процесом, особливо в
умовах сьогодення, адже зможе вивести Україну з
економічної кризи, котра виникне внаслідок пандемії. Підвищення іноземного інвестування призведе не лише до позитивного впливу на економіку
країни завдяки притоку іноземного капіталу, а й забезпечить створення нових робочих місць і як
наслідок зниження міграції українців до іноземних
країн в пошуках заробітку; підвищення кваліфікації
українських працівників; збільшення експорту
українських товарів та послуг; надходження інноваційних технологій на територію країни, а також
впровадження іноземного досвіду в технологічні
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процеси; в цілому підвищить конкурентоспроможність України на глобальному ринку.
Результат проведеного дослідження свідчить,
що нерівномірність динаміки прямих іноземних інвестицій зумовлена здебільшого політичної ситуацією в середині нашої держави, а також нестабільністю тенденцій світової економіки.
Варто зазначити, що лише розробка державної
позиції щодо залучення іноземного капіталу та комплексний підхід до вирішення наявних проблем
дозволить реалізувати інвестиційний потенціал в
Україні. При створенні державної інвестиційної
політики варто зважати на інноваційний та економічний потенціал світового ринку, при цьому
сприятливий інвестиційний клімат слід створювати
не лише для іноземних, а й для вітчизняних інвесторів.
Власне для того, щоб Україна стала більш привабливішою для іноземних інвесторів варто провести низку реформ від економічної та податкової до
судової, вдосконалити законодавство, почати активну боротьбу з корупцією, знизити рівень бюрократії тощо. Саме після реалізації вказаних заходів
країна зможе стати потенційно привабливою для
інвесторів.
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Abstract
Continuous transformation of the world food market, the elimination of trade barriers and the spread of technology transfer provides significant opportunities for domestic enterprises, but also strengthens the requirements
for them with increasing tension in the competition. There is a lack of prerequisites for the emergence and development of competitive abilities. Thus, development of fundamental methodology of competitive innovations creation is a key problematic aspect of production & trade enterprises activities.
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Problem setting. The global food market is in a
state of continuous transformation, which has been developing rapidly in recent years due to the elimination
of trade barriers. Fast technological attainments, regarding to the transfer, allow technology to be available
to everyone in the world on acceptable terms [3]. Such
a state of the economic environment and foreign trade
provides significant opportunities for domestic enterprises, but also strengthens the requirements for them
with increasing tension in the competition [2].
One of the most important problems in enterprise
activities is the inadequate use of knowledge, first and
foremost, it relates to the knowledge necessary for effective enterprise management. The greatest responsibility of managers lies in the proper management of enterprise resources to achieve or maximize profits. In addition, the global economic crisis has highlighted the
need to create new business models [3].
Solving such complex problems is possible only
by relying on the mobilization of the entire scientific,
technical, socio-economic, humanitarian and personnel
potential on the basis of innovative development. Innovation is a defining characteristic of modern scientific,
technical, industrial, socio-economic and all social processes, and the fate of scientific, technological and social progress in Ukraine depends on the acquisition of
development innovative mechanisms [9].
Ukraine has a significant export potential in food
production, but its implementation is burdened by a low
competitiveness level of both enterprises and their
products. According to the State Statistics Service of

Ukraine, in 2017 the structure of foreign trade of
Ukraine had the highest weight in: vegetable products
– 21.3%; fats and oils of animal or vegetable origin–10,6% (with the trade of ready-made food products in
this commodity class is more than 60%); mineral products – 9,1%; non-precious metals and its wares –
23,4%; machines, equipment and machinery, electrical
equipment - 9,9% [15]. The statistics show the availability of raw material base and foreign trade potential
of the food industry in Ukraine. Also, import of machinery has increased in Ukraine, in recent years. This
indicates the gradual update of the technical and technological base in the leading branches of the Ukraine
national economy, including food industry. On the
other hand, the domestic food industry has not yet
reached its competitive position in the global market.
This may be linked with the lack of antecedents for the
competitive abilities emergence and development in the
form of specific knowledge, methodology and skills for
organizing innovative processes aimed to competitive
innovations creation.
Recent research and publications analysis. The
methodology of management based on the constraints
detection and utilization, first proposed by E. Goldtratt
(1990) [8] is deepened by such scholars as V. Mabin
(1999) [12], A. Coman and B. Ronen (1995) [4], L.
Sheinkopf (1999) [16] and others. A rational management approach was developed by R. Acoff (1978) [1]
and other scholars. Russian scientists proposed an actual cybernetic approach to management in the form of
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a common enough theory of management (CETM)
[18].
The theoretical foundations of marketing have
been developed and systematized by R. McCarthy
(1960) [13], subsequently developed in their own practical approach by F. Kotler (1988) [11], used to develop
the theory of competition by M. Porter (1993) [14]
Marketing problems in a transitive economy are
considered by a wide range of domestic scientists such
as S.С. Harkavenko (2002) [5], A.V. Voychak (1998)
[17], V.G. Gerasimchuk [6], V.E. Khrutsky,
I.V. Korneeva (1991) [10].
A number of national scholar’s works highlights
the general provisions on possible directions of innovation activity and include proposals for the relevant processes organization in enterprises. There are practical
results presented in the works of foreign scientists, being tested in real market conditions, but they are too
much far from taking into account the characteristics of
the domestic business state. The content analysis of scientific publications on the identified problem has revealed the necessity of methodology developing for the
creation of competitive innovations in the food industry, improving and adapting the methodological basis
for the innovation activities implementation in a competitive environment at the international level.
The purpose of the given paper is to develop a
methodological approach to the innovations creation in
the production & trade enterprise and to present the results of its practical implementation at the food industry
enterprise with the provision of possible strategic development directions.
Project management. Management is not an exclusive area for any particular activity. It is obvious that
the process of management becomes more complex,
rigorous and demands from the managers certain
knowledge, skills, experience, tools and resources
when the task complexity increases. As globalization
leads to the expansion of business entities, their tasks
become complex, systemic and complicated. At the
same time, the management process becomes more scientific and systematic, since it becomes necessary to
coordinate and integrate different human resources and
physical components within the four main constraints:
volume, cost, time and quality. The manifestation of
these constraints and their integration into the management problem has led to the emergence of the concept
of «project». Without dwelling on generally accepted
approaches to defining the essence of the «project», we
only note that the «project» is considered as a process
that has five main stages: initiation, planning, execution, control and closure.
The project management theory focuses on the
transformation of resources, where management is to
plan, execute and control in the process cybernetic
model. This is especially evident in the decomposition
of the entire process inherent in the Work Breakdown
Structure (WBS).
Most processes can be classified in five main
stages, depending on the subject of management. For
example, in the food industry, budgeting, costing and
evaluation are subjects of planning. Developing a prod-
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uct concept can be a planning process if you own a project that involves purchasing a product under a conventional contract, but it may fall into the implementation
class in a design and production contract. For a marketing consultant, the development component of a plan is
the whole project, which in turn can be divided into five
stages. For a production unit, the production procedure
itself is considered as one project. If an order for production and sales is received, then we can talk about the
implementation of the project, and its processes will be
different from the individual processes of owners or
consultants. However, it is unchangeable that each
party should apply project management to achieve its
goals.
The theory of constraints. The Theory of Constraints (TOC) has gradually evolved into a system project management methodology. The main component
of this theory is the processes of thinking, representing
a set of logical trees that form a road map of development [12]. For the manager, they serve as a tool for
solving problems related to decision making on structuring problems, identifying problems, constructing solutions, identifying obstacles and implementing practical solutions. When constructing these trees, a set of
logical rules is used that provide analytic rigor, usually
associated with rigorous scientific approaches. When
using strict rules, there is the possibility of using less
precise and accurate information, which reduces the
complexity of the task with the help of «soft» OR methods. To substantiate the methodology of creating competitive innovations, it is expedient to consider the features of the TOC methodology compared with other
system methodologies.
Goldratt [7] presented a method that represents
five focal steps for solving system tasks on the basis of
continuous improvement: 1. Definition of constraint:
here defines an operation that limits the performance of
the system. This may be both physical and political
constraints; 2. Constraint utilization: attempts are made
to achieve the best result that can be achieved for this
restriction; 3. Setting up all types of activities to conditions that are created by constraints: link the outputs of
all operations taking in to account constraints conditions. This implies the creation of a continuous workflow; 4. Removal of the constraints to a higher level:
production volume increase; 5. In the case of a change
appears, you should return to the first step: it is advisable to assess here whether another operation or policy
has become a systemic constraint. Goldratt [7] argues
that this step is agreed with the ongoing improvement
process.
Up to five Goldratt`s focusing steps [7], it can be
added two additional steps that Coman & Ronen (Coman & Ronen, 1994) [4] included in the focusing process, rethinking the Goldratt`s approach as a seven-step
method. Two additional steps are performed in the beginning and are as follows: 1. Definition of the system
purpose; 2. Definition of the system performance.
Scheinkopf (1999) [16] describes them as necessary
steps for any improvement.
TOC focusing steps is a simple but effective approach to continuous improvement in cases where the
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constraints are clearly identified. However, if the constraint is due to policy or behavior or in other more
complex and confusing situations, the exact constraint
identification may be more difficult and the necessary
steps to remedy the situation will not be clearly defined.
In such cases, the TOC thinking processes are
more useful for deciding what changes should be made,
what changes are needed, and how to cause these
changes. Just as focusing on the very constraint in the
five focal steps, the thinking processes focus on the factors that are currently hampering the system to achieve
its goals. When using TOC thinking processes, first
step is to identify intra-system symptoms that indicate
that the system does not work as desired. By working
in this direction, various instruments of the TOC thinking process are used to identify the causes of these
symptoms, to find out what is needed to be done for
correcting these causes and determine how to implement such adjusting actions. Thus, the TOC methodology is to develop a system map from the current problems point of view, rather than attempting to simulate
the entire system. This is a very subtle but essential difference that allows solving complex problems without
using a complete system model.
Rational approach to innovations creation
management. It is important to note the similarity and
distinction of the TOC approach with the standard «Rational Model», adopted by specialists in problem solving in various areas, including the approaches of rigid
systems [1]. In many ways, the TOC is consistent with
rational approach, but, in fact, it contradicts it.
Consideration of rational model [1] allows to establish its main components: 1. Definition of the problem; 2. Definition of goals; 3. Definition of criteria; 4.
Structuring the problem; 5. Development of alternatives; 6. Evaluation of alternatives; 7. Recommendations on the action directions; 8. Realization of decisions; 9. Repeat.
The first step defining the problem is what is being
done at the beginning of the Goldratt`s novel «The
Goal»: the problem is that the company does not make
enough money and it is planned to close. Then the goal
or task is determined, then it is decided how to measure
the performance relative to this goal. This is equivalent
to defining the criteria and setting relative priorities between the criteria. Thus, both methods are agreed upon
in the first three stages. The next steps in the Five
Stages of Focusing – identify constraints that limit the
performance of the system, and use these constraints to
maximize the system's output. In fact, we are considering here the current use of the constraint, determining
the causes of these constraints, and identifying alternative actions with their impact on the constraints. The
rational model ends with implementation. Actual modeling approaches rarely provide any guidance in this
step, but in «The Goal» this step is an integral part of
the entire process. The last step of returning to the beginning in the iterative process is common to both
methods, at least in theory.
Cybernetic approach to innovations creation
management. Three sets of information are required
for a conscious decision making and management of
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solutions. Vector of management goals, which is a description of the ideal management object operation (behavior) mode. The control parameters state vector (current), which describes the real behavior of the object by
the parameters included in the vector of goals. These
two vectors form an interconnected pair, in which each
of these two vectors is ordered by a plurality of information modules describing certain parameters of the
object, certainly corresponding to the partial control objectives. The management error vector is a «difference»: «vector of goals» - «state vector» for a particular
stage of project implementation. Figuratively speaking,
the vector of a management error is a list of unfulfilled
goals in accordance with the list of vector of goals with
some estimates of some dissatisfaction degree. Error
vector – is the basis for the management quality assessment formation by the subject-manager.
In addition to the original difference between the
vector of goals and the state vector at the beginning of
management, the sources of management errors can actually be: 1) the algorithmic implementation of managerial influence by the control system, which in principle can not guarantee the ideal control with zero components of the error vector; 2) own interruptions in the
closed system; 3) external obstacles.
Real control can occur in one of three modes. Normal management – in it real non-zero values of the error
vector components are evaluated as quite acceptable.
Acceptable management – in it real non-zero values of
error vector components are within the limits recognized acceptable, but acceptable control of its characteristics worse than normal. Emergency management –
in it, one or another component of the error vector go
beyond the acceptable limits, but the catastrophe of
management has not yet come. In the emergency mode,
the main management purpose is to return the object at
least to the mode of acceptable management.
Key concept of control theory is the stability of the
object in the sense of behavior predictability to a certain
extent under the influence of the external environment,
internal changes and management; or, in short, stability
in predictability.
The complete control function is a matrix of objectively possible management – a management measure, as a process of matter-information-measure triadity. It describes the succession stages of the information
circulation and transformation in the management process, from the time of subject environment factor identification, which causes him the need for management
and the vector of the management goals formation and
further to the goals set implementation according to the
management process.
A meaningful fragment of the complete control
function is the target function of management, that is,
the concept of partial management goal achievement
that is included in the vector of goals. The concept of
management fills with the specific management content
of all or part of the stages of the full control function.
After defining the vector of goals and admissible
control errors under the concept of management (target
management function) in the process of real control,
there is the closure of information flows from the vector
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of goals to the error vector (or equivalent to the lock on
the state vector).
Marketing concept in innovations creation
management. In the process of a modern economic environment formation, which proceeds continuously
with the changes inherent to it, the requirements for
modern production are constantly being transformed.
To ensure the fulfillment of these requirements, a modern production and trading company of the food industry should be built on the basic principles of marketing.
Consideration of approaches to the basic principles of innovative marketing activities management
formulation in the production and trading enterprise, allowed to generalize these principles in the following
form: concentration of efforts on achieving the final result of enterprise production and sales activities [10];
focus on long-term goals [6]; influence on customer inquiries organization and implementation and market requirements consideration [6]; search and realization of
reserves for increasing the productivity of production
and sales activities [5]; scientific approach to the solution of marketing problems, consisting in a systematic
market analysis, the use of effective management methods, marketing research and feedback [17]; developing
the concept of competition and ensuring competitiveness [14].
Marketing and innovation management is carried
out through the influence on enterprise’s internal environment controlling factors, which forms a system of
marketing complex. Accordingly, the factors through
which a production and trading enterprise can manage
marketing and innovation in itself meet the main key
groups of marketing tools [11]: product factors; price
factors; sales factors; promotion factors.
The use of marketing tools involves the implementation of marketing functions that determine nature,
form and content of organizational and managerial innovation activities in the food industry enterprise.
The fundamental classification of the main marketing complex elements is considered to be Richard
McCarthy’s: Product, Price, Place and Promotion –
4P [13]. These constituent elements define the basic
functions of marketing in the enterprise innovation activity: product management (creation of a new product,
the formation of a product range, product diversification, etc.); price management (new product price formation, price change in accordance with the stage of the
product life cycle, price differentiation according to the
markets, etc.); sales management (distribution channels
creation, mediators search, marketing logistics, etc.);
promotion management (use of marketing communications, creation of advertising projects, ensuring of constant public relations, brand management, organization
and implementation of sales promotion activities, etc.).
In general, we can talk about the marketing and
innovation management approach in the enterprise as a
demand management, since: demand management is
designed to influence the volume, time of occurrence
and demand structure; marketing and innovation management is to develop a product concept, price setting,
services and ideas that satisfy consumers promotion,
and, therefore, aimed at demand satisfaction. In es-
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sence, marketing and innovation management and demand management are two sides of the same marketing
process.
Management of the consumer value creating process in the form of goods production – is a meaning aspect of production and trading enterprise marketing
projects management with strategic decisions provision
related to the definition of target market segments and
the production and marketing processes coordination
for selected consumers groups.
The above suggests that the marketing and innovation management in the production & trading enterprise is aimed at creating a product and its concept,
characterized by a consumer value that is able to meet
the needs.
Basics of competitive innovations creation. The
ultimate goal of using the methodology of the TOC,
CETM and the Rational Management Approach is to
ensure the company's positive development. The common feature of these methodologies is concentration on
problems in activities that create constrains in productivity achieving. The difference in these approaches is
the attitude towards problems or their positioning. In
the rational model after the definition of the problem
direct directives are created intended for execution in
all enterprise divisions. Similarly, in CETM, the formation of deviations and errors vector is the task of the
head management, after which it is necessary to achieve
direct directives. The combination of the TOC soft approach with the rigorous Rational Approach and the
CETM provides a more in-depth understanding of the
role of all actors in the constraints, creating a coherent
picture of the vision of the situation in the organization
divisions and the distribution of responsibility among
them in the process of development through the creation of innovations.
One of the really possible forms of enterprise development is the enterprise access to a new market. Regardless of whether entering a new market involves the
adaptation of products to the conditions of the existing
market or the creation of a new market, methodologically these marketing problems are related to overcoming the constraints in the struggle for consumer attention.
The main strategic level constraints (problems) in
the marketing of production & trading enterprises when
entering the new market are: limitation of the subjects
information perception about their being, which leads
to incomplete consumer information; the constraints in
understanding consumers' problems, which leads to a
lack of desire to solve them and also lack of motivation
to make a purchase; products availability constraints
for the consumer.
These constraints on their essence are characterized by: availability for both in work with mediators
and in work with end users; the relative continuity of its
existence in time; the presence of common properties
within the same environment, which determines constraints nature. These constraints on their overcome effectiveness are characterized by: the possibility of applying universal approaches to overcome them; dependence of their overcome on management subjects
innovative activity.
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carried out by the authors of given paper, are actively
implement in the food industry enterprises, entrepreneurs activity, through all-Ukrainian public organizations and regional departments of international cooperation and economic development. An example of the
implementation of the above methodological ideas is
the organization and provision of entrepreneurship in
the oil and fat industry (Table 1).
Table 1
State characteristics of the production & trade enterprise

In the production part, all marketing constraints
are aimed to ensure the quality of product characteristics in accordance with the supply objectives. Accordingly, innovation activities are aimed at development of
technologies and provision of these technologies with
the necessary equipment.
Creation of competitive innovations in the food
industry enterprise. The results of theoretical studies,
Enterprise’s
state
1

Characteristics of the enterprise’s state

2
Activities in the domestic market. Developed production technologies. There is an assortment of food products from the main raw materials has been developed. The assortment of
non-food products from the main raw materials has been developed. There is a range of
Current state
equipment for the production of luxury foodstuff has been developed. Established contacts
with manufacturers of machinery both in Ukraine and abroad to ensure mass production.
Search for partners.
Activities in foreign markets of Europe, Asia, Australia. Wider and deeper assortment. New
Desired state
technological developments implemented. More productive machinery. Availability of foreign partners. Growth of income.
Market accessibility. The specific needs of consumers in new markets are not investigated.
Constraints
Resource constraints. Technical constraints. Technological constraints.
Product policy: innovations (can be considered at five levels of consumer
value, both together and separately: key value; main product; expected
product; improved product; potential product); quality (can be considered
at three levels, both together and separately: the main benefit; the product
Marketing - in real execution; the product with reinforcements); complex use of raw
mix
materials. Pricing policy: cost pricing; market pricing; price discounts.
Sales policy: participation in exhibitions; retail sale and personal delivery;
wholesale for entrepreneurs and enterprises. Promotion: advertising in the
media; promotion of a healthy lifestyle; propaganda of natural food; direct
sales; sales promotion (product sets offering; use of network marketing).
Support for normal body organism development; improvement of immunDevelopment
ity; faster healing of injuries; improvement of mind and brain activity in
antecedents
general; memory enhancement; improvement of vision; Improve the develConsumers
opment of the fetus during pregnancy; prevention of cardiovascular disexpectations
eases; prevention of atherosclerosis; use as a spice in cooking; suitability
for storage; long shelf life; ease of consumption; attractive appearance; affordable price, availability of products.
Polinonsaturated acids content; macronutrients content; micronutrients
content; color; way of use; content of mycotoxins, content of toxic elements; content of radioactive substances; pesticide content; GMO content;
Products
convenience of packaging; tightness of packing; packing material; the volume of the container; color saturation of the label; appearance of packaging;
the content of the promotional text on the label.
Products
Walnut oil; box; bottle; jar; sampler; label; leaflet; web-site; information
components
support; consultation; delivering; loyalty program.
Production
Cold press; drying the kernel; heating; defending; filtration; mixing; packprocess
ing.
Sanitary control; Fire Security; logistics; management of production perProduction
sonnel; quality control; accuracy control; special production equipment;
special equipment for performing auxiliary operations.
Certification and standardization according to international standards. Research of consumer
Ways to conneeds. Study of expert opinions of mediators. Improvement of technology and expansion of
straints overtechnical base. Improving technology and introducing new technologies. Industrial design
come
development. Search for partners. Concluding franchise agreements.
Source: developed by authors.
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The lack of equipment and implemented technologies for the processing of walnuts into foodstuff contributes to the private sector massive walnut implementation to the procurement structures. To overcome this
constraint, the given enterprise had developed special
equipment and technology (Table 2). The study of consumer demand in the markets of Europe and Asia
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showed the expediency of products manufacturing
technology differentiating, which is carried out on the
basis of cooperation organization with contractors both
in Ukraine and abroad, and allows achieving conformity of products characteristics to quality standards in selected market segments.
Table 2

Equipment assortment for the production of Walnuts food products
№
Name and conditions of equipment production
Own production
1
Mini press for household use
2
Manual press for micro enterprise
3
Press with a hydraulic drive for small-scale production. Model D.
4
Press with a hydraulic drive for small-scale production. Model S.
National partnership production
5
Automated press for the industrial production of walnut oil. 4 kW.
International partner production
6
KK8 automatic industrial (universal) 1 kW
7
KK 20 F automatic industrial (universal) 2-3 kW
8
KK 40 F automatic industrial (universal) 5 kW
9
KK 100 F automatic industrial (universal) 7.5 kW
Source: developed by authors.
The feedback on the results of the advertising
campaign made it possible to urge about the mass production of developed equipment and the formation of
sales channels to ensure the mass production of walnut
goods.
This equipment has the potential of mass appliance both in enterprises and for consumer purposes,
which reduces the volume of exported raw materials,
increases value added in the value chain channel and
leads to the development of the walnut raw material
base in Ukraine.
Today, as a result of market research, differentiation and diversification, the product assortment of the
given enterprise consists of two groups: production
equipment and food products. The range of food products represents 9 varieties of products and contains up
to 30 assortment items. Thus, a production and trading
enterprise ensures the assortment harmonization
through the organization of two technologically independent production plants. As a result, the given enterprise offers 15 types of products and more than 30 assortment positions only by types of main products. Taking into account auxiliary materials and all elements of
an industrial design, the nomenclature can contain several hundred titles in different quality and price categories.
Conclusions. To improve the competitiveness of
domestic food industry enterprises, it is necessary to
work towards ensuring products quality at the national
level. On the other hand, the highest management of
each separate enterprise must realize that the only way
to establish, maintain and develop its competitive capabilities is to innovate, to differentiate technological solutions and to ensure outputs of high quality in accordance with the needs of target segments and niches for
the achievement of the best business experience goals.
The obtained results of the partners' activity allow
raising the question of a new oil and fat industry sub-

Technology code

Technology 1-OF
(oil-meal-flour)

Technology 1-OS
(oil-swirling meal)

sector organization with its own environment in order
to ensure a complete cycle of reproduction in the production of walnut food products in Ukraine.
The new principles of food industry management
transition based on the competitive innovations creation methodology will ensure production expansion and
increase competitive products production, which in
turn will provide food security, reduce unemployment
and increase Ukraine's competitiveness on the world
market as a whole.
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Аннотация
В статье рассмотрена роль бухгалтерской управленческой отчетности и аналитические особенности
финансового состояния аграрных организаций. Обоснована значимость действенной учетно-аналитической системы, учитывающей специфику деятельности аграрного бизнеса, способствующей принятию эффективных управленческих решений в условиях неопределенности.
Abstract
The article considers the role of accounting management reporting and analytical features of the financial
condition of agricultural organizations. The article substantiates the importance of an effective accounting and
analytical system that takes into account the specifics of agricultural business, which contributes to the adoption
of effective management decisions in conditions of uncertainty.
Ключевые слова: учётно-аналитическая система, внутренний бухгалтерский управленческий учет,
внутренняя бухгалтерская управленческая отчетность, бухгалтерская отчетность, агробизнес.
Keywords: accounting and analytical system, internal accounting management accounting, internal accounting management reporting, accounting reporting, agribusiness.
В современных условиях организации аграрного сектора экономики испытывают значительные
сложности в условиях непрерывно изменяющейся
рыночной среды. Одной из проблем в аграрной

сфере является внедрение и развитие управленческого учета и анализа. Развитие системы управления на базе использования соответствующей информации управленческого учета становится более
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значимой и необходимой для агробизнеса. Отраслевая направленность заключается в применении специальных методик в зависимости особенностей
бизнеса, с целью улучшения управления и прозрачности деятельности.
Среди значимых проблем необходимо отметить нехватку оперативной достоверной информации, свободной от влияния фискально-ориентированной официальной учетной методологии. Сложное финансовое положение агробизнеса значительно препятствует внедрению современного
учетного инструментария, в котором нуждаются
внутренние пользователи информации. Развитие
системы управления эффективностью сельскохозяйственного производства на базе использования
соответствующей информации управленческого
учета затрат и результатах производства продукции
растениеводства и животноводства становится более значимой и необходимой.
Учетно-аналитическая система представляет
собой объединенную, логически и иерархически
выстроенную совокупность взаимодействующих
элементов, способных выстроить учетно-аналитическое обеспечение финансово-хозяйственной
жизни сельскохозяйственной организации по средствам применения методик учета, анализа и аудита,
с учетом возможности внесения корректирующих
мер, в целях снижения существенного искажения
информационных ресурсов и воздействия внешних
непреодолимых факторов.
Объективность, полнота, своевременность,
осмотрительность, рациональность предоставляемой контрагентам учетной информации выступает
гарантом обоснованности их выводов о финансовом положении аграрной организации.
Учётно-аналитическая система включает в
себя две базовые подсистемы: учётную и аналитическую, которые выполняют соответствующие
функции в системе управления сельскохозяйственной организации.
При формировании учетно-аналитического
обеспечения управления в рамках учетно-аналитической системы в сельском хозяйстве целесообразно принимать во внимание следующие критерии: размер сельскохозяйственной организации;
организационно-правовую форму организации;
особенности осуществления бизнес-процессов в отрасли; размер собственного капитала; используемые режимы налогообложении; стадии жизненного
цикла организации; осуществляемую бизнес-стратегию.
Основными задачами управленческого учета в
любой организации являются контроль и анализ хозяйственной деятельности, ее структурных подразделений и центров ответственности, планирование
финансово-хозяйственной деятельности, а также
формирование управленческой отчетности.
Отчетная информация, с одной стороны, выступает исходящей в учетной подсистеме, а с другой стороны  входящей информацией в аналитической подсистеме предприятия. Ее носителями
выступают, как правило, первичные документы, в
качестве которых могут быть использованы унифицированные формы или формы, разработанные
предприятием самостоятельно.
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Определение бухгалтерской отчетности, изложено в Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99),
«бухгалтерская отчетность — это единая система
данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной
деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам». В
основных нормативных документах, регламентирующих вопросы бухгалтерской отчетности, определения управленческой отчетности нет. Однако, после принятия ПБУ 4/99 полностью произошло разделение единой бухгалтерской отчетности на публичную бухгалтерскую финансовую отчетность и
внутреннюю бухгалтерскую отчетность, поскольку
фактически именно ПБУ 4/99 четко установило,
что бухгалтерская финансовая отчетность составляется по установленным формам и представляется
внешним пользователям.
Основная цель бухгалтерской управленческой
отчетности заключается в обеспечении внутренних
пользователей информацией, необходимой им для
принятия управленческих решений на различных
этапах управления организацией.
Учетно-аналитическая система включает в
себя два значимых блока — учетный и аналитический. Учетный блок  это совокупность основных
видов учета (финансовый, налоговый и управленческий), которые взаимодействуя обеспечивают
взаимосвязь и образуют учетную часть учетно-аналитической системы. В Аналитический блок включает: экспресс-анализ; применение инструментов
Benchmarking по интересующим направлениям;
стратегический управленческий анализ.
Блоки рассматриваемых направлений тесно
взаимосвязаны, так показатели бухгалтерского
учета и управленческого учета являются основой
для проведения аналитических процедур.
Построение комплексной учетно-аналитической системы позволит приводить в исполнение
полномасштабное плодотворное управление предприятием, сформировать единую информационную
платформу, на которой основан процесс принятия
управленческих решений. В учетно-аналитической
системе главной составляющей является учетная
подсистема, так как благодаря информации, полученной на ее основе, строится анализ деятельности,
а также внутренний и внешний аудит.
Особая значимость в наличии четких различий
между публичной бухгалтерской финансовой отчетностью и внутренней бухгалтерской управленческой отчетностью. Главная роль внутренней
управленческой отчетности в умении обеспечить
потребности руководителя в информации о положении предприятия в условиях турбулентной экономики. Безусловно, значение управленческого
учета в будущем будет возрастать.
Одной из проблем экономического анализа в
настоящее время является недостаточная проработанность процессов, учитывающих отраслевые особенности, недооценка и неприменение аналитических инструментов в управлении, отсутствие необходимой качественной достоверной информации.
В результате проведенного научного исследования развития анализа финансовой отчетности в
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организациях аграрного сектора, выявлено ряд проблем:
— отсутствует единый отраслевой подход к
практической реализации оценки финансового положения сельхозтоваропроизводителей;
— методический инструментарий разнится в
части методик расчета и рекомендуемым нормативным значениям.
Аналитическими особенностями финансового
состояния организаций аграрного сектора экономики, являются сложности методического характера оценки их состояния, в силу специфических
условий производства продукции.
В структуре активов, а также, оборотных
средств аграрных организаций высока доля запасов, значительная их часть представляет собой
натуральную форму (семена, корма, органические
удобрения, молодняк животных), они затрачиваются одновременно и с длительным перерывом. В
результате чего происходит неравномерность потребности в оборотных средствах в разные периоды
текущего года. Все это оказывает влияние на уровень показателей не только ликвидности, но и финансовой независимости в отношении формирования запасов и затрат.
Классический набор показателей оценки финансового положения при его применении к организациям аграрного сектора достаточно часто демонстрирует признаки неплатежеспособности аграрных организаций, и приводит большинство
сельскохозяйственных организаций к достаточно
высокой вероятности банкротства. Что не позволяет однозначно оценить сложившуюся ситуацию в
аграрной отрасли и ограничивает принятие управленческих решений, в частности возможности привлечения заемных средств для расширения деятельности.
Оценка структуры капитала аграрных организаций неоднозначна и различна. Нормативов соотношения средств практически не существует. Отраслевая особенность соотношения заемных и собственных средств, проявляется в величине коэффициента — меньше 50%, это связано с высокой
долей долгосрочных активов и длительностью
цикла, вследствие медленной оборачиваемости запасов.
Аналитической практикой установлено, уровень показателей ликвидности аграрных организаций имеет приемлемый завышенный нормативный
среднестатистический уровень, при этом наблюдается практически нулевая абсолютная платежеспособность, весьма высокое число неплатежеспособных предприятий, и практически отсутствие тренда
изменения коэффициента текущей ликвидности.
Высокое значение коэффициента текущей ликвидности сформировано под влиянием растущей дебиторской задолженности, которая не свидетельствует о повышении платежеспособности.
В условиях рыночной экономики задолженность неизбежна. Отсрочка платежа за отгруженную продукцию является основной причиной появления дебиторской задолженности. По данным статистики, наибольшую долю в просроченной дебиторской задолженности составляют неплатежи
покупателей. Сельскохозяйственные предприятия в
силу специфики продукции, особенно в условиях
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кризиса вынуждены принудительно бесплатно кредитовать покупателей продукции. Неплатежеспособность дебиторов является значимым, но далеко
не единственным фактором, определяющим неплатежеспособности сельскохозяйственных предприятий. Значимым фактором, является уровень рентабельности и накопления собственных источников
за счет получаемой прибыли.
Целью анализа аграрных организаций, должна
стать не только диагностика, «не вынесение вердикта», а указание направлений развития, стратегии выживания и оздоровления деятельности субъектов. В настоящее время агробизнес должно стать
думающим.
Таким образом, действенная учетно-аналитическая система, включающая высокий уровень качества информации бухгалтерской отчетности и
анализа, подтверждает значимость ее, как фактора
стабильности аграрного бизнеса в условиях неопределенности.
Грамотно сформированное учетно-аналитическое обеспечение позволит агробизнесу учесть специфику деятельности и особенности учетного ее
отражения при формировании действенной учетноаналитической системы, способствующей принятию эффективных управленческих решений, и стабильности аграрного бизнеса в условиях неопределенности в целом.
В условиях активно развивающихся экономических, мировых процессов, одной из составляющих стратегии аграрной политики России является
инновационный путь ее развития, источником которого выступает привлекательность российского
сельского хозяйства для инвесторов. В перспективе, изменится принцип финансовой отчетности с
упором на ее экономическую составляющую, что
определяет необходимость более высокого уровня
качества информации бухгалтерской отчетности, ее
значимости и анализа на современном этапе.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы развития деловой карьеры персонала. Цель исследования - предложение инструмента построения деловой карьеры персонала, учитывающего процесс обучения сотрудника с его дальнейшим карьерным продвижением. В качестве практического инструмента предложено
внедрение индивидуального плана развития сотрудника и разработка общего примерного карьерный план
организации.
Abstract
The article deals with the development of business career of personnel. The purpose of the research is to offer
a tool for building a business career of personnel that takes into account the process of training an employee with
his further career advancement. As a practical tool, it is proposed to implement an individual employee development plan and develop a General approximate career plan of the organization.
Ключевые слова: деловая карьера, развитие карьеры персонала, индивидуальный плана развития сотрудника, управление деловой карьерой сотрудников.
Keywords: business career, staff career development, individual.
На сегодняшний день в России меняются традиционные подходы к пониманию места и роли человека в трудовом процессе, вместо «винтика» в
большой организационной системе предприятия,
выполняющего стандартизированные действия для
обеспечения производственной деятельности, сотрудник становится ведущим ресурсом организации. Соответственно, возрастает роль личности работника, приходит осознание того, что именно от
степени развития его профессиональных и деловых
качеств зависит эффективность и конкурентоспособность всей организации; в данной связи все
большее значение как в управлении персоналом,
так и в целом в управлении организацией, приобретает развитие персонала.
Деловая карьера является ведущим звеном системы развития персонала, а целенаправленное
продвижение сотрудников по карьерной лестнице –
главный результат того, что в организации грамотно выстроена данная система.
Каждый человек в той или иной степени участвует в планировании своей карьеры, ведь карьера
занимает важное место в структуре потребностей

современного человека, оказывая тем самым влияние на его удовлетворенность трудом и жизнью в
целом.
Обеспечение устойчивого профессионального
развития персонала является ключевым направлением кадровой политики и одной из наиболее важных задач управления человеческими ресурсами в
организации. Профессиональное развитие кадров
представляет собой способ накопления и процесс
инвестирования в человеческий капитал [2].
Несмотря на видимые преимущества, в современных организациях мероприятия по развитию карьеры персонала зачастую включают в себя только
обучение, вопреки тому, что грамотная система построения деловой карьеры персонала объединяет в
себе, помимо обучения, такие элементы, как планирование карьеры и выдвижение сотрудника в кадровый резерв, в соответствии с его возможностями
и потребностями организации.
Одной из наиболее значимых проблем в системе развития персонала современных российских
организаций является отсутствие эффективной мо-
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дели построения деловой карьеры, отвечающей современным требованиям управления человеческими ресурсами.
Вопросам организации деловой карьеры посвящены научные исследования по теории управления и управлению персоналом таких российских
авторов, как Т.Ю. Базаров, А.Я. Кибанов, С.В. Шекшня, М.И. Магура и др. Проблемы повышения эффективности профессионального развития работников изучались такими зарубежными учеными,
как М. Армстронг, О. Бессейр, П. Лоуренс и др.
Изучаются такие аспекты, как факторы выбора
карьеры, основные принципы управления карьерой
(Г. Десслер), типовые модели карьеры, планирование и социально-экономические условия карьеры
(А.П. Егоршин), управление деловой карьерой персонала, управление кадровым резервом (А.Я. Кибанов), планирование и развитие карьеры (Ю.Г. Одегов), внедолжностная карьера (А.И. Пригожин),
планирование деловой карьеры и работа с кадровым резервом (А.В. Тебекин) и др. [1].
В современной литературе по теории и практике управления персоналом существует довольно
много определений понятия «деловая карьера».
С точки зрения А.Я. Кибанова, А.В. Тебекина,
«деловая карьера – это поступательное продвижение личности в какой-либо сфере деятельности, изменение навыков, способностей, квалификационных возможностей и размеров вознаграждения,
связанных с деятельностью; продвижение вперед
по однажды выбранному пути деятельности, достижение известности, славы, обогащения [3, 5].
Н.П. Беляцкий полагает, что «карьера – это не
всегда власть, не всегда продвижение по службе, не
всегда богатство, но всегда успех, по крайней мере,
в одном из слоев общества или организации, это
всегда рост: творческий, профессиональный, служебный или просто экономический в виде повышения заработной платы» [6].
Для того чтобы карьера в компании сложилась
удачно необходимо желание сотрудника реализовывать свой потенциал и заинтересованность организации в продвижении данного сотрудника по карьерной лестнице. Те руководители, которые понимают важность управления карьерой своих работников, делают огромный шаг к процветанию своего
бизнеса. Управление деловой карьерой сотрудников даёт возможность руководителям организаций
в стенах своей фирмы воспитать высококлассного
специалиста или управляющего [7].
Как правило, большинство руководителей
приступают к планированию карьеры своих работников после аттестации. С помощью аттестации
можно определить наиболее перспективных членов
коллектива, способных достигнуть наибольшего
успеха в своей стезе. Управляя карьерой сотрудника, недостаточно только поставить цели его профессионального развития, нужно так же определить средства достижения этих целей. Мудрый руководитель будет рассматривать затраты на планирование карьеры, повышение квалификации и
обучение своих сотрудников как капиталовложения в успешную деятельность своей компании [2].
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Сотрудник, который прошел все ступени карьерной лестницы в одной компании, лучше знает её
слабые и сильные стороны, специфику профессиональной деятельности, что делает работу данного
сотрудника наиболее продуктивной [7]. Такой сотрудник уже является частью корпоративной культуры организации. Но есть и свои минусы: поведение такого работника можно с лёгкостью предугадать. Можно утверждать, что управление деловой
карьерой работника — это активное взаимодействие трёх сторон: руководства организации,
службы управления персоналом и сотрудника [8].
Руководитель должен формулировать потребности организации в развитии сотрудников и зачастую он выступает в роли наставника в процессе
управления карьерой работников. Служба управления персоналом должна координировать процесс
управления карьерой сотрудников. А сам работник
должен прилагать максимум усилий для успешного
продвижения по карьерной лестнице в организации
Карьерное развитие персонала требует определенных мотивов, как со стороны работника, так и
организации. При этом мотивы развития отдельного сотрудника должны совпадать с целями организации.
Мотивами для работника могут быть:
 желание поскорее освоить новую работу
или получить более высокую должность;
 обеспечить рост доходов; приобрести новые знания;
 расширить личные контакты;
 улучшить собственный имидж;
 стать более независимыми и конкурентоспособными на рынке труда;
 преодолеть препятствия и неудачи, добиться высоких результатов в рамках собственной
должности;
 выполнять наилучшим образом предъявленные к нему требования и поставленные задачи.
Эти мотивы действуют тогда, когда есть гарантии, что результаты будут востребованы и затраченные усилия окажутся ненапрасными [1].
Однако, несмотря на обширную теоретическую базу, посвященную проблеме развития персонала и видимые преимущества его внедрения в организации, на практике карьерному развитию персонала, к сожалению, уделяется недостаточно внимания.
В качестве примера рассмотрим ПАО «Сбербанк России». Профессионально - служебное продвижение в Сбербанк имеет несколько этапов.
К первому этапу относится собеседование, при
устройстве на работу. После успешного прохождения собеседования и зачисления сотрудника в штат,
около недели, происходит адаптация сотрудника на
новом месте. В рамках адаптации каждому консультанту предоставляется профессиональный
наставник, который вводит человека в курс всей работы. Систему профессионально - служебного повышения оговаривают с сотрудником на собеседовании. Для того, что бы выйти из позиции консультанта нужно «стабильно выполнять план продаж на
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100%». При повышении человека в должности, сотрудник проходит обучение в учебном центре, затем продолжает обучение на рабочем месте, с
наставником, в лице руководителя филиала. В
Сбербанке существует, так называемая «прозрачная карьерная лестница», которая позволяет планировать профессиональное и карьерное развитие.
Быстро перескочить из должности консультанта, в
должность менеджера по продажам, а потом попасть в кадровый резерв и стать руководителем одного из филиалов.
Исходя из этого, можно выделить несколько
характерных особенностей для планирования и
управления карьерой персонала в ПАО «Сбербанк
России»:
1. Прежде всего, Сбербанк, имеет хорошую
систему оценки персонала, которая наиболее четко
позволяет выявить успешных сотрудников для составления индивидуального плана карьеры;
2. Создание приятных и профессиональных
условий для работы в коллективе. Руководители
следят за адаптацией персонала, посредством,
ввода в компанию системы наставничества.
3. Сильная система обучения персонала. Создание корпоративного института и вовлеченность
молодых сотрудников.
4. Быстрое профессионально - служебное
продвижение со стартовой позиции на позицию линейного руководителя.
На сегодняшний день рейтинг Сбербанка
сильно возрос, люди нуждаются в помощи многих
молодых и профессиональных сотрудников. Сбербанк, обеспечивает должное обучение и развитие
персонала как специалистов своего дела.
Анализируя данную ситуацию, можно сделать
несколько выводов, об управлении и развитии деловой карьеры в компании «ПАО Сбербанк России». Сбербанк, несомненно, является лидером финансовых организаций в России. Для него характерна четкая система обучения, развития, адаптации и квалификации персонала. Быстрый
карьерный рост это еще один положительный аспект в сфере карьерного продвижения сотрудников.
Особенностью Сбербанка является включение в
себя развитую систему оценки персонала, создание
благоприятного профессионального климата на рабочем месте, строгое профессионально - служебное
продвижение и распространение новых мер по обучению и переобучению сотрудников.
Подводя итог вышесказанного – управление
карьерой сотрудников требует определенных
управленческих, материальных и интеллектуальных ресурсов со стороны предприятия. Но данные
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затраты полностью окупаются конкурентными преимуществами, которые предприятия получает взамен.
Стоит отметить, что необходим систематический подход к управлению карьерой сотрудников,
который включает постоянный мониторинг потребностей персонала, корпоративную культуру, мотивацию и др.
На сегодняшнее время персонал выступает
главным видом ресурсов, имеющихся в распоряжении любого предприятия. Отсюда следует, что затраты (материальные, управленческие, интеллектуальные) на его развитие являются инвестициями в
успешное и стабильное будущее компании.
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Анотація
Визначено місце та значення бюджетного планування у системі фінансових планів держави. Вказано,
що державний бюджет відображає витрачання державних коштів, перерозподіл національного доходу і
ВВП та виступає в якості ефективного регулятора економіки й соціальних процесів країни. Наголошено,
що бюджет як фінансовий план держави формується під впливом бюджетної та податкової політики. Акцентовано, що кінцевим результатом бюджетного планування є сукупність бюджетних показників у вигляді державного та місцевих бюджетів, які враховують тенденції розвитку бюджетної сфери. Підкреслено, що основою для прийняття оптимальних управлінських рішень стосовно планування державного бюджету, складання відповідних фінансово-економічних планів діяльності, підготовки бюджетних
запитів головними розпорядниками бюджетних коштів є здійснення моніторингу бюджетної результативності, що дає змогу отримати інтегральну оцінку виконання бюджетних програм. Зроблено висновки, що
на сучасному етапі важливим є підвищення ефективності видатків бюджету як інструменту впливу на динаміку економічного зростання. Підсумовано, що обов’язковим в удосконаленні бюджетного планування
є проведення бюджетної децентралізації.
Abstract
The place and importance of budget planning in the system of financial plans of the state are determined. It
is stated that the state budget reflects the spending of public funds, the redistribution of national income and Gross
Domestic Product and acts as an effective regulator of the country's economy and social processes. It is emphasized
that the budget as a financial plan of the state is formed under the influence of budget and tax policy. It is emphasized that the end result of budget planning is a set of budget indicators in the form of state and local budgets,
which take into account the trends of the budget sector. It is emphasized that the basis for making optimal management decisions regarding the planning of the state budget, drawing up appropriate financial and economic plans
of activity, preparation of budget requests are the main spending units monitoring, which allows to obtain an
integrated assessment of the implementation of budget programs. It is concluded that at the present stage it is
important to increase the efficiency of budget expenditures as a tool to influence the dynamics of economic growth.
In summary, budgetary decentralization is a must in improving budget planning.
Ключові слова: планування, державний бюджет, борг, економічне зростання, резерви, стратегія, децентралізація, кошторис.
Keywords: planning, state budget, debt, economic growth, reserves, strategy, decentralization, budget.
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Визначальна роль бюджету, як інструменту регулювання соціальних і економічних процесів, фінансової основи, необхідної для діяльності державних
органів і органів місцевого самоврядування, актуалізує питання ефективного управління бюджетними коштами, зокрема, вдосконалення бюджетного планування, як важливої складової подальшого розвитку системи управління державними

фінансами в умовах євроінтеграційного вектора
здійснюваних в Україні реформ [13]. Враховуючи
те, що епохальні зміни у сфері державних фінансів
в Україні відбуваються в умовах глобалізації та
ускладнення світової господарської системи, а
відтворювальний процес у трансформаційному суспільстві характеризується нестабільністю, актуальною є проблема побудови ефективної системи бюджетного планування з урахуванням міжнародного
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досвіду, необхідності забезпечення транспарентності бюджетних відносин.
Актуальність теми полягає у вдосконаленні
бюджетного планування, адже воно є важливою
складовою подальшого розвитку системи управління державними фінансами в умовах євроінтеграційного напряму сучасних економічних реформ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемам функціонування та розвитку системи
бюджетного планування в державі присвячено дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Значні напрацювання з проблем державного
бюджетування мають: Іголкін І.В., Корнієнко Н.М.,
Лисяк Л.В., Гриценко О.В., Качула С.В., Максюта
А.А., Тарасюк М., Aleskerova Y., Fedoryshyna L.,
Koval N., Гончарук І.В., Priamuhina N., Zhmurko I.,
Mazur К.V., Цюцюра С.В. та інші.
Відзначаючи цінність роботи названих дослідників та сучасних наукових розробок для теорії
і практики системи бюджетного планування, слід
зазначити, що певні аспекти проблеми потребують
подальшого дослідження.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Враховуючи систему фінансових планів країни, бюджетне планування можливо
визначити як основну ланку у фінансовій системі
держави, за допомогою якої можливо спланувати
обсяги доходів бюджету, його видатки, а також
шляхи залучення та погашення запозичень. Крім
того, бюджетне планування дає змогу забезпечити
дотримання встановлених пропорцій розподілу валового внутрішнього продукту між галузями економіки, територіальними громадами, а також забезпечити необхідним обсягом фінансових ресурсів
пріоритетні сфери національної економіки, впроваджувати єдину та збалансовану фінансову
політику держави.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є аналіз процесу бюджетного планування в Україні, зокрема факторів, що на
нього впливають, та визначення шляхів його удосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Державний бюджет це один із найважливіших державних документів. У ньому визначаються потреби
населення країни, що підлягають задоволенню за
рахунок державної скарбниці, а також вказуються
джерела і розміри очікуваних надходжень. Роль
бюджету полягає в тому, що він створює фінансову
основу, необхідну для діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування [5; 10].
Таким чином державний бюджет відображає витрачання державних коштів, перерозподіл національного доходу і ВВП та виступає в якості ефективного
регулятора економіки й соціальних процесів
країни.
З одного боку, бюджетне планування займає
центральне місце у фінансовому плануванні,
оскільки воно пов'язане з показниками фінансових
планів підприємств, організацій та установ різних
форм власності. З іншого — бюджетне планування
має тісний зв'язок з економічним і соціальним пла-
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нуванням в Україні. Низка показників бюджету базується на показниках плану економічного і
соціального розвитку [4]. Водночас, окремі його
показники також неможливо визначити без показників бюджету.
У процесі бюджетного планування забезпечуються необхідні фінансові пропорції відповідно до
плану економічного і соціального розвитку, визначається обсяг доходів бюджету, обсяг видатків
бюджету, створюється належна фінансова база
соціального захисту населення, розподіляються доходи і видатки між окремими ланками бюджетної
системи [2], утворюються державні матеріальні та
бюджетні резерви.
Сьогодні діяльність держави щодо формування, розгляду, затвердження та виконання
бюджету являє собою бюджетний процес, який регламентується бюджетним регламентом. Це документ, в якому визначаються порядок і терміни складання, розгляду і затвердження бюджету, а також
організація його виконання.
Бюджетний процес характеризує і відображає
систему управління бюджетом, яка в свою чергу
включає: органи управління бюджетом; структуру
бюджетного процесу та методологію бюджетної
діяльності.
Через те, що розміри бюджетного фонду досить значні, то і система управління ним має
відповідати найвищим вимогам менеджменту. В
сучасних умовах особливо надійність бюджетного
процесу залежить від знань та навичок у сфері як
генерального, так і спеціального галузевого менеджменту [3].
Оскільки від правильного визначення планових показників бюджету залежить якість його виконання, у бюджетному процесі значну роль відіграє
бюджетне планування. Як один з важливих інструментів організації управління економікою бюджетне планування створює передумови для повного і своєчасного забезпечення фінансовими ресурсами соціально-економічний розвиток суспільства [13; 16].
Усі бюджетно-правові відносини виникають і
припиняються на законодавчій основі. Правові
норми, що регулюють бюджетні відносини, становлять систему бюджетного права, яка ґрунтується на
Конституції держави.
Функціонування бюджетних відносин в
Україні здійснюється на основі законодавчих і нормативних актів, перелік яких визначений ст. 4 Бюджетного кодексу України:
1) Конституції України;
2) Бюджетного кодексу України;
3) Закону "Про Державний бюджет України";
4) інших законів, що регулюють бюджетні правовідносини;
5) нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України;
6) нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади;
7) рішень органів АРК, місцевих державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування
[2; 9].
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У Конституції України зазначено, що бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного
багатства між громадянами і територіальними громадами.
Закон України "Про Державний бюджет
України" визначає будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове їх спрямування та приймається на наступний за звітним
роком. У цьому Законі передбачаються формування у конкретних обсягах джерел доходів і видатків бюджету, необхідні нормативи відрахувань,
розміри дотацій та субсидії, джерела покриття дефіциту бюджету (під час планування), поточні пояснення до здійснення виконання бюджету [5; 20].
Також при плануванні бюджету використовуються
й інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини:
1) Закон України "Про прожитковий мінімум";
2) Закон України "Про місцеве самоврядування";
3) Закон України "Про затвердження Конституції Автономної республіки Крим";
4) Закон України "Про місцеві державні
адміністрації".
Досліджуючи бюджет у системі планів, слід зазначити, що він посідає центральне місце, що зумовлюється тим, що бюджет має забезпечувати всі
розподільні та перерозподільні процеси в Україні.
Тобто бюджет як основний фінансовий план повинен забезпечувати мобілізацію грошових коштів
держави, здійснювати їх розподіл за основними
напрямами на відповідні цілі згідно із соціальноекономічною політикою держави [1; 4].
Отже, бюджет як фінансовий план є розписом
доходів і видатків держави, який затверджується
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органами законодавчої та представницької влади у
вигляді закону. Стан бюджету як фінансового
плану характеризується трьома показниками:
1) рівновагою доходів і видатків бюджету;
2) бюджетним профіцитом — перевищенням
доходів над видатками;
3) бюджетним дефіцитом — перевищенням видатків над доходами.
Бюджет як фінансовий план держави формується під впливом бюджетної та податкової
політики. В Україні податкова політика формувалася в умовах жорсткої економічної кризи. З одного
боку, була постійною проблема мобілізації грошей
до бюджету для виконання державою власних
функцій та обов'язків, а з іншого — процес перманентної втрати одних джерел фінансових надходжень до бюджету та пошуку у зв'язку з цим інших.
Це загострювало проблему дефіциту бюджету та
методів його фінансування. Серед принципово нових умов з'явилися ті, які пов'язані з низькою фінансовою та управлінською дисципліною, тінізацією
економіки [4; 8], неефективністю окремих видів видатків, фактами розкрадання державних фінансів.
За допомогою бюджету держава надає суспільству блага і послуги, які істотно впливають на
рівень його добробуту та якість життя. До таких
благ належать державне управління, оборона
країни, національна безпека і правопорядок, благоустрій, захист довкілля, освіта, охорона здоров’я,
наука, культура тощо [13]. Крім того бюджетне
планування має прямий вплив на формування ВВП
держави. У табл. 1 наведено показники номінального та реального ВВП України за період з 2012 по
2019 рр.

Таблиця 1
Валовий внутрішній продукт України з 2012 по 2019 рр. (млн. грн.)
Роки
Номінальний ВВП (в факРеальний ВВП (в цінах попеРізниця (реальний –
тичних цінах)
реднього року)
номінальний)
млн. грн.
%
2012
1408889
1304064
-104825
-7,4
2013
1454931
1410609
-44322
-3,0
2014
1566728
1365123
-201605
-12,9
2015
1979458
1430290
-549168
-27,7
2016
2383182
2034430
-348752
-14,6
2017
2982920
2445587
-537333
-18,0
2018
3558706
3083409
-475297
-13,4
2019
3974564
3675728
-298836
-7,5
Джерело: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ [17]
Україна пережила проблеми наповнення бюджету грошима, відхилення від наповнення бюджетів шляхом взаємозаліків, невиконання більшості прийнятих річних бюджетів, реструктуризації боргів як засобу покращення фінансового стану
підприємств та їх розрахунків з бюджетом. З часом,
завдяки трансформації бюджетної та податкової систем, деякі з названих явищ зникли, інші змінили
свій характер, хоча так і залишилися повністю не
вирішеними. Ідеальне вирішення цих питань практично неможливе, особливо якщо врахувати те, що

економіка в кожний окремий період перебуває на
різній стадії свого розвитку [3; 6], залежно від якого
змінюється зміст податкової та бюджетної
політики.
Сучасний ринковий механізм господарювання
в основному спрямований на розвиток економічного аспекту діяльності людини і суттєво не торкається соціального (хоча вже і з'явилося поняття
"соціальна відповідальність бізнесу"). Вирішення
тих питань, що неповною мірою може виконати
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ринковий механізм, бере на себе держава, використовуючи різні методи, які отримали назву державного регулювання [2; 12]. Бюджетні питання держава регулює за допомогою бюджетної політики.
Бюджетна політика — це сукупність заходів
держави з організації та використання бюджетних
ресурсів для забезпечення її економічного і соціального розвитку.
Бюджетна політика:
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— відображається у статтях доходів і видатків
бюджету, в джерелах їх формування і напрямах використання,
— виявляється у формах і методах мобілізації
бюджетних коштів та їх використанні на державні
потреби.
У табл. 2 наведено сутність та основні складові
бюджетного механізму.
Таблиця 2

Основні складові бюджетного механізму
Складові бюджетного механізму
Бюджетне планування
і регулювання
Фінансові показники
Нормативи
Ліміти
Резерви
Системи управління
державними коштами

Сутність
Визначаються фінансові можливості держави щодо фінансового забезпечення розвитку
її економіки та соціальної сфери
Узагальнювальні: доходи і видатки, державний борг, рівень інфляції.
Індивідуальні: рівень витрат бюджету на одного жителя, розмір податків, що сплачуються одним працюючим
Характеризують певний рівень забезпечення видатків, різних видів витрат фінансових
ресурсів
Певні обмеження на витрати в інтересах держави, підприємця або громадянина
Покликані нейтралізувати дію непередбачуваних факторів, що можуть виникнути в майбутньому
Держава в особі її виконавчих і законодавчих органів влади встановлює методи
розподілу національного доходу, форми грошових заощаджень, регулює види платежів,
визначає принципи і напрями використання бюджетних коштів

Джерело: [5]
Основними напрямами бюджетної політики на
сучасному етапі є:
1) сприяння процесу збалансованої макроекономічної стабілізації, подоланню інфляційних процесів і структурній перебудові;
2) здійснення податкової політики у напрямі
стимулювання підприємницької діяльності вітчизняних виробників товарів і послуг усіх форм власності та зменшення податкового тиску на них;
3) здійснення структурних реформ за критерієм економічного зростання і підвищення рівня
економіки України;

Рівні
Загальнодержавні
фінанси
Місцеві фінанси

4) формування взаємовідносин у бюджетній
системі в напрямі забезпечення самостійності
місцевих бюджетів;
5) оптимізація рівня бюджетного дефіциту,
державного боргу та пошук джерел їх реалістичного фінансування;
6) пошук додаткових джерел доходів бюджету
[4; 14].
Бюджетна політика має реалізовуватися за допомогою довгострокового курсу, тобто бюджетної
стратегії, та методів реалізації на коротший строк,
тобто бюджетної тактики [5]. У табл. 3 наведено основні фінансової складові бюджету.
Таблиця 3
Бюджет - основна ланка державних фінансів
Ланки
Бюджет дерЦільові фонди
Державний
Фінанси підприємств
жави
кредит
Державний
Загальнодержавні Державні по- Фінанси державного сектору
бюджет
фонди
зики
Місцеві бюд- Регіональні фонди Місцеві позики Фінанси муніципального
жети
господарства

Джерело: [5]
Особливе значення в “бюджетуванні” відіграє
бюджетне планування, яке являє собою комплекс
організаційно-технічних, методичних і методологічних заходів із визначення доходів і видатків
бюджетів в ході їх складання, розгляду та затвердження.
Досягнення економічної стабільності України
є головним пріоритетом державної політики. Основні напрями бюджетної політики на 2018–2020
рр. базуються на таких головних засадах, закладених у Середньостроковому плані пріоритетних дій
Уряду до 2020 року та Стратегії сталого розвитку

"Україна–2020": прискорення економічного зростання шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату та утримання макроекономічної
стабільності, зокрема продовження фіскальної консолідації; впровадження ефективного самоврядування шляхом реформи державного управління, децентралізації і реформи державних фінансів; розвиток людського капіталу шляхом проведення реформ системи охорони здоров’я та освіти,
поліпшення
надання
державної
соціальної
підтримки; встановлення верховенства права і боротьба з корупцією шляхом підтримки ефективного
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функціонування інститутів боротьби з корупцією,
забезпечення рівного доступу до правосуддя та
ефективного захисту прав власності; забезпечення
безпеки та оборони держави, зокрема захист її суверенітету та територіальної цілісності держави
[14; 19], а також забезпечення найважливіших аспектів безпеки громадян.
Крім того, стабілізація макроекономічних показників в Україні, в свою чергу, залежить від бюджетного планування, що базується на наступних завданнях та принципах, які стоять перед органами,
на які покладена функція складання проекту бюджету:
- визначення реальної величини доходів, які
необхідно мобілізувати в наступному бюджетному
періоді;
- обгрунтованість і визначення розмірів бюджетних видатків за кожним напрямком;
- збалансування бюджету.
Принципи бюджетного планування здебільшого визначаються принципами побудови бюджетної системи.
Перший принцип бюджетного планування в
Україні визначається принципами самостійності і
єдності в побудові бюджетної системи.

The scientific heritage No 46 (2020)
Другий принцип бюджетного планування –
принципи науковості. Це означає, що всі розрахунки доходів, нормативів видатків по поточному бюджету [1; 9], напрямки інвестицій по бюджету розвитку повинні мати відповідні наукові обгрунтування.
Складанню проекту бюджету держави передує
підготовча робота, яка включає в себе:
- розробку основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України
на плановий рік;
- розробку і затвердження Постанови Верховної Ради України «Про основні напрями бюджетної
політики на наступний бюджетний рік»;
- аналіз виконання бюджету за минулий рік і
очікуване виконання бюджету в поточному році;
- підготовку інструктивних листів про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів
на наступний бюджетний рік [3; 10].
У табл. 4 наведено основні характеристики
процесу складання, розгляду та затвердження бюджету української держави.

Таблиця 4
Перелік заходів для складання, розгляду і затвердження бюджету України
№
з/п

Перелік документів і дій, необхідних для
складання, розгляду і затвердження бюджету

Органи, задіяні у бюджетному плануванні

Встановлені
строки

1

Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України.

Міністерство економіки України,
Міністерство фінансів України, Національний банк України, міністерства,
відомства.

1 червня

Місцеві ради, їх виконавчі органи

Червень

Верховна Рада України
Верховна Рада України, Кабінет
Міністрів України, Міністерство
фінансів України
Кабінет Міністрів України, Міністерство
фінансів України, місцеві ради, їх виконавчі органи

15 червня

2
3

4

5

Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку відповідних
адміністративно-територіальних одиниць
Бюджетна резолюція
Правила оформлення проекту закону про
Державний бюджет України
Інструктивні листи про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на
наступний бюджетний рік
Розрахунки для обґрунтування напрямів
відрахувань від регулівних доходів, розмірів
дотацій.
Дані про зміни складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню

№
з/п

Перелік документів і дій, необхідних для
складання, розгляду і затвердження бюджету

6

Прогнозні показники попереднього проекту з
веденого та державного бюджетів

7

8
9
10

Пропозиції та зауваження щодо проектованих показників з веденого та державного
бюджетів на плановий рік
Розгляд пропозицій, зауважень щодо проектованих показників з веденого та державного
бюджетів на плановий рік
Проект закону про Державний бюджет
України
Проект закону про Державний бюджет
України

Червень
Червень

Місцеві ради, їх виконавчі органи.
Кабінет Міністрів України, Міністерство
фінансів України

Червень

Органи, задіяні у бюджетному плануванні

Встановлені
строки

Міністерство фінансів України, міністерства, відомства, органи | виконавчої
влади
і Міністерства, відомства, органи виконавчої влади, Міністерство і фінансів
України
Міністерство фінансів України, міністерства, відомства, органи виконавчої влади
Міністерство фінансів України,
Кабінет Міністрів України
Кабінет Міністрів України,
Президент України

1 липня
15 липня
1 серпня
15 серпня
1 вересня
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11
12

13

Проект закону про Державний бюджет
України
Проект закону про Державний бюджет
України
Закон України "Про Державний бюджет
України".
Постанова "Про порядок введення в дію Закону України "Про Державний бюджет
України"
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Президент України,
Верховна Рада України

15 вересня

Верховна Рада України

Вересень грудень

Верховна Рада України

2 грудня

Верховна Рада України

30 грудня

Джерело: https://pidruchniki.com/12281128/finansi/byudzhetniy_protses_yogo_skladovi [19]
Закон про Державний бюджет України приймається щорічно і діє протягом бюджетного року. В
ньому знаходять відображення такі дані: граничний
розмір дефіциту Державного бюджету та джерела
його покриття; доходи Державного бюджету
відповідно до бюджетної класифікації; видатки
Державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації; доходи і видатки цільових загальнодержавних фондів, включених до складу Державного
бюджету; суми дотацій, субсидій, субвенцій та розміри відрахувань від регулюючих доходів до бюджетів АРК, областей, міст Києва і Севастополя; розмір оборотної касової готівки Державного бюджету
України; суми вилучення коштів із місцевих бюджетів на користь Державного бюджету; рішення
щодо бюджетних позичок; зміни, які відбулися в
податковому законодавстві; інша інформація [2;
13].
Мета виконання видаткової частини бюджету
– це фінансування заходів, затверджених в бюджеті
протягом бюджетного року.
Фінансування із бюджету – це перерахування
коштів на поточні реєстраційні бюджетні рахунки
розпорядників коштів з єдиного казначейського
рахунка або рахунка місцевого бюджету, які
відкриті в банківських установах і в органах казначейства.
Результати експериментальних досліджень доводять, що, фінансування із бюджету здійснюється
на основі двох основних принципів: плановості та
цільового характеру використання бюджетних
коштів. Принцип плановості означає обов'язкову
умову законодавчого затвердження даних видатків.
Цільовий характер використання бюджетних
коштів означає вимогу до розпорядників коштів використовувати виділені кошти за їхнім цільовим
призначенням.
Керівники установ та організацій, які одержують в своє розпорядження бюджетні асигнування
(планові суми, в межах яких можуть проводитись
видатки із бюджету) називаються розпорядниками
коштів. Головними розпорядниками бюджетних
коштів по Державному бюджету є міністри і керівники інших центральних відомств (установ), по
місцевих бюджетах – керівники управлінь
(відділів) обласних, міських і районних Рад народних депутатів; по міських, міст районного підпорядкування, по сільських і селищних бюджетах –
голови цих Рад [4].
Як свідчить практика, ефективність організації
бю�джетного планування забезпечується за умови

застосування науково обгрунтованих правил. До
основних правил бюджетного планування відносять:
— комплексний підхід до основних параметрів
економічного
і
соціального
розвитку
у
відповідності з наявними бюджетними можливостями;
— органічний зв'язок бюджетного планування
з системою державних та регіональних програмних
документів економічного і соціального розвитку;
— демократизація бюджетних відносин —
створення оптимальних зв'язків між державним та
місцевими бюджетами;
— пріоритетність бюджетного планування над
іншими фінансовими планами;
— наукове обгрунтування планів з метою забезпечення економічної обгрунтованості та реальності прогнозних розрахунків;
— застосування єдиної методології здійснення
бюджетних розрахунків;
— раціональне визначення джерел ресурсів
бюджетів;
— створення резервів для забезпечення безперервності бюджетного процесу;
— директивність та обов'язковість виконання
бюджету всіма суб'єктами бюджетних відносин [3].
До головних особливостей бюджетного планування, на нашу думку, варто віднести наступні:
— сферою його застосування є бюджетні
відносини, що виникають в процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту і
національного доходу та пов'язані з формуванням і
використанням фінансових ресурсів держави;
— в процесі бюджетного планування забезпечується дотримання необхідних фінансових пропорцій відповідно до прогнозів економічного і
соціального розвитку;
— бюджетне планування створює фінансову
базу, визначає параметри та конкретні механізми
реалізації бюджетних програм;
— бюджетне планування є дієвим інструментом бюджетної політики держави [4; 12].
Кінцевим результатом бюджетного планування є сукупність бюджетних показників у вигляді державного та місцевих бюджетів, які враховують тенденції розвитку бюджетної сфери. У табл.
5 наведено основні показники планування дохідної
частини Державного бюджету України у 2018-2020
рр.
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Таблиця 5
Доходи Державного бюджету України на 2018 - 2020 рр.
(згідно додатку № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 - 2020 рр.»)
Найменування згідно з клаВідхилення +/2018 р.
2019 р.
2020 р.
сифікацією доходів бюджету
2020 р./2018 р.
760 016 406,7 840 597 280,7
926 549 256,6
166532849,9
І Податкові надходження
Податки на доходи, податки на
прибуток, податки на збіль173 451 027,4 201 675 258,4
248 264 365,1
74813337,7
шення ринкової вартості
Рентна плата та плата за використання інших природних ре46 528 950,2
58 302 020,0
55 334 926,0
8805975,8
сурсів
Внутрішні податки на товари та
508 466 400,0 546 077 466,0
587 251 000,0
78784600,0
послуги
Податки на міжнародну
28 727 500,0
30 482 000,0
32 175 000,0
3447500,0
торгівлю та зовнішні операції
Інші податки та збори
2 842 529,1
4 060 536,3
3 523 965,5
681436,4
144 990 800,7 155 382 046,5
156 698 525,2
11707724,5
ІІ Неподаткові надходження
Доходи від власності та
90 672 421,7
95 384 551,7
86 327 601,9
- 4344819,8
підприємницької діяльності
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
15 301 456,2
9 540 208,2
17 573 544,9
2272088,7
господарської діяльності
Інші неподаткові надходження
12 784 320,2
16 766 127,9
16 402 318,6
3617998,4
Власні надходження бюджетних
26 232 602,6
33 691 158,7
36 395 059,8
10162457,2
установ
ІІІ Доходи від операцій з
345 251,7
1 235 326,1
646 143,8
300892,1
капіталом
Надходження від продажу ос21 490,0
29 109,0
31 106,0
9616,0
новного капіталу
Надходження від реалізації дер307 838,0
1 195 894,0
607 853,0
300015,0
жавних запасів товарів
Кошти від продажу землі і нема15 923,7
10 323,1
7 184,8
-8738,9
теріальних активів
2 372 523,8
1 541 911,8
2 733 593,5
361069,7
IV Офіційні трансферти
Від Європейського Союзу,
урядів іноземних держав,
2 372 523,8
1 541 911,8
2 733 593,5
361069,7
міжнародних організацій, донорських установ
4 867 383,6
1 727 489,1
189 478,2
- 4677905,4
V Цільові фонди
Надходження до Фонду соціаль167 383,6
167 383,6
189 478,2
22094,6
ного захисту інвалідів
Надходження до цільового
фонду для забезпечення оборони
4 700 000,0
1 560 105,5
- 4700000,0
і безпеки держави
917 998 866,4 1 007 303 177,9 1 095 580 446,2
177581579,8
Разом доходів:
Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 [18]

Важливою передумовою для формування бюджетів всіх рівнів є прогнозування як елемент макроекономічної політики держави. Призначення
бюджетного прогнозування полягає в оцінці різних
найвірогідніших варіантів формування бюджетних

ресурсів і напрямів їх використання. Аналіз таких
варіантів створює основу для вибору цілей, які є
орієнтиром при розробці бюджету [11; 12]. У табл.
6 наведено показники виконання державного бюджету України за період з 2008 по 2020 рр.
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Таблиця 6

Виконання Державного бюджету України з 2008 по 2020 рр. (млн. грн.)
Доходи

% ВВП

Видатки

% ВВП

Кредитування

2008 231686,3
24,44
241454,5
25,47
2732,5
2009 209700,3
22,96
242437,2
26,54
2780,3
2010 240615,2
22,23
303588,7
28,04
1292,0
2011 314616,9
23,90
333459,5
25,33
4715,0
2012 346054,0
24,56
395681,5
28,08
3817,7
2013 339180,3
23,31
403403,2
27,73
484,7
2014 357084,2
22,79
430217,8
27,46
4919,3
2015 534694,8
27,01
576911,4
29,14
2950,9
2016 616274,8
25,86
684743,4
28,73
1661,6
2017 793265,0
26,59
839243,7
28,13
1870,9
2018 928108,3
26,08
985842,0
27,70
1514,3
2019 998278,9
25,12
1072891,5
26,99
3437,0
Джерело: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/ [17]
На рис. 1 наведено динаміку виконання показників дохідної та видаткової частин Державного
бюджету України у період з 2008 по 2019 рр. На
жаль, в Україні уже 12 років поспіль видатки Державного бюджету переважають доходи. Для
стабілізації доходів і витрат Державного бюджету,
особливе значення має забезпечення кореляції бюджетної політики з довгостроковими цілями

% ВВП

Сальдо (дефіцит
бюджету)

% ВВП

0,29
0,30
0,12
0,36
0,27
0,03
0,31
0,15
0,07
0,06
0,04
0,09

-12500,7
-35517,2
-64265,5
-23557,6
-53445,2
-64707,6
-78052,8
-45167,5
-70130,2
-47849,6
-59247,9
-78049,5

-1,32
-3,89
-5,94
-1,79
-3,79
-4,45
-4,98
-2,28
-2,94
-1,60
-1,66
-1,96

соціально-економічної політики держави. Потрібно
розробити бюджетну стратегію держави, котра
визначає пріоритети бюджетної політики при різних варіантах розвитку вітчизняної і світової економіки. При цьому в бюджетній стратегії мають
вказуватися граничні обсяги бюджетних асигнувань за бюджетними й державними цільовими
програмами [7].
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Рис. 1. Динаміка показників доходів і витрат бюджету України (2008-2019 рр.), млн. грн.
Джерело: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/ [17]
При визначенні напрямів удосконалення бюджетної політики важлива роль належить формуванню її цілей, а також першочергових завдань,
які потребують вирішення. Тобто суттєвим важе-

лем вирішення бюджетних проблем слід розглядати розумні обсяги та структуру державних витрат. У табл. 7 наведено показники державного та гарантованого державою зовнішнього та внутрішнього боргу України у період з 2009 по 2020 рр.
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Таблиця 7
Державний та гарантовано державою борг України з 2009 по 2020 рр. (млн. грн.)
Період

Загальний борг

на 31.12.2009
на 31.12.2010
на 31.12.2011
на 31.12.2012
на 31.12.2013
на 31.12.2014
на 31.12.2015
на 31.12.2016
на 31.12.2017
на 31.12.2018
на 31.12.2019
на 29.02.2020

316884,6
432235,4
473121,6
515510,6
584114,1
1100564,0
1572180,2
1929758,7
2141674,4
2168627,1
1998275,4
2047804,0

Відхилення (звітний
період- базисний)
млн. грн.
%
+115350,8
+40886,2
+42388,9
+68603,5
+516449,9
+471616,2
+357578,5
+211915,7
+26952,7
-170351,7
+49528,6

Зовнішній борг

+36,4
+9,5
+9,0
+13,3
+88,4
+42,9
+22,7
+11,0
+1,3
-7,9
+2,5

Відхилення
(звітний періодбазисний), %

211751,7
276745,6
299413,9
308999,8
300025,4
611697,1
1042719,6
1240028,7
1374995,5
1397217,8
1159221,6
1223573,8

+30,7
+8,2
+3,2
-2,9
+103,9
+70,5
+18,9
+10,9
+1,6
-17,0
+5,6

Внутрішній
борг
105132,9
155489,8
173707,7
206510,7
284088,7
488866,9
529460,6
689730,0
766678,9
771409,3
839053,8
824230,2

Відхилення (звітний період- базисний), %
+47,9
+11,7
+18,9
+37,6
+72,1
+8,3
+30,3
+11,2
+0,6
+8,8
-1,8

Джерело: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ [17]
На рис. 2 наведено динаміку зовнішнього та
внутрішнього боргу України за останні 12 років. Як
видно з рис. 2 - 2014 рік характеризується різким
зростанням боргових зобов`язань України як
зовнішніх так і внутрішніх.
Для стабілізації боргових зобовязань, у сучасних умовах посткризового економічного розвитку постає завдання оцінити пріоритетність
стратегічних цілей держави, порівнюючи їх із реальними можливостями. Тільки комплексний

підхід до прийняття стратегічних рішень, що повною мірою враховує нові внутрішні й зовнішні
умови розвитку вітчизняної економіки, дасть можливість раціонально перерозподілити ресурси на
користь ефективних
напрямів
економічної
політики. Таким чином, довгострокові стратегії розвитку як на державному [7], так і на регіональному
рівнях мають формуватися в тісному взаємозв’язку
з розширенням сфери бюджетного планування.
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Рис. 2. Динаміка зовнішнього та внутрішнього боргу України (2009-2020 рр.), млн. грн.
Джерело: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ [17]
Основою для прийняття оптимальних управлінських рішень стосовно планування державного
бюджету, складання відповідних фінансово-економічних планів діяльності, підготовки бюджетних
запитів головними розпорядниками бюджетних
коштів є здійснення моніторингу бюджетної результативності [12], що дає змогу отримати інтегральну оцінку виконання бюджетних програм.
Стабілізація економічної ситуації в Україна
можлива за рахунок запровадження дієвих державних кроків. У цьому контексті, заходи у сфері еко-

номічної діяльності України стосуються збільшення видатків та першочергового фінансування
пріоритетних напрямів державних промислових та
сільських господарств, а також приватизації частки
державного майна [13], яка дає можливість зменшення навантаження на державний бюджет.
Крім того, використовуючи досвід країн із розвинутою ринковою економікою, слід розглядати
додаткові джерела фінансового забезпечення
соціальної сфери, у тому рахунку – меценатство та
спонсорство. Для оптимізації цих джерел доходів
бюджету державна допомога спонсорам полягає в
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наданні відстрочки чи розстрочки сплати податків,
чи наданні податкових пільг, розглядаючи благодійність, як некомерційну (неприбуткову діяльність організацій і окремих осіб), спрямовану на задоволення потреб соціального розвитку [13]. У
більш широкому розумінні благодійність визначати як інвестування соціальної сфери.
Стратегічне бюджетне планування може також
стати важливим інструментом для вирішення демографічної та міграційної кризи в нашій країні. Зафіксувавши на довгострокову перспективу в стратегічних бюджетних показниках найважливіші
соціальні стандарти, держава дає сигнали для
членів суспільства про перспективи їхнього життя:
можливість на належному рівні забезпечити виховання майбутнього покоління [14], розкрити свій
потенціал у цій країні тощо.
Обов’язковим в удосконаленні бюджетного
планування є проведення бюджетної децентралізації, тому що проблема оптимального
розподілу повноважень та фінансових ресурсів між
центральними органами влади та місцевими є однією з найбільш актуальних у питанні підвищення
ефективності бюджетної системи України.
Проте головним моментом в плануванні бюджету є не стільки зменшення витрат, як збільшення
доходів бюджету за рахунок пошуку нових джерел
фінансування, розробки нової податкової реформи
[13], стимулювання сплати податків.
Висновки. Бюджетне планування, як метод
державного регулювання, передбачає оптимальне
співвідношення між бюджетними доходами та
бюджетними витратами, а також перерозподіл
коштів між різними бюджетами з метою впливу на
циклічний розвиток економіки, на структурні зрушення в економіці, темпи науково-технічного прогресу, соціально-економічну політику держави,
співвідношення сукупного попиту та пропозиції.
На сучасному етапі важливим є підвищення
ефективності видатків бюджету як інструменту
впливу на динаміку економічного зростання. Економічна сутність ефективності державних видатків
як складової системи бюджетного регулювання
соціально-економічного розвитку країни полягає у
досягненні результативних показників, що
відповідають основним цілям та завданням бюджетних призначень з урахуванням обсягу
здійснених видатків бюджету. Доцільним є вдосконалення інституційних засад результативності бюджетної системи, зокрема шляхом формування доходів бюджету на основі виваженої податкової
політики, ефективного планування і використання
видатків бюджету, регулювання міжбюджетних
відносин, управління державним боргом виходячи
із циклічності економічного розвитку та стану державних фінансів, що сприятиме підвищенню динамічної збалансованості бюджету як вагомого інструменту розвитку соціально-економічних відносин країни.
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Аннотация
В качестве предмета исследования рассматриваются различные научные подходы к концепции понятий «мотивация» и «стимулирование». Обоснована двойственность трактовок мотивации, представления
о которой объединяют как непосредственно понятие мотивация, так и понятие стимулирование. Многие
из представленных концепций мотивации развивались в рамках теории трудовых ресурсов, общим для
которой является признание строгой зависимости между трудовой деятельностью и удовлетворением потребностей. На основании чего, установлено, что в таком представлении особую важность приобретает
концепция потребностей. Реализация потребностей имеет сугубо специфичный характер, обусловленный
совокупностью персональных мотивов и внешнего воздействия.
Abstract
Various scientific approaches to the concept of "motivation" and "stimulation" are considered as the subject
of research. The author substantiates the duality of interpretations of motivation, the concepts of which unite both
the concept of motivation and the concept of stimulation. Many of the presented concepts of motivation developed
within the framework of labor resource theory, which has in common the recognition of a strict relationship between work and satisfaction of needs. Based on this, it is established that the concept of needs is particularly
important in this view. The implementation of needs is highly specific, due to a combination of personal motives
and external influences.
Ключевые слова: персонал, затраты на персонал, оценка эффективности, управление персоналом,
организация.
Keywords: personnel, personnel costs, performance evaluation, personnel management, organization.
Главным катализатором продуктивной деятельности человека является его мотивация, формируемая в процессе социализации, представляющая собой проявление мотивов ценностной ориентации персонала. Как напоминает Еремеев М.А. [2]:
«мотивы или мотиваторы являют собой причины,
побуждающие человека к действию, а мотивация –
процесс действия мотивов при наличии доминирующего».
Стоит полагать, что полноценное научное изучение вопросов, касающихся процессов стимулирования во взаимосвязи с мотивацией человека,
можно отнести только к периоду XX века. В течение данного отрезка времени происходило развитие менеджмента как научной дисциплины, и «со
слов» Еремеева М.А. [2], можно было наблюдать

три самостоятельных стадии: классическую, развития человеческих отношений и современную.
Если рассматривать представленную периодизацию с позиций изменений теоретических подходов к проблемам понимания системы мотивациястимулирование, то на первой стадии выделяются
две основные концепции [1, c. 130]. Первую, можно
условно назвать «патерналистской», её суть заключается в простом предположении о необходимости
стимулирования труда, базирующемся на совокупности субъективных индикаторов: лояльность администрации, исполнительность, стаж работы и
т.п. Следовательно, патерналистский подход не
обеспечивает возможности для достижения роста
производительности труда, но не теряет практиче-
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ской актуальности и на современном этапе, во многом из-за, его способности повышать стабильность
состава кадров, принявших ценности доминирующей организационной культуры. Второй концепцией можно считать отдельные посылки, сформулированные в теории Ф. Тейлора касательно понимания о мотивации персонала, сложившегося в
научной школе менеджмента [1, c. 40-44]. Она уже
оперирует понятием «потребность», удовлетворение которой зависит только от денежного стимулирования, на основании выполнения обоснованных
норм труда.
Пионером эмпирического, а возможно и научного вообще, исследования потребностей человека
является К. Левин. Он классифицировал их на два
рода: биологические и социальные, которые рассматривал как квазипотребности [7].
При этом в понимании автора потребности являются не изолированными, а связанными – обмениваются «энергией». Происходит коммуникация
заряженных систем, которая повышает гибкость
поведения индивида в процессе удовлетворения
своих потребностей, расширяя его адаптационные
возможности [7]. Для данной работы особую ценность представляет изучение метода «уровень притязаний», разработанный К. Левиным для индикации активности мотивации [7].
В целом метод «уровень притязаний» можно
рассматривать как формализацию процесса функционирования системы мотивация-стимулирование. Где на первом этапе фигурируют потребности
человека, как первопричина его последующих действий по их удовлетворению. На втором этапе происходит оценка результативности действий, после
этого субъекты деятельности информируются (понимают) характер достижения цели – третий этап.
После чего происходит переосмысление потребно-
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стей и/или действий возможных для их удовлетворения, что одновременно является четвёртым этапом первого уровня притязаний и первым этапом
второго уровня притязаний. Таким образом, можно
проанализировать степень мотивированности людей, так как согласно пониманию К. Левина [7] высоко мотивированные люди обладают уровнем
ожиданий, превосходящим уровень их достижений.
Рассуждая о потребностях как фундаменте мотивации человеческого поведения, необходимо
описать их классификацию, которую предложил Т.
Муррей [1, c. 130]. По мнению этого исследователя,
существуют четыре типа потребностей: первичные
(выживание) и вторичные (развитие личности), позитивные и негативные, явные и неявные, осознанные и неосознанные. Он считал, что все люди обладают однотипными потребностями и отличаются
только способами и степенью их проявления-выражения.
Переход ко второй стадии развития менеджмента и, соответственно, эволюции преставлений о
системе мотивация-стимулирование, можно считать состоявшимся с проявления научного интереса
к теории подсознательного З. Фрейда и заключения, сделанным на основании работы Э. Мейо. З.
Фрейд отмечал [12, c. 82], что современные теории
мотивации, обуславливающие поведение человека
в организации, базируются на двух основных понятиях: потребность и вознаграждение. При этом под
потребностью понималось физиологическое или
психологическое, сознательное и бессознательное
ощущение недостатка в чем-либо. А вознаграждение трактовалось как внутренне или внешнее поощрение, ценное для индивида.
В целом к середине XX века сформировалась
широкая классификация человеческих потребностей, которая в сжатом виде представлена в таблице
1.
Таблица 1
Краткая классификация потребностей человека [1, c. 130]
Признак классифика- Спецификация поКраткая характеристика
ции
требности
Врождённые
Результат физиологического развития, старения организма
Происхождение
Приобретённые
Результат социализации
Естественные
Необходимы организму для физиологического выживания
Необходимы для развития личности человека как социальСоциальные
Характер
ного индивида
Необходимы для демонстративного потребления, их стоиИскусственные
мость сама становится потребностью
Материальные
Артефакты цивилизации
Содержание
Нематериальные
Нематериальные продукты культурного развития общества
Обеспечивает существование «на грани» выживаемости в
Минимально удовлеконкретных исторически обусловленных социально-эконотворенные
мических реалиях
Уровень удовлетво- Нормально удовле- Обеспечивает поддержание трудового потенциала на старенности
творенные
бильном уровне
Обеспечивает процесс удовлетворения ради демонстрации
Уровень роскоши
его самого как отражения социального статуса в стратифицированном общества
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В результате пристального изучения проблем
мотивации и стимулирования персонала организаций и человеческой деятельности вообще, популярности данной научной области уже к середине XX
века было сформулировано множество авторский
теорий мотивации, которые сейчас принято подразделять на два основных класса: содержательный и
процессуальный.
Первый, концентрируется на выявлении и анализе содержания факторов мотивации. Для второго,
точкой фокуса являются динамика взаимодействия
различных мотивов [1].
Теория ожиданий выделяется своей комплексностью и реалистичностью [1, c. 149]. Согласно её

Модель Ф. Герцберга описывает новую область содержательного подхода теорий мотивации.
Согласно её выводам [1, c. 147] существует два
уровня потребностей: гигиенические и мотивирующие. Специфика гигиенических заключается в том,
что если они не удовлетворены – падают стимулы к
труду, но их удовлетворение не активизирует трудовую деятельность, не влияет на рост продуктивности труда, т.е. является исключительно базовым
инструментом, предотвращающим недовольство
персонала. Результативность труда напрямую зависит от действия мотивирующих потребностей, при
этом падение удовлетворённости последними не
снижает стимулы к трудовой деятельности.
Стоит отметить, что в рамках концепции Ф.
Герцберга западными исследователями проводились неоднократные социологические оценки влияния отдельных гигиенических и мотивационных
факторов на результативность и привлекательность
труда [1, c. 148]. Согласно этим выводам, рост производительности труда, стимулируют: возможности карьёрного роста, уровень оплаты труда и признание заслуг. При этом профессиональные обязанности становятся более привлекательными, когда
работа является интересной, требует самостоятельности и творческого подхода. Основными гигиеническими мотивирующими факторами, влияющими
на производительность труда можно считать, доступность информации, справедливое распределение заданий и хорошее руководство. В основном
последние повышают привлекательность работы
для сотрудников, поэтому также важны для системы стимулирования труда персонала.
Следует отметить, что многие из представленных концепций мотивации развивались в рамках
теории трудовых ресурсов, общим для которой является признание строгой зависимости между трудовой деятельностью и удовлетворение потребностей. При этом согласно напоминанию Еремеева
М.А. [3], теории человеческого капитала отражают
совершенно иной подход к управлению. В рамках
данного подхода вводится понятие «ценность человека», т.е. важность его здоровья, способностей,
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положениям мотивация человека зависит от оценки
вероятности трёх условий: достижимость цели, эффективность и справедливость мониторинга со стороны менеджмента, адекватность вознаграждения
за достижение цели.
С нашей точки зрения, теория ожиданий выигрывает в случае её использования совместно с концепцией справедливости, которая отражает реакцию персонала уже не только на ожидание, но на
результат обратной связи в коммуникативном процессе с менеджментом – дифференцированном вознаграждении (формула 1.1) [1, c. 150].

накопленных знаний и опыта для достижения экономических результатов организации, в совокупности превышающая весомость производственного
потенциала.
Выводам теории человеческого капитала, частично противоречат доводы С.Л. Рубинштейна
[10], который справедливо считает, что труд в современном обществе используется в производстве
с целью создания продукта труда, но одновременно
он же позиционируется как основной путь формирования личности – субъекта труда. В трудовой деятельности всё подчинено её итоговому результату
означает, что цель деятельности-мотивации не может существовать в ней самой, а выражается исключительно продуктом труда. Следовательно, мотивами деятельности человека являются продукты
деятельности другого индивида, продукты общественной деятельности.
В результате на современном этапе трудовую
деятельность человека необходимо рассматривать с
трёх позиций: количественной, качественной и
стратегической. Количественная позиция состоит в
утверждении факта постоянного увеличении затрат
на оплату труда. Качественная – заключается в росте значимости для человека фактора постоянства и
возможности карьерного роста в границах одной
организации. Стратегическая позиция отражает общий тренд, сложившийся в социально-экономических условиях развитых стран, в повышении роли
трудового потенциала, как гаранта долгосрочной
стабильности и конкурентоспособности организаций [3].
В целом, если согласиться с вышеперечисленными авторскими позициями касательно специфики мотивации, то подавляющее большинство
склонно считать, что она всегда базируется на совокупности потребностей, которые по своей сути
одинаковы для всех. Отличаются только способы
проявления, активности, ожидания и валентность
удовлетворенности. Именно мотивы становятся основой, благодаря которой и появляется внутренняя
специфичность мотивации, поддерживаемая внешней средой с помощью использования мотивационного механизма.
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Мотивационный механизм является динамической моделью функционирования системы мотивация-стимулирование. Где стимулы – внешние по
отношению к субъекту факторы, обладание которыми позволяет ему удовлетворять потребности. В
рамках действия данного механизма существует
пять основных стратегически направлений мотивации трудовой детальности: [1, c. 131] «внутреннее
побуждение плюс внешнее побуждение-принуждение»,
«внешнее
побуждение-принуждение»,
«внешнее принуждение», «внутреннее побуждение
плюс внешнее побуждение» и «внутреннее побуждение плюс внешнее принуждение». Все названные
стратегии, характерные для определённых регионов мира и периодов истории, используются и на
современном этапе.
Общепринято [1, c. 133-134], что стимулирование в рамках мотивационного механизма выполняет три основные функции: экономическую, нравственную и социальную, а его целью является формирование направлений конструктивного поведения людей, обеспечивающего максимально
возможный уровень достижения задач экономической системы. Этого можно добиться, когда система стимулирования является адекватной конкретной мотивационной системе трудового потенциала и при соблюдении главных принципов оптимальности
стимулирования:
комплексность,
индивидуальность, понятность, ощутимость, постоянное совершенствование, использование антистимулов-демотиваторов [1, c. 133-134]. Кроме
того, менеджмент необходимо работать над нивелированием, сокращением, а по возможности
устранением субъективных стереотипов – рудимент патерналистской мотивации [6].
В современном понимании функционирования
мотивационного механизма важную роль играет
концепция, одновременно учитывающая субъективную психологическую и объективную внешнюю стороны его работы. Субъективная подсистема позиционируется как внутренняя мотивация
– побуждающий к деятельности, сам процесс труда,
приносящий работнику удовлетворение. «Это – активность, выполняемая ради нее самой и того чувства удовольствия, которое возникает от её процесса. Её источник находится не вне деятельности,
в внутри нее самой» [4, c. 487]. Объективная подсистема или внешняя мотивация связана с трудом,
осуществляемым работником с целью получения
вознаграждения за его результат [8]. Таким образом, мотивационный механизм содержит внутренние мотивы, внешние положительные мотивы, побуждающие к труду, и внешние отрицательные мотивы, принуждающие к труду [5, c. 104]. Важно отметить, что многочисленные социологические
исследования, результаты которых систематизированы в работе [5], обосновывают модель оптимального функционирования мотивационного механизма (формула 1.2).
ВМ> ВПМ> ВОМ,
(1.2)
где ВМ – внутренние мотивы;
ВПМ – внешние положительные мотивы;
ВОМ – внешние отрицательные мотивы.
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То есть предрасположенностью личности к
труду имеет большую мотивационную значимость,
чем побуждение к труду, а последнее большую значимость, чем принуждение к труду. Внешние мотивы ограничены рамками обеспечения физиологического комфорта и личной безопасности. Внутренняя потребность и мотивация к труду – не ограничены, именно через них происходит развитие
личности. Основными их составляющими являются стремления: к новизне, к двигательной активности, к разумному и эффективному освоению
окружающей среды, к самодетерминации и к самоактуализации [8, c. 30].
В этой связи, необходимо отметить, что в российских условиях более 80 % работников ориентировано на мотивацию, при которой «ядро основано
на высокой заработной плате» [6], т.е. на внешний
мотив. Это объясняется сложным экономическим
положением, когда на первый план выходят потребности существования и безопасности, удовлетворение которых в современном обществе возможно почти исключительно посредством материального стимулирования.
В России существует проблема создания адекватной системы мотивации высокопроизводительного труда, форм и механизмов стимулирования.
Действующие системы не всегда связаны с конечными показателями хозяйственной деятельности
предприятия [11].
Однако последние утверждение не может говорить о целесообразности максимального сокращения остальных форм мотивирования, так как это
может серьёзным образом деструктурировать подсистему внутренней мотивации, сформировав модель «бедность общества потребления». Важно
помнить, что мотивация многоаспектна, так ещё
Ф.М. Русинов и М.Л. Разу [9, c. 123] выделяли пять
её форм: материальная компенсация труда, денежное вознаграждение в виде премии, общественное
признание личности, общественное признание деятельности группы и личное признание руководства.
Экономический подход к стимулированию
имеет серьёзные ограничения в применимости,
против него направлены особенности человеческого поведения: стремление к благотворительности, эффект насыщения потребностей, субъективное восприятие полезности материальных благ,
психология коллективных действий, невозможность достичь с помощью денег многих важных целей, иррациональность поведения человека, находящегося под воздействием привычек и подсознательных механизмов, нелинейность зависимости
величины вознаграждения, уровня производительности и притязаний индивида.
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Анотація
Проаналізовані теоретичні основи основних засобів.Розглянуті основні показники, що дозволяють
оцінити ефективність використання основних засобів підприємства. А також наведено комплекс заходів
щодо підвищення ефективності використання основних засобів організації. Ефективність використання
основних засобів було профедено на прикладі СФГ «ЛАН». Розглянут і показники визначенняефективності основних засобів. Важливою економічною складовою, що забезпечує ефективне функціонування діяльності будь-якого суб'єкта господарювання в будь-якій країні, є основні засоби. Вони є головною позицією всіх фінансових звітів і значно впливають на фінансовий результат діяльності підприємства, тому
правильність їх відображення в обліку з урахуванням міжнародного досвіду є необхідною умовою сьогодення.
Abstract
Theoretical bases of fixed assets are analyzed. There is also a set of measures to improve the efficiency of
use of fixed assets of the organization. The efficiency of the use of fixed assets was demonstrated on the example
of SFG "LAN". The indicators of determining the effectiveness of fixed assets are also considered. An important
economic component that ensures the effective functioning of any business entity in any country is fixed assets.
They are the mainstay of all financial statements and have a significant impact on the financial performance of the
enterprise, so the correctness of their accounting in the light of international experience is a prerequisite for today.
Ключові слова: основні засіб, ефективне використання, активна частина, пасивна частина, своєчасне
оновлення.
Keywords: fixed asset, efficient use, active part, passive part, timely updating.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах інтеграції та наближення еко номічного середовища
України до міжнародного невпинно зростає значення прозорої, повної, достовірної, своєчасної та
зрозумілої для всіх користувачів фінансової інформації. На сьогоднішній день постає питання перебудови національної системи обліку відповідно до
вимог міжнародних стандартів. Впровадження
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
дає змогу підвищити достовірність та зрозумілість
фінансової інформації про діяльність підприємства
для іноземних інвесторів та кредиторів.
Важливою економічною складовою, що забезпечує ефективне функціонування діяльності будьякого суб’єкта господарювання в будь-якій країні, є
основні засоби. Вони є головною позицією всіх фінансових звітів і значно впливають на фінансовий
результат діяльності підприємства, тому правильність їх відображення в обліку з урахуванням міжнародного досвіду є необхідною умовою сьогодення.
Процес виробництва характеризується предметами і засобами праці. Засоби праці складають
основу основних засобів. Саме від їх технічного розвитку буде залежати, чи зможе організація випускати рентабельну і конкурентоспроможну продукцію, роботи або послуги, тощо. Саме основних засобів в процесі діяльності утворюють виробничотехнічну базу організації та впливають на виробничий потенціал всього підприємства. Основні засоби
- це частина засобів виробництва, цілком бере участь у виробничих циклах, при цьому зберігаючи
свою речову форму і переносячи свою вартість частинами у вигляді амортизаційних відрахувань на
створюваний продукт. [2]
До складу основних засобів входять велике число засобів праці, і не дивлячись на економічну однорідність, вони відрізняються за складом, терміну
використання і призначенням. При цьому, різні засоби виробництва відіграють неоднакову роль. В
процесі виробництва найбільшу роль відіграють
машини та обладнання, за допомогою яких безпосередньо виготовляється продукція і виконуються
роботи (послуги).
Основні засоби - основа матеріально-технічної
бази організації, найважливіша складова її майнового капіталу. Ефективність діяльності організації
багато в чому залежить від структури, стану та ефективності використання основних засобів.
Метою статті є дослідження ефективності використання основних засобів підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
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Основні́ за́соби (ОЗ; в радянській та пострадянській
економічних школах — основні фонди) — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки
товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Основні засоби підприємства — це сукупність
матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій
сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом.
Основні засоби — матеріальні активи, у тому
числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг
загального користування, бібліотечних і архівних
фондів, матеріальних активів, вартість яких перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів
і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській
діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку
з фізичним або моральним зносом та очікуваний
строк корисного використання (експлуатації) яких
з дати введення в експлуатацію становить понад
один рік (або операційний цикл, якщо він довший
за рік).[1]
У плановій економіці використовувався термін
основні фонди. Основні фонди — це сукупність вироблених суспільною працею матеріально-речових
цінностей, що діють протягом тривалого періоду.
До основних фондів в соціалістичній економіці відносили будівлі, споруди, передавальні пристрої,
машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, виробничий і господарський інвентар, робоча і продуктивна худоба та інші. Основні фонди,
що функціюють у сфері матеріального виробництва, є виробничими основними фондами; а, які не
беруть участь безпосередньо в процесі виробництва, складають невиробничі основні фонди.
Проводячи аналітичну оцінку результатів сучасних досліджень науковців в сфері обгрунтування терміну «основні засоби» вітчизняними, а також зарубіжними фахівцями нами виокремлено досить значну кількість точок зору та різних бачить.
Головні бачення науковців нами узагальнено в таблиці 1.
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Таблиця 1.
Сучасні тлумачення економічної сутності «основних засобів» в дослідженнях науковців
Науковець
Визначення основних засобів
Представляє економічну сутність основних засобів як сукупність наявних засобів праці, що
використовуються в сфері матеріального виробництва у незмінній натуральній формі
Бабіч В.
впрдовж тривалого часу й переносять свою вартість на заново створений продукт частинами
у міру зношення їх
Баранік О. Описує основні засоби як засоби праці і виробничого і невиробничого призначення.
Доводить у своїх працях, що основні засоби є сукупністю матеріальних активів виражених у
Бланк И.А. формі засобів праці, що приймають участь багаторазово у процесі виробничо-комерційної
діяльності а також переносять частинами на продукцію свою вартість
Визначають основні засоби як сукупність засобів праці, що функціонують в сфері матеріальБойко В.М.,
ного виробництва у незмінній натуральній формі впродовж тривалого терміну й переносять
Вашків П.Г.
вартість свою частинами на новостворений продукт в міру їх зношення
Характеризує основні засоби як сукупність матеріальних активів
Бондар О. виражених у формі засобів праці, здатних багаторазово приймати участь у процесі виробничо-комерційної діяльності та переносити свою вартість на продукцію частинами.
Зазначає, що основні засоби –виступають засобами праці як виробничого так і невиробничого
призначення. Він вважає, що характерною особливістю основних засобів виступає участь у
Борисов
процесі виробництва продукції тривалий термін, в перебігу багатьох циклів, під час зберіА.Б.
гагння ьосновних властивостей та їх первинної форми. В такому процесі поступове зношення
та їхня вартість переносяться на ту продукцію, яка виготовляється
Сформував думку, що основні засоби на підприємстві є тими матеріальними активами, що
утримує підприємство із метою використовувати їх в процесі виробництва чи у процесі поБутинець стачання товарів, або у процесі надання послуг, чи під час здавання в оренду даних активів
Ф.Ф.
іншим особам, або ж для реалізації адміністративних й соціально- культурних функцій. Їх
очікуваний термін корисного використання (або експлуатації) перевищує один рік (або такий
цикл може бути більше одного операційного циклу, в ситуації, коли він більше одного року
У своїх дослідженнях заначає, що основні засоби є матеріальними активами, що підприємство
Загородній
формує із ціллю використовувати їх в процесі виробництва, або в процесі постачання товарів,
А.Г.,
надання послуг, при здаванні у оренду іншим особам, також і метою здійснення адміністраВознюк
тивних, соціально-культурних функцій із очікуваним їх терміном корисного застосування
Г.Л.
більше року

Виклад основного матеріалу дослідження.
Аналіз основних засобів організації дозволяє оцінити і ідентифікувати проблеми організації з управління основними засобами, сформулювати і обгрунтувати управлінські рішення щодо підвищення
ефективності використання основних засобів. В
ході аналізу визначається можливість подальшого
успішного продовження діяльності організацією
без капітальних вкладень. Структурно аналіз основних кошти зводиться до ряду аналітичних процедур за наступними напрямками:
аналіз структури і руху основних засобів в розрізі різних груп основних засобів. У цьому блоці
аналітичних процедур досліджується динаміка надходження та вибуття основних засобів за групами
виробничої (активної частини) і невиробничої
сфер;
аналіз забезпеченості різними видами основних засобів виробничих і управлінських процесів.
У цьому блоці аналітичних процедур досліджується відповідність планових і фактичних показників;
аналіз технічного стану основних засобів. В рамках цих аналітичних процедур розраховуються
коефіцієнти оновлення, вибуття і приросту основних засобів;
аналіз економічної ефективності використання

всіх і активної частини основних засобів: розрахунок Фондорентабельность (відношення прибутку
від основної діяльності до середньорічної вартості
основних засобів), розрахунок фондовіддачі (відношення вироблених продукції, робіт і послуг до середньорічної вартості основних засобів), розрахунок фондоємності (відношення обсягу виробництва
до середньорічної вартості основних засобів);
факторний аналіз по виявленню факторів, що
негативно впливають на ефективність використання основних засобів.
Оскільки основні засоби є майнової частиною
капіталу організації, важливо, щоб використання
цієї частини капіталу було ефективним, а такі показники, як фондорентабельность, фондовіддача, повинні бути максимальними, а фондомісткість мінімальної. Всі ці показники розраховуються за середньорічною вартості основних засобів.
Інформаційною базою для аналізу основних
засобів за вищенаведеною схемою є дані зовнішньої бухгалтерської (фінансової) звітності. Як відомо, основні засоби відображаються в першому
розділі бухгалтерського балансу за залишковою вартістю, тобто первісна вартість мінус амортизаційні відрахування за попередній період експлуатації. Якщо організація не буде оновлювати або додавати основні засоби, то настане час, коли вартість
цих основних засобів буде повністю амортизована.
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За умови, що організація буде використовувати в
подальшій діяльності ці основні засоби, їх фондорентабельность стане абсолютною. А між тим, в
ході експлуатації основні засоби вимагають витрат
на їх утримання, обслуговування, ремонти і модернізацію, що не збільшує балансову вартість основних засобів незалежно від терміну їх експлуатації. І
розміри витрат залежать від терміну служби основних засобів Чим старше основні засоби, тим більше
вони зношені, тим більше вимагають коштів на підтримку їх працездатності і задовільною продуктивності. Ці витрати не впливають на балансову вартість основних засобів, вони відносяться на собівартість продукції, робіт і послуг в тому періоді, в
якому вони зроблені.
Їх в бухгалтерській (фінансової) звітності не
видно (вони входять до складу собівартості виробленої продукції, робіт і наданих послуг). Таким чином, фактична вартість основних засобів для організації вище, ніж балансова, відображена в бухгалтерській (фінансової звітності). І розрахунок найважливіших
якісних
показників
(фондорентабельность, фондомісткість і фондовіддача) без урахування фактичної вартості основних
засобів визнати об'єктивним складно. Тим часом,
витрати на утримання, обслуговування, ремонти і
модернізацію, що не збільшує балансову вартість
основних засобів, приховані в бухгалтерському обліку та їх виділення з рахунків обліку - питання
складне. Не кожна організація веде облік собівартості з диференціацією обліку витрат на утримання,
обслуговування, ремонти і модернізацію, що не збільшує балансову вартість основних засобів. Для зовнішніх користувачів ця інформація взагалі заритий.
Ще більш проблемним стає аналіз ефективності використання основних засобів, коли вони орендовані. За договором оренди орендодавець зобов'язується надати орендарю майно за плату в тимчасове володіння і користування. Договір оренди повинен бути укладений у письмовій формі.
Розглянемо найбільш поширений варіант оренди поточна оренда. При здачі основних засобів в поточну оренду переходу права власності не відбувається, тому у орендаря орендовані основні засоби
ставляться на позабалансовий облік за вартістю, яка
відображена в договорі оренди. При цьому на орендовані основні засоби амортизаційні нарахування
не проводяться.
Основні засоби прийнято ділити на дві частини
- на активну і пасивну. До активної частини належать основні засоби, безпосередньо використовувані в виробничому процесі. До пасивної частини
відносять ті основні засоби, які дають умови для нормального функціонування процесу виробництва.
Але розподіл основних фондів на активну і пасивну
частини є неоднозначним і залежить від галузевої
приналежності організації. Наприклад, в галузі машинобудування до активної частини відносяться
транспорт, обладнання.
У нафто- і газодобувній галузях до активної частини вже відносяться устаткування, передавальні
пристрої, а також споруди.
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Фінансовий результат всієї діяльності залежить від використання наявних основних засобів,
зокрема, їх складу, структури, стану, а також можливих темпів оновлення. За рахунок своєчасного
оновлення зношених основних засобів в більшій
мірі залежить зростання їх ефективності використання. Ефективність їх використання може призвести до зростання обсягів виробництва і скорочення
необхідності введення нових засобів праці. Все це
сприяє прискоренню оборотності і вирішення тих
проблем, які пов'язані з моральним і фізичним зносом основних засобів.
Таким чином, за рахунок придбання нових основних засобів, їх амортизаційні відрахування дозволять підвищити ефективність всієї діяльності
організації. Об'єкти основних засобів є основою
будь-якого виробництва, в ході якого виконуються
роботи, надаються послуги, створюються товари. У
загальному обсязі основного капіталу основні засоби займають найбільшу питому вагу.
І кінцевий результат будь-якої діяльності багато в чому залежить від кількості, вартості, якісного стану і ефективного використання основних
засобів. Більш ефективне використання основних
засобів в значній мірі сприяє скороченню розриву в
термінах морального і фізичного зносу, і дозволить
прискорити темп зростання оновлення основних засобів. [4]
Будь-яка організація з різними організаційноправовими формами і видами діяльності повинна
постійно здійснювати моніторинг своїх основних
засобів: їх склад, рух, стан і ефективне використання. Отримана в результаті моніторингу інформація дозволить дати підприємству можливість виявити напрямки і джерела, за допомогою яких можна підвищити ефективність використання основних фондів. А також мінімізувати негативні
відхилення, які можуть мати серйозний вплив на
рентабельну діяльність підприємства. [4]
В результаті рішення проблеми щодо підвищення ефективного використання основних засобів
є дуже важливою для будь-якого господарюючого
суб'єкта: неефективне використання коштів праці
може привести до скорочення обсягів виробництва
і реалізації, і, відповідно, зменшення фінансового
результату підприємства - прибутку. Вірне рішення
цієї проблеми визначить місце організації в галузі,
його економічний стан і конкурентні переваги на
сучасному ринку. [4] В першу чергу, перед розробкою плану заходів слід оцінити наявний потенціал
організації, тощо. Провести розрахунок ефективності використання основних засобів. Для проведення
аналізу розраховують такі показники як фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність і фондорентабельность.
Фондовіддача (Фо) - це відношення річного
випуску продукції до середньорічної вартості основних засобів. Розрахунок даного показника здійснюється за формулою: Фо= ВП /Соф
Фондомісткість - показник, зворотний фондовіддачі. Він відображає потребу в основних виро-
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бничих фондах і характеризує вартість основних засобів, що припадають на одиницю вартості продукції, що випускається:
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де ІТ - продуктивність праці, тис. Грн.
Таким чином, фондовіддачу можна представити як частка від ділення продуктивності праці
Для визначення забезпеченості основними за- працівників на фондоозброєність праці, отже, фонсобами та їх використання застосовуються також довіддача прямо пропорційна продуктивності праці
показники
фондоозброєності
та
технічної і обернено пропорційна його фондоозброєності.
озброєності праці.
Тому для підвищення фондовіддачі необхідно, щоб
Фондоозброєність праці виражає відношення темпи зростання продуктивності праці випересередньорічної вартості основних засобів до се- джали темні зростання її фондоозброєності.
редньооблікової чисельності працівників. Її можна
Підвищення фондовіддачі і фондоозброєності,
представити формулою
але при цьому зниження фондомісткості - одна з
найважливіших завдань організації. На результат
цих показників впливають такі фактори, як стан,
склад і структура основних засобів. [3] В подальде ФВ - фондоозброєність, тис. грн .;
ЧР
середньооблікова
чисельність шому проводиться обробка отриманих результатів
та їх узагальнення. Важливим є порівняння фактипрацівників, чол.
Вона відображає ступінь забезпеченості робіт- чно отриманих результатів з величинами минулих
звітних періодів, порівняння з плановими значенників засобами праці (основними фондами)
Технічна озброєність обчислюється як відно- нями. При вивченні динаміки виявляються позитишення середньої вартості виробничих машин і вні або негативні тенденції. При виявленні небажаустаткування до числа робітників, ком у найбільшу них тенденцій встановлюються причини для подальшого недопущення подальшої негативної диназміну.
Найбільш об'єктивну оцінку фондовіддачі міки.
Розрізняють інтенсивні і екстенсивні способи
(ФО) можна отримати, якщо розглядати показники
поліпшення
використання основних засобів, предфондовіддачі у взаємозв'язку з показниками проставлені
в
таблиці
1.
дуктивності праці і фондоозброєності робітників:
Таблиця 2
Порівняльна таблиця способів поліпшення використання основних засобів
ЕКСТЕНСИВНИЙ СПОСІБ
ІНТЕНСИВНИЙ СПОСІБ
збільшення кількості працюючого обладнання
вдосконалення організації процесу виробництва
збільшення змінності роботи устаткування
застосування передової техніки і технології
зменшення термінів ремонту устаткування
впровадження досягнення науково-технічного прогресу
усунення непродуктивної роботи
модернізація старого обладнання
У практиці економічних відносин можна виділити декілька заходів, що дозволяють організації
підвищити ефективність використання основних
засобів: Слід своєчасно оновлювати застарілі машини і обладнання.
Для цього важливо своєчасно проводити аналіз за стан основних засобів, їх обслуговуванням.
При цьому заміна діючого обладнання на більш
нове не завжди доцільна. Також можливо запобігти
передчасному списання обладнання і відновити
його працездатність за допомогою ремонту. З метою підтримки основних засобів в діючому стані,
одним з найпоширеніших методів є проведення ремонтів - планових і капітальних. За допомогою ремонту, крім підтримки основних засобів у функціональному стані, можливо також зменшити число
поломок і простоїв обладнання, які ведуть до зупинки процесу виробництва або до неповного використання наявних виробничих потужностей.
Підвищити якість сировини і матеріалів у виробництві, за рахунок збільшення питомої ваги корисних речовин, які містяться в сировині. за рахунок кращої якості використовуваної сировини при
виробництві збільшиться якість виробленої проду-

кції і, як наслідок, підвищиться такої показати ефективності використання основних засобів як фондовіддача. [1] Необхідний своєчасний і всебічний
контроль за стан основних засобів, а саме за умовами їх використання та обслуговування. Це дозволить збільшити термін використання основних засобів.
Підвищити рівень автоматизації виробництва,
впровадити в технологічний процес прогресивні технології. Підвищити кваліфікацію обслуговуючого
персоналу, проводити регулярну перекваліфікацію
співробітників і вдосконалювати організацію виробництва і праці. Що дозволить знизити втрату робочого часу, простої і поломки обладнання. [1] Для
будь-якого підприємства пошук і розробка заходів
щодо підвищення ефективності основних засобів є
однією з найголовніших завдань, тому що своєчасне оновлення зношених основних засобів на більш
економічне і сучасне, прискорена амортизація,
більш високий ступінь завантаження устаткування,
використання якісної сировини є неодмінною умовою його процвітання .
Тепер проведемо аналіз основних засобів підприємства на прикладі СФГ «ЛАН».
Важливим в діяльності підприємства, зокрема
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і СФГ «Лан» є аналіз фінансових результатів його
діяльності.
Провівши аналіз його діяльності варто зазначити, що за досліджуваний період на підприємстві
вартість виручки від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) збільшилась на 956,5 тис. грн.., що
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свідчить про позитивний напрямок змін у діяльності досліджуваного підприємства. Якщо вартість
даного показника виручки від реалізації у 2017 році
становила 3035,1 тис. грн.., то у 2018 році, - збільшилась до рівня 3991,6 тис. грн. (табл. 3)

Таблиця 3
Аналіз фінансих результатів діяльності підприємства, 2017-2018 рр.
Найменування показника
Роки
Відхилення, +,2017
2018
Доход (виручка) від реалізації продукції
3035,1
3991,6
+956,5
Собівавртість реалізованої продукції
2477,2
3206,2
+729
Валовий:
- прибуток
557,9
785,4
+227,5
- збиток
Інші операційні доходи
Адмін витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
415,3
404,7
-10,6
Інші витрати
55,2
148,3
+93,1
Фінансовий результат до оподаткування:
- прибуток
87,4
232,4
+145
- збиток
Податок на прибуток
Чистий:
87,4
190,6
103,2
- прибуток
87,4
190,6
103,2
- збиток
Поряд із збільшенням величини виручки від
реалізації продукції на підприємстві спостерігається зростання впоказника собівартості
продукції, що має безпосередньо значний вплив на
фінансовий результат діяльності.
Собівартість продукції у 2017 році становила
становила 2477,2 тис. грн., то у 2018 році його величина зросла до 3206,2 тис. грн., що на 729 тис.
грн. більше при порівнянні і величиною цього показника у 2017 році. Оскільки, собівартість виробленої продукції зменшує ведичину фінансового результату підприємства, то її зростання підлягає
постійному контролю зі сторони керівного персоналу для чіткого реагування та пошуку резервів її
оптимізації.
Також за аналізований період на підприємстві
збільшилась величина інших витрат у 2,7 раза.
Якщо у 2017 році інші витрати були у розмірі 55,2
тис. грн., то у 2018 році цей показник збільшився до
148,3 тис. грн., що на 93,1тис грн. більше при
порівнянні із даними базового періоду. Веливина
чистого фінансового результату 2018 році склала
190,6 тис. грн., тоді як у 2017 році він був у розмірі

87,4 тис.грн, що на 103,2 тис. грн. менше ніж у звітний період.
Ділова активність підприємства характеризує
його оборотність, тобто визначає здатність активі,
зобов’язань та капіталу обертатись, формуючи додатковий утворений капітал.
Аналізуючи групу даних показників варто зазначити, що в цілому, їх величина зросла, що свідчить про позитивні тенденції в напрямку господарської діяльності господарства.
Оцінюючи ресурсовіддачу підприємства варто
зазначити про те, що трансформаці активів у
звітному періоді поліпшилась. Так, у 2017 році
коефіцієнт оборотності активів складав 1,58. Тоді
як у 2018 році величина цього коефіцієнта зроста до
1,7 оборотів, що на 0,13 більше ніж у базовому році.
Така ситуація свідить про здатність господарства
бути інвестиційно привабливим. Також, позитивним напрямком змін в результаті діяльності
підприємства є фондовіддача. У звітному році даний показник також зріс із 5,60 у 2017 році до 7,71
у 2018 році (табл. 4).
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Таблиця 4
Аналіз стану ділової активності підприємства, 2017-2018 рр.
Показник
Роки
Відхилення, Темп приросту,
+%
2017 2018
Оборотність активів (обороти), ресурсовіддача, коефіцієнт
трансформації
1,58 1,70
+0,13
+8,22
Фондовіддача
5,6 7,71
+2,15
+38,73
Коефіцієнт оборотності обігових коштів, обороти
2,28 2,19
-0,09
-4,10
Період одного обороту обігових коштів, днів
157,72 164,46
+6,74
+4,27
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, обороти
19,97 17,26
-2,71
-13,57
Період погашення дебіторської заборгованості, днів
18,03 20,86
+2,83
+15,71
Коефіцієнт оборотності власного капіталу, (оборотність) 6,69 6,20
-0,50
-7,41

Аналогічно вищезазначеним показникам на
підприємстві за аналізований період зріс показник
оборотності власного капіталу.
Величина даного коефіцієнта у 2017 році становило 6,69, то у 2018 році – величина збільшилась
до 6,20. Це є позитивним напрямком змін при
оцінці в цілому стану ділової активності досліджуваного підприємства.

Показниками, що доповнюють оцінку фінансового стану підприємстав є характеристики
ліквідності підприємства.
Нами лцінено стан ліквідності підприємства,
тобто спроможності розрахуватись за поточними
зобов’язаннями наявними на підприємстві потогними активами.
Дані оцінки проведеного аналізу нами представлено через призму показників: Коефіцієнта покриття; Коефіцієнт швидкої ліквідності (Рис. 1.).

Рис. 1. Аналіз ліквідності підприємства
За даними такого аналізу стану ліквідності
підприємства нами відмічено, що у 2018 році
підприємтвво стало ліквідним в більшій мірі при
порівнянні даними 2017 року.
В 2018 році підприємство в повній мірі може
розрахуватись за своїми зобов’язаннями за рахунок
поточних активівт при порівнянні із даними показниками у 2017 році.

Так, у 2017 році коефіцієнт швидкої
ліквідності становив 0,88, тоді як у 2018 році –
збільшився до 1,04, що свідчить про те, що
підприємство на кінець 2018 року могло 1,04 рази
розрахуватись за потосними зобов’язаннями за
рахунок наявних грошових коштів та дебіторської
заборгованості, при її поверненні. Аналогічна ситуація із показником покриття.
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Отже, в цілому фінансовий стан підприємства
має позитивні тенденції до поліпшення його характеристик. Підприємство у 2018 році є фінансово
стійким, що підтверджено даними аналітичної
оцінки результатів діяльності підприємства. Проте,
з метою поліпшеня його економічної ситуації на
ринку, управлінському персоналу підприємства
слід вишуковувати додаткові резерви для збільшення рівня конкурентоспроможності підприємства.
Орієнтування на економічний результат спрямовує застосовувати заходи та дії орієнтовані на розвиток продуктивних сил, а також на організацію
виробничих відносин в різних соціально-економічних формаціях викликає потребу у вдосконалюванні реалізації функцій управління виробничим процесом на підприємстві. Для реалізації такої
ідеї варто застосовувати одну із найважливіших функцій управління через чітку організацію системи
аналізу на підприємстві.
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Кожне підприємство, в тому числі і сільськогосподарське різних організаційно-правових форм
(як і фермерського господарства), важливу роль мають матеріальні ресурси, такі як основні засоби, які
покликані забезпечити виконання безперервного
виробничого процесу. Ефективність використання
підприємством основних засобів залежить від того,
накільки правильно сплановано їх потребу та здійснено розподіл їх по етапах здійснення виробничого процесу, імає значний вплив на фінансові результати діяльності підприємства.
Отже, тому потрібно на підприємствах тпроводити аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів, в тому числі і основних засобів.
Однією із головних умов реалізації процесу виробництва є забезпечення технологічного процесу
предметами праці (якими виступають матеріальні
ресурси, в тому числі і основні засоби).
Матеріальні ресурси підприємства складаються з матеріальних оборотних активів (виробничі
запаси) та основних засобів (рис. 2).

Рис. 2. Структура матеріальних ресурсів підприємства
Нами проведено оцінку структури матеріальних ресурсів підприємства за 2017-2018 рр.
Дані проведеної оцінки свідчать, що у структурі активів підприємства основні засоби становлять 28,4-22,1% відповідно у 2017 та у 2018 роках.

Нами оцінку структури активів підприємства представлено у таблиці 2.4., де представлено усі складові елементи активу балансу сільськогосподарського фермерського господарства «Лан» у 2017 та у
2018 роках.
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Таблиця 4
Аналіз стану та структури активів підприємства, 2017-2018 рр.
Роки
Відхилення, +
Структура активів
2017
2018
Абсолютне,
Відносне,
Тис. грн
%
Тис. грн
%
тис. грн
%
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи
Основні засоби:
0
залишкова вартість
546,4
28,4
518
22,1
-28,4
-5,2
первісна вартість
573,2
29,8
573,2
24,5
0
0,0
знос
26,8
1,4
55,2
2,4
28,4
106,0
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
50,6
2,6
0,0
-50,6
-100,0
Довгострокові фінансові
інвестиції
Довгострокова дебіторстька
заборггованість
Інші необоротні активи
Усього необоротних активів
597
31,0
518
22,1
-79
-13,2
Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
42
2,2
62,4
2,7
20,4
48,6
Незавершине виробництво
Готова продукція
Товари
Дебіторська заборгованість за
розрахунками
Інша поточна дебіторська
заборгованість
152
7,9
231,3
9,9
79,3
52,2
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти
20,8
0,9
20,8
Інші оборотні активи
Усього оборотних активів
1329,7 69,0 1823,5 77,9
493,8
37,1
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
Баланс
1926,7 100,0 2341,5 100,0
414,8
21,5

В системі оцінки активів підприємства важливим є визначити структуру активів в розрізі оборотних та необоротних. Оскільки оборотні активи забезпечують здійснення виробничого процесу, а необоротні – обслуговують цей процес переносячи
свою вартість на новостворений продукт.

На підприємстві у 2017 році часнина необоротних активів становила 31%, тоді як оборотна – 69
відсотків, що в грошовому вираженні становить
597 тис. грн. та 1329,7 тис. грн. у 2017 році.
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Рис. 2. Динаміка співвідношення вартості оборотних та необоротних активів у структурі балансу
підприємства, тис. грн. (2017-2018 рр.)
За даними оцінки динаміки співвідношення
оборотної і необоротної частини виявлено, що у
2018 році змінилась у сорону збільшення частки
оборотних активів підприємства при порівнянні із
даними 2017 року. Так, у 2018 році на підприємстві
вартість необоротних активів склала 518 тис. грн.,
(що складає 22,1% від валюти балансу), а оборотної
– 1823,5 тис. грн.. (що складає 77,9% валюти балансу).
Відомо, що основні засоби є необоротним активом, що утримує підприємство для використання
в процесі виробництва чи постачання товарів або

для надання послуг, здавання у оренду іншим особам або ж для використання їх у адміністративних
а такод і у соціально-культурних заходах.
Термін користного використання основних засобів більше одного року, а тому на них нараховується знос. Саме із метою виокремити реальну залишкову вартість основних засобів у балансі суму
зносу представляють окремим рядком.
На рисунку 3 нами схематично представлено
динаміку структури необоротних активів та основних засобів – як важливої частини їх складової
(рис. 3.).

Рис. 3. Динаміка стану основних засобів тгосподарства СФГ «Лан»
2017-2018 рр.
Оцінка співвідношення вартості необоротних
активів та їх складових є важлим елементом в
оцінці структури необоротних активів підприємства. В цілому, вартість необоротних активів
підприємства у 2018 році зменшилась при

порівнянні із 2018 на 79 тис. грн., а вартість довгострокових біологічних активів у 2017 році становила 50,6 тис. грн., тоді як у 2018 році – їх вартість
дорівнювала нулю.
У таблиці 5 представлено аналіз стану та структури активів підприємства у 2017-2018 рр. (табл.5.).
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Таблиця 5
Аналіз стану та структури активів підприємства, 2017-2018 рр.
Роки
Відхилення, +
2017
2018
Абсолютне, Відносне, %
тис. грн
Структура активів
Тис. грн
%
Тис. грн
%
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи
Основні засоби:
0
залишкова вартість
546,4
28,4
518
22,1
-28,4
-5,2
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
50,6
2,6
0,0
-50,6
-100,0
Довгострокові фінансові
інвестиції
Довгострокова дебіторстька
заборггованість
Інші необоротні активи
Усього необоротних активів у
підсутку балансу
597
31,0
518
22,1
-79
-13,2
Баланс
1926,7 100,0 2341,5 100,0
414,8
21,5

Важливою передумовою для раціональної організації відображення в системі бухгалтерського
обліку основних засобів виступає економічно
обґрунтована класифікація основних засобів.
Аналітична оцінка показників, що характеризують майновий стан підприємства нами представлено у таблиці 5.
За аналізований період на підприємстві зріс
коефіцієнт зносу основних засобів з 0,05 у 2017 році
до 0,1 у 2018 році, що при організації системи
управління підприємтвом повинно бути імпульсом
для керівного персоналу про доцільність вживання
дій в сторону оновлення їх складу.

Проте, коефіцієнт мобільності активів у 2018
році склав 3,52, що на 1,29 пункта вище при
порівнянні із даними 2017 року.
Отже, метою подальшого його розвитку
підприємства керівництву слід вжити заходів спрямованих на формування інформаційної бази, в тому
числі і про стан основних засобів на підприємстві,
як важливої частини необоротних активів, яка забезпечує здійснення виробничого процесу. Така інформація необхідна керівництву господарства для
прийняття ефективних управлінських рішень.
Таблиця 6.

№ п/п
1
2
3

Аналіз показників майнового стану підприємства
Показник
2017 2018
Частка основних засобів в активах
0,28
0,22
Коефіцієнт зносу основних засобів
0,05
0,10
Коефіцієнт мобільності активів
2,23
3,52

Отже, за даними аналізу основниз засобів
підприємства нами відмічено, що їх частка в структурі активів підприємства становить значну величину, проте, їх залишкова вартість у 218 році знизилась через збільшення вартості амортизації.
Відповідно, у 2018 році на підприємстві збільшився

Відхилення, +-0,06
0,05
1,29

показник величини амортизації основних засобів
при порівнянні із даними 2017 року, що стало сигналом для управлінського персоналу про доцільність спрямування політики господарювання на основлення їх складу.
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Рис. 4. Групування основних засобів за галузевою ознакою, за функціональним призначенням, за використанням та ознакою належності.
В системі управління підприємством вкрай
важливою є наявна достовірна і повна інформація
про стан та структуру основних засобів, як головного складника частини необоротних активів.
Висновки.
Основні засоби – це матеріальні активи різного
роду, що виступають невід’ємною частиною процесу виробництва і становлять основу для створення капіталу. Під час написання роботи було проведено аналіз показників ефективності використання основних засобів, із якого видно, що основними з них є фондомісткість, коефіцієнт реальної
вартості основних засобів (показники, котрі характеризують забезпеченість підприємства основними
засобами), коефіцієнт оновлення основних засобів
(показник, який характеризує стан основних виробничих засобів), фондовіддача та рентабельність основних засобів (показники, які характеризують
ефективність використання основних засобів).
Кожний з показників було розглянуто та схарактеризовано. Важливим фактором конкурентних
переваг є управління ефективністю використання
основних фондів підприємства, тобто здатність підприємства до швидкої перебудови управлінського
впливу, прийняття та реалізації адаптивних до сформованих економічних обставин рішень щодо управління процесом оцінювання основних засобів
підприємства. Це необхідно для підтримки інноваційної активності підприємства. Щоб визначити
найбільш обґрунтований порядок прийняття управлінського рішення, розроблено алгоритм такого
процесу прийняття рішення щодо управління ефективністю основних фондів підприємства

Робота з управління ефективністю використання основних засобів повинна здійснюватися систематично та постійно, саме з метою поліпшення
діяльності щодо управління ефективністю використання основних засобів запропоновано модель управління ефективністю використання основних засобів. Ця модель містить кілька послідовних етапів,
які дозволять оцінити стан основних засобів, розробити стратегію щодо ситуації, яка склалася на підприємстві на момент аналізу, та проконтролювати і
своєчасно скоригувати відповідну стратегію.
Для забезпечення господарської діяльності
господарюючим суб’єктам необхідні основні засоби.
Вони використовуються у господарській
діяльності практично в усіх підприємств та є специфічною частиною майна підприємства, що використовується в якості засобу праці під час виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) або ж з метою забезпечення управлінських
потреб підприємства впрдовж тривалого часу.
Головні методологічні засади створення у системі бухгалтерського обліку інформаційної бази
про наявні основні засоби, а також інші необоротні
матеріальні активи, про порядок розкриття інформації про їх фактичний стан та рух у фінансовій
звітності зазначаються згідно із Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». У відповідності до вимог ПСБО 7, основні
засоби являють собою матеріальні активи, що утримує підприємство із метою використання в процесі
виробництва чи в процесі постачання товарів, та
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надання послуг, або здавання у оренду іншим особам чи з ціллю здійснення адміністративних а також соціально-культурних функцій, термін корисного використання (або експлуатації) яких є більше
аніж один рік.
Достатньо важливим критерієм в процесі
визначення поняття терміну «основні засоби» вважається науковцями амортизація, що являє собою
«поступове, у міру зношеності, перенесення своєї
вартості основного засобу на ту продукцію,яка виробляється підприємством».
Виходячи із їхньої точки зору, основні засоби
–являють собою засоби праці (або матеріальні активи), що достатньо тривалий термін (більше 365
днів чи упродовж декількох операційних циклів)
приймають свою участь в виробничому процесі,
або у господарській діяльності, і при цьому зберігають свою власну натурально-речову форму та по
частинах свою вартість переносять на виготовлений продукт (у спосіб здійснення амортизаційних
відрахувань).
Оцінюють об’єкт основних засобів за
первісною
вартістю.
Порядок
формування
первісної вартості основних засобів підприємства
може встановлюватись у залежності від способу їх
надходження. Так, у випадку надходження основних засобів на підприємство шляхом придбання за
грошові кошти первісною вартістю слугуватиме
вартість придбання.
Справедливу вартість розраховується як сума,
відповідно до якої можна продати певний актив чи
оплатити зобов’язання при звичайних умовах на
визначену дату. Розраховують таку вартість,зазвичай, виходячи із її величини на активному ринку. У
випадку відсутності активного ринку визначають
умовну вартість.
Отже, з метою ефективного управління
підприємством важливим є формування вартості
даного активу із метою побудови такої системи
обліку, яка забезпечить формування інформаційної
бази даних, придатної для розробки сучасної автоматизованої системи управління із готовими блоками прийняття управлінських рішень.
Слід зазначити про те, що система синтетичного і аналітичного обліку основних засобів передбачає використання рахунків 1 класу «Необоротні
активи».
З метою відображення в обліку, а також узагальнення інформації відносно наявності та руху
основних засобів згідно із Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій
№ 291 призначається синтетичний рахунок (рахунок першого порядку) 10 «Основні засоби».
Проводячи аналітичну та економічну оцінку
рахунка бухгалтерського обліку 10 «Основні засоби» варто відмітити, що його призначенo для
облікового відображення і узагальнення на ньому
інформaції про наявність й рух власних чи отриманих нa умовах фінансової оренди активів, а також
орендованих цілісних майнових кoмплексів, що
входять у склaду основних засобів, і об’єктів інвестиційної нерухомості.
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Питання обліку та аналізу основних засобів
підприємства в системі управління нами досліджувалось на базі селянського (фермерського)
господарства «Лан».
Провівши аналіз його діяльності варто зазначити, що за досліджуваний період на підприємстві
вартість виручки від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) збільшилась на 956,5 тис. Грн.., що
свідчить про позитивний напрямок змін у діяльності досліджуваного підприємства. Дані проведеної оцінки свідчать, що у структурі активів
підприємства основні засоби становлять 28,4-22,1%
відповідно у 2017 та у 2018 роках. На підприємстві
у 2017 році часнина необоротних активів становила
31%, тоді як оборотна – 69 відсотків, що в грошовому вираженні становить 597 тис. Грн. Та 1329,7
тис. Грн. У 2017 році.
Отже, метою подальшого його розвитку
підприємства керівництву слід вжити заходів спрямованих на формування інформаційної бази, в тому
числі і про стан основних засобів на підприємстві,
як важливої частини необоротних активів, яка забезпечує здійснення виробничого процесу.
Така інформація необхідна керівництву господарства для прийняття ефективних управлінських
рішень.
В системі управління підприємством надзвичайне значення має інформаційна база даних, яка
формується на основі отриманої інформації за результатами облікового відображення та узагальнення інформації про діяльність господарства.
Від того, на скільки повно буде відображена і
задокументована інформація про методику відображення операцій пов’язаних із ними у обліковій
політиці, на стільки достовірно буде відображення
в обліку даних операцій, та на стільки
відповідально буде сформована інформаційна база
для прийняття управлінських рішень керівником
господарства.
Документом, який узагальнює в собі основні
аспекти організації та методику обліку на
підприємстві активів, капіталу та зобов’язань є
Наказ про облікову політику.
Формування облікової політики стосовно
відображення основних засобів та операцій повязаних із їх рухом є досить складним процесом, що передбачає проходження певного ряду взаємопов’язаних між собою етапів.
Під час здійснення на підприємстві капітального будівництва (або фактично виготовлення основних засобів) всі витрати по здійснення будівництва повинні обліковуватись нa субрахунку 151
«Капітальне будівництво».
Витрaти які було понесено на виготовлення
якихось інших об'єктів основних засобів повинні
обліковуватись на субрахункy:
152 «Придбaння (виготовлення) основних засобів» aбo
153 «Придбання (виготовлення) іншиx
необоротних матеріальних активів».
Амортизація на об’єкти основних засобів на
підприємстві нараховується щомісяця за одним із
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методів, які передбачено пунктами 26 та 27 ПСБО
7.
Величина суми нарахованої амортизації відноситься у склад витрат (по рахунках 15, 23, 91 – 94)
в залежності від їх напряму використання за
кожним конкретним об'єктом основних засобів.
Так, наприклад, за об'єктом основних засобів
адміністративного призначення буде списуватись
амортизація на рахунок 92.
Видповідно до вимог Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку а також згідно із нормативними положеннями вітчизняних П(С)БО із питанням переоцінки основних засобів зустрічається
кожне підприжмство, так як основоположниж аспектів що зобовязують проводити переоцінку основних засобів є досить багато – починаючи від бажання відобразити максимально об’єктивну інформацію в системі фінансової звітності підприжмства
до потреб здійснення податкової оптимізації із податку на прибуток (що здійснюється тими
підприємствами, які не визначабть податкових різниць) чи ПДВ (для таких підприжмств, що податкові різниці визначають).
Водночас здійснюючи переоцінку основних
засобів варто пам’ятати про податкові наслідки, що
спричинятимуть операції із проведення переоцінки.
Система бухгалтерського обліку й контролю
основних засобів вимагає удосконалення: у методико-організаційних аспектах; узгодженості правових документів. Необхідно узгодити розбіжності
між П(С)БО 7 з міжнародними стандартами. Удосконалення правової бази обліку основних засобів
сприятиме гармонізації вітчизняної системи обліку
із міжнародними стандартами й зменшенню
невідповідностей і проблемних облікових питань.
Підприємства сьогодення постають перед
вирішенням питання автоматизації обліку основних засобів з метою забезпечити виконання системних обліково-контрольних функцій. Процес автоматизації управління підприємствами на базі економіко-математичних методів, та наявних засобів
технічних і інформаційних технологій виступають
невід'ємною частиною реалізації процесу удосконалювання практично в усіх підприємствах.
Доцільним є створення інтегрованих та автоматизованих систем, які здатні поєднувати у собі
завдання системи управління. Сприяють цьому:
розроблені обчислювальні системи і мережі,
засоби ведення баз даних,
засоби проектування, можливості впровадження функціональних підсистем.
Шляхами удосконалення обліку основних засобів виступає: раціоналізація форм документів;
регістрів обліку; методів; способів збирання,
обробки і узагальнення облікової інформації; адаптування її до сучасних умов.
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Abstract
At present, Ukrainian enterprises are experiencing a lack of their own resources to expand production, update
the logistics base and use the latest technologies. Too high cost of bank credit resources, poor financial status and
insufficient level of creditworthiness of national enterprises have necessitated the introduction of effective and
affordable ways of crediting for renewal of fixed assets and development of production, the most common form
of which is leasing.
Corporate lending through leasing operations is usually referred to as a non-banking type of credit, but at the
same time, leasing has become a strong part of the banking business. Banks have become the innovators of leasing
services, have played a leading role in the process of forming leasing relations in Ukraine and are the leaders of
the Ukrainian leasing market in terms of leasing operations and leasing portfolio.
The article covers the concept of leasing, outlines the main conceptual apparatus of the theory and practice
of leasing. The main classification features of leasing forms are considered. According to the Law of Ukraine “On
Financial Leasing”, entities and objects of leasing transactions are separated. The analysis of the main trends in
the development of the current state of the leasing services market in Ukraine, the dynamics of the number of
leasing providers in Ukraine, the dynamics of the number and cost of financial leasing contracts, the distribution
of the value of concluded contracts by industry, as well as the distribution of sources of financing leasing operations in Ukraine.
The main advantages and problems of carrying out leasing operations are determined, and it is concluded that
the use of leasing lending to Ukrainian enterprises has more advantages than disadvantages. It has been established
that the legal and regulatory provisions governing leasing operations and leasing lending require updating and
improvement, and on this basis recommendations for state measures have been provided, which will ultimately
improve the economic efficiency of enterprises and their competitiveness.
It is proved that in the conditions of unstable economic environment, leasing is a promising source of financing for enterprises.
Keywords: leasing, leasing lending, financial leasing, leasing operations, leasing lessor, leasing lessee.
Problem statement. In the conditions of instability of the world economy, most modern enterprises are
experiencing a lack of their own resources, choosing a
source of financing is difficult because international
economic activity is decreasing, the problem of limited
liquidity is increasing, credit and banking institutions
are increasing the requirements for potential borrowers,
etc.
In the period of rapid change of the environment,
rapid development of information technologies, high
degree of competition, successful activity of the business sector is impossible without constant introduction
of innovative developments, modernization of technologies, updating of material and technical base. These
progressive changes can only be implemented through
active investment activities. However, the limited financial resources of enterprises, the inappropriateness

of attracting credit facilities due to their high interest
rates, the insufficient level of development of the loan
capital market, the imperfection of legislation in the
sphere of attracting foreign investments hinder innovative processes in Ukraine. A rational solution to this
problem is to activate leasing operations. But the development of leasing operations is also constrained by the
complexity of the leasing business, which is influenced
by a number of factors: planning and marketing, financing schemes, pricing, risks of operating leasing companies, the nature of interaction with business partners
and clients, etc., which affects the activity of leasing
activities in Ukraine [6].
Sources of financing of the enterprise are divided
into internal (equity) and external (borrowed and raised
capital). Internal financing involves the use of own
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funds and, above all, net income and depreciation. Distinguish between active and inactive (hidden) self-financing. In case of active self-financing, the sole source
of covering the needs of the enterprise is the profit,
which should be sufficient to pay taxes in the budget
system, interest on the loan, interest and dividends on
the securities of the issuer, expansion of fixed assets
and intangible assets, replenishment of current assets,
implementation of social programs. The sources of hidden financing are: net working capital (the difference
between current assets and short-term liabilities); estimated reserves; future revenues; balances of consumption funds; arrears to suppliers and others. The level of
self-financing of an enterprise depends not only on its
internal capabilities, but also on the external environment (tax, depreciation, budget, customs and monetary
policy of the state).
External financing involves the use of funds from
the state, financial institutions, non-financial companies and citizens. In addition, it involves the use of
monetary resources of the founders of the enterprise
[23].
The involved sources of financing of enterprises
include issue of shares of enterprises, issue of investment certificates of investment funds and companies,
free funds for targeted investment provided by state
bodies and commercial structures, contributions of foreign investors to the authorized fund of enterprises of
non-joint-stock organizational and legal form.
The following loan sources are identified: longterm loans from banks and other credit institutions (including forfeiting and foreign loans), corporate bond issues, targeted government loans, leasing, factoring, etc.
One of the means of solving financial problems of
enterprise development in international economic practice is the use of leasing technologies, which is an effective financial instrument.
Analysis of recent research and publications.
Among the Ukrainian scientists who have researched
the current state, problems and prospects of the development of the market of leasing services in Ukraine, it
is worth mentioning such as: Dzyurakh YU.M.,
Duchenko M.M., Yehorycheva S.B., Krutsenko A.V.,
Kuznetsova A.YA., Kulynyak I.YA., Levchenko O.A.,
Pavlenko T.V., Sokolova A.M., Stoyko O.YA. and
other.
In his research, the scientist Kulynyak I.Ya. [11]
carries out a detailed analysis of the development of the
leasing market in Ukraine in terms of the number of fi-
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nancial institutions and legal entities-lessors, the number and value of financial leasing contracts in the dynamics, the distribution of the value of financial leasing
contracts by industry, by equipment, and determines
the prospects for further development of the market financial leasing in Ukraine.
Stoyko O.Ya. [19] examines the current state of
leasing lending to national agricultural enterprises, outlines the world experience and prospects for leasing
lending in Ukraine.
In their study, scientists M.M. Duchenko and T.V.
Pavlenko [3], in addition to analyzing the situation in
the market of leasing services in Ukraine, identified obstacles that hinder the development of this component
of the financial sector and examined possible directions
for its growth as a whole, compared the conditions of
leasing with banking business financing, cited the constraints that hampered the development of this sectorimportant sector and formulated a list of measures to
overcome them.
Yehorycheva S.B., Sokolova A.M. and Osaulenko
K.E. [5] defined the mechanism of functioning of the
market of leasing services in Ukraine and substantiated
directions of its improvement.
Collection of statistical information on the status
and development of financial companies and leasing
lessors in order to identify trends in the development of
the leasing market is handled by the National Commission for State Regulation in the Financial Services Markets [15] and the Association of Ukrainian Leasing Lessors Association [1]. The first detailed analytical review of the leasing services market in Ukraine, identifying major industry trends and barriers to industry
development as a whole is the result of a study by experts from the USAID Financial Sector Transformation
Project [4].
Goals setting. The purpose of the study is to analyze the nature and classification of leasing, trends in
the development of the Ukrainian leasing market as a
promising source of financing for enterprises.
Presentation of the main material of the research. Exploring the concept of leasing as an economic category, it is worth noting its complex and multidimensional nature, because, characterizing and emphasizing the features of this concept, we also consider
a number of related concepts - leasing operation, leasing agreement, leasing mechanism, leasing activity,
leasing business, leasing industry, leasing market (Table 1).
Table 1
Conceptual apparatus of the theory and practice of leasing
Concept
Content
Leasing business a special type of business activity, which is based on rental and credit relations
business activities for the acquisition by the leasing lessor of property for the purpose of its
further granting for a fee for the temporary possession and use of the lessee. The leasing activity
Leasing activities
is carried out by concluding a finance lease (leasing) contract and in accordance with it a contract
of sale and purchase (supply) of the property acquired for further transfer as a leased asset.
Leasing industry set of leasing firms and companies operating in the market
Leasing agreecomplex contractual relations
ment
Leasing mecha- a set of interrelated actions that ensure the practical implementation of leasing functions as a
nism
standalone financial instrument
Source: [12]
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assessment of the following major factors: duration of
the agreement, the country of production of the leased
product (the scale of the market where the leasing operations are carried out), responsibilities for the maintenance of the leased object, which are vested in the leasing lessor and leasing lessee, the composition of the
subjects of the transaction and the movement of property between the participants of the leasing operations,
etc. [8].
The leasing market is quite diverse in both forms
and types of leasing, with hundreds of visions about
leasing agreements and leasing regulations.
Today, there is a great deal of experience in national science in isolating the classification features by
which the leasing forms are systematized. The vast majority of scholars classify leasing by the following characteristics: type of property; composition of participants of the leasing operation; volume of service; degree of recoupment of leasing property; relation to tax,
depreciation and other privileges; procedure for payment of leasing payments; sector of the market where
leasing payments are made.
In the Commercial Code of Ukraine of January 16,
2003 № 436 – IV (Article 292) it is stated that depending on the peculiarities of the leasing operations leasing
can be of two types - financial or operational. This classification is the most widely used in the scientific literature [2].
If, in an operating lease, a supplier (seller) is defined as any legal or natural person - a business entity,
then in financial leasing it is defined as the natural or
legal person in which the leasing lessor acquires the
thing that will subsequently be transferred as leased asset to the lessee. Taxation of leasing operations differs
significantly depending on the type of leasing.
Consider the most generalized classification of
types and forms of leasing (Table 2).
Table 2
Classification of leasing forms
Forms of leasing

Serzhanov V.V. [17] regards leasing as a specific
instrument of public investment policy, noting that this
economic category is at the intersection of microeconomic and institutional instruments. In terms of legal
relations, leasing is an institutional tool that characterizes the complex property relations that are formed in
connection with the movement of property between
participants of leasing operations. As a special type of
investment activity for the acquisition of property and
its subsequent transfer to the lessee, leasing acts as a
microeconomic instrument of investment policy. As the
function of the state is to stimulate investment activity
in certain sectors of the economy by regulating leasing
relations. For example, in the agro-industrial complex,
where there is a low profitability of production, stimulating the use of leasing schemes can solve the problem
of technical upgrading of production funds. Thus, leasing as a state financing mechanism is capable of contributing to the modernization of areas and sectors of
the national economy with low profitability.
Trofimova O.V. identifies such signs of leasing as
a type of economic activity: 1) has a lasting (permanent) character; 2) is carried out on a professional basis;
3) is carried out by a special circle of subjects; has an
investment and innovative character (the main purpose
is to update the main production assets of the lessee);
5) is carried out for profit; 6) is public-private; 7) is
characterized by public-law regulation of the procedure
for implementation, accounting, taxation and the combination of private and public interests in the process of
state regulation and support of leasing activities in priority sectors of the economy [21].
In modern conditions, financial leasing is an alternative to bank lending to enterprises, so the investor
faces the problem of choosing between these instruments of providing financial resources. This choice is
based on the classification features of the lease and the
№ Classification feature
Composition of partici1.
pants leasing agreement

Direct

Reverse, or leasing-back

Indirect

Production complexes, or
project-lease
The volume of property Net leasing or no leas- With partial service or Tail- With full service - "wet" leas3.
maintenance services
ing
Service-leasing
ing or Full-Service-leasing
Capital (financial) with Operational with a partial up Regulatory (valid) with parThe rate of return on
4.
full payback Finance to 90% payback of “Opera- tial payback and redemption
the leased asset
Leasing
tional Leasing”
options
The term of the leased Long-term - term 5.
Medium term hiring
Short-term renting
asset
renter
International - Export, Import,
6.
Market sector
National
Special
transit
The nature of lease pay7.
Moneyed
Countervailing
Mixed
ments
«First – Hand – leas8.
Type of property
«Second – Hand – leasing»
Revolving
ing»
Separate assets - Group Lev9. Method of financing
Own funds
Funds raised - unit
eraged leasing
Leasing initiator agree- Renter Leasing -ordi10.
Hiring – leasing manufacturer Renting – leasing lessor
ments
nary leasing
Source: [10]
2.

Leasing object

Moving property

Not moving property
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According to the Law of Ukraine "On Financial
Leasing" of December 7, 1997 №723 / 97-BP, the following entities operate in the market of leasing services:
- leasing lessor - a legal entity that transfers the
right of ownership and use of the leased asset to the lessee;
- leasing lessee - a natural or legal person who
obtains the right to own and use the leased asset from
the leasing lessor;
- seller (supplier) - an individual or legal entity
in which the leasing lessor acquires a material good,
which will then be transferred as leased asset to the
leasing lessee;
- other legal or natural persons that are parties
to a multilateral lease agreement [16].
The leased asset (the subject of the lease agreement) is a non-consumable item, identified by individual characteristics and credited to the fixed assets in accordance with the legislation. This may be any real estate or movable property, including machinery, equipment, vehicles, computers and other equipment, etc.,
not prohibited for free circulation on the market and for
which there are no restrictions on its leasing.
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The leased property may not be land and other natural objects, single property complexes of enterprises
and their separate structural subdivisions (branches,
workshops, sections). State-owned or communal property that is not prohibited from transferring to use or
possession may be leased in accordance with the procedure established by the Law on Financial Leasing
[15].
Leasing companies (residents and non-residents of
Ukraine) and banking institutions-residents of Ukraine
are represented on the Ukrainian leasing market.
According to the above, in 2018, there were 116
legal entities - leasing companies and 389 financial
companies providing financial leasing services in the
leasing market (Fig. 1).
Thus, compared to the corresponding period of
2017, there is a tendency for the reduction of leasing
companies by 67 units, which is primarily related to the
merger of companies, since no more than 20-30 leading
leasing companies have active activity and significant
influence on the market. In addition, we should note the
increase in the number of financial leasing companies
by 1.39 times in 2018, compared to 2017, and by 2.2
times compared to 2016.
428
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Fig. 1. Dynamics of the number of financial leasing providers in Ukraine during 2016-2018
Source: calculated by the authors on the basis of [15]
During 2018 financial companies and legal entities that do not have the status of financial institutions
but can provide financial services in accordance with
the law, signed 10 323 financial leasing contracts in the
amount of UAH 22 193,1 million. The value of leased
assets that are the subject of contracts as of December
31, 2018 is UAH 16 150,1 million. Cost of current financial leasing contracts as of December 31, 2018 is

UAH 25 226,4 mln. [15].
Legal entities - leasing lessors provide about
99.7% of all financial leasing services, while financial
companies occupy a negligible share of the leasing
market - 0.3%, but their volume of activity increases
every year (Table 3).
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Table 3
Dynamics of the value and quantity of financial leasing agreements concluded in Ukraine during 2016-2018
Years
Growth rate, %
Indicators
2016 2017 2018 2018/2016 2018/2017
Cost of financial leasing agreements concluded during the period
23177,6 22758,1 25226,4 108,8
110,8
(UAH million):
- legal entities
22904,4 22417,9 24920,9 108,8
111,2
- financial companies
273,2 340,2 305,5
111,8
89,8
Number of financial leasing agreements (units) concluded during
17370 14023 14832
85,4
105,8
the period
- legal entities
17314 13939 14472
83,6
103,8
- financial companies
56
84
360
642,9
428,6
Source: calculated by the authors on the basis of [15]

Approximately 97.0% of all financial leasing services during 2018 were provided by legal entities other
than 9 financial institutions. At the same time, 95.6%
of leasing services provided by leasing lessors account
for the 20 largest legal entities - lessees.
According to the results of 2018, there is an increase in the number of financial leasing contracts by
33.2% (2,571 units) compared to 2017. At the same
time, the value of financial leasing contracts increased
by 71.1% (by UAH 9 225.5 million).
The cost of financial leasing agreements by industry is presented in Table. 4. As of December 31, 2018,
the largest leasing lessees are:

- transport, the value of contracts is UAH 6 925.7
million, (as of 31.12.2017 - UAH 7 220.4 million, a decrease of 4.1% (UAH 294.7 million));
- agriculture, the value of contracts is 5 320,2 million UAH. (as of December 31, 2017 - UAH 5 503.4
million, a decrease of 3.3% (UAH 183.2 million));
- services, contract value is UAH 1,661.3 million.
(as of 31.12.2017 - UAH 1 349,2 million, an increase
of 23,1% (UAH 312,1 million));
- construction, contract value is UAH 1 198,7 mln.
(as of December 31, 2017 - UAH 1,049.5 million, an
increase of 14.2% (UAH 149.2 million)) [15].

Table 4
Cost of financial leasing agreements concluded during the reporting period, by industry, mln.
Growth rate (2018 /2017 )
Industry name
2017
2018
Absolute
%
Construction
1049,5
1198,7
149,2
14,2
Mining industry
167,1
822,4
655,3
392,2
Light industry
8,3
5,7
-2,6
-31,3
Engineering
262,7
245,9
-16,8
-6,4
Metallurgy
476,0
1017,0
541,0
113,7
Agriculture
5503,4
5320,2
-183,2
-3,3
Service Industries
1349,2
1661,3
312,1
23,1
Transport
7220,4
6925,7
-294,7
-4,1
Food Industry
303,3
617,1
313,8
103,5
Chemical Industry
117,6
155,1
37,5
31,9
Health care
18,2
119,5
101,3
556,6
Computer and telecommunication sphere
8,2
108,3
100,1
1220,7
Manufacturing industry
42,9
94,0
51,1
119,1
Other
6231,6
6922,5
690,9
11,1
Total
22758,4 25213,4
2455,0
10,8
Source: calculated by the authors on the basis of [15]
Sources of financing of leasing operations during
2018, made by legal entities - lessors and financial
companies, are given in Table. 5.

During 2018, the total volume of sources of financing for legal entities - lessors and financial companies is UAH 17 930,1 million, which is by UAH 7 512,6
million, or 72,1%, more than in 2017.
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Table 5

Distribution of sources of financing of leasing operations during 2018 million UAH
Sources of financing
advance payment
equity
bank loans
commercial loans from suppliers
issue of securities
funds of international financial institutions
State and local budgets
other sources
Total

2018
Financial companies, mln.
UAH
115,5
576,0
251,1
0,0
0,0

Legal entities, mln.
UAH
4579,2
5300,8
4532,8
1,8
148,8

Fraction,
%
27,1
31,3
26,8
0,01
0,9

Fraction,
%
11,5
57,5
25,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,5
2360,6
16927,5

0,02
13,9
100,0

0,0
60,0
1002,6

0,0
6,0
100,0

Source: calculated by the authors on the basis of [15]
In the structure of sources of financing leasing operations of legal entities - leasing lessors, the largest
share is held by 31.3% (UAH 5300.8 million).
Advantages of leasing form of crediting of national enterprises are:
 use of new technologies without large investments;
 lack of collateral and guarantors;
 there is no tax seizure on the leased asset;
 object servicing is an expense;
 possibility to get transport (machinery, equipment) for use without significant diversion of money
from circulation;
 the leasing lessee's requirements are not as stringent as those of the borrower;
 the leased asset is placed on the leasing lessee's
balance sheet and is subject to depreciation;
 gives the opportunity to test the machines and
then purchase;
 seasonal equipment enables use during actual
operation;
 lease payments refer to the full cost of production, which reduces the income tax;
 increases competition between banks and leasing companies, reduces the impact on the borrowing
rate [9].
The effectiveness of leasing activities for the
country's economy is evident in many areas. First of all,
it is the effect of expanding production capacity. Leasing financing for the purchase of machinery and equipment is carried out within the framework of aggregate
investment demand, which, in turn, is determined by
the general economic situation. But all things being
equal, it creates additional incentives for accumulation,
accelerates the process of transformation of capital
from a loan to a functioning one. The second area is to
promote scientific and technological progress. Due to
leasing operations, manufacturers have received an additional channel of sales of their products, an effective
means of accelerating production updates, which is especially important for the development of knowledgeintensive industries. At the same time, leasing makes
many of the most expensive equipment available. The
range of their consumers is expanding at the expense of
small and medium-sized businesses. Achievements of
science and technology more quickly penetrate into

economic structures. Improving investment efficiency
is also important. As already mentioned, leasing, contributing to the modernization of production, provides
increased productivity of machines and equipment, and
therefore eliminates the need to freeze large funds.
Businesses can purchase equipment based on the average rather than the maximum need for it.
By creating an effective operating leasing system,
you can use not only the existing fixed assets potential
for the greatest benefit, but also guarantee the acquisition and use of state-of-the-art equipment with minimal
investment costs. Western leasing companies consider
the most insured form of enterprise lending to be the
most insured against the current economic shocks [14].
The development of the leasing market can play a
leading role in improving the technical equipment of
enterprises, in particular small and medium-sized businesses in Ukraine, especially noting that smallest businesses cannot avail themselves of loans due to lack of
required collateral or a positive credit history. However, the successful development of the leasing services
market depends on the effective functioning of all subjects of the leasing operation [13].
But with its clear advantages, financial leasing is
not without its disadvantages compared to bank lending, which include the following:
 a significant amount of the down payment. As a
general rule, a lease agreement of at least 30% of the
total cost of the equipment is required. The amount of
leasing payments is usually higher than the interest rate
on loans;
 long time to receive equipment [9].
In our opinion, the main constraint in the development of an effective Ukrainian leasing market is the
lack of long-term funds of leasing lessors and the low
solvency of the majority of potential lessees. This significantly increases the risk of leasing relationships.
Leasing operations in an unstable economy have
certain risks, including: damage or loss of the subject
of leasing, delayed or non-payment of leasing payments, non-return of leasing property in case of breach
by the lessee of the assumed obligations, etc. The reduction of risks by leasing lessors is facilitated by the
use of certain mechanisms to ensure compliance with
obligations.
Leasing companies have actively practiced compulsory down payment and leasing property insurance.
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Leasing lessors did not become more confident in the
ability of clients to fulfill their obligations and their financial discipline. The exacerbation of the financial
and economic crisis is forcing leasing companies to be
more cautious about the choice of lessees, and to apply
the mechanisms of securing obligations more actively
[13].
To evaluate the effectiveness of leasing activities,
you can use different techniques that differ in the purpose of the study, input and output data, methods of calculation, etc.
V.A. Sidorenko and T.M. Gordienko [18] identify
three main approaches to a comprehensive assessment
of the leasing company. The first approach - internal
management, involves the management of the company
analysis of the responsibility centers' reports on the
work performed. For each responsibility center, a set of
indicators is developed that should characterize the
work of each department. Based on the results of the
analysis, decisions are made to encourage employees.
For example, employees of sales department daily form
information about the customer (name, contact information, field of activity); specification of the leased asset, its value; the value of the advance; opportunities for
further negotiations. The advertising department submits a monthly report, which contains information
about the activities in which the leasing company will
participate: the place, date and time of the event, the
amount of expenses for carrying out, the value (benefits) for the company, etc. By analyzing the reports of
the centers of responsibility, management receives information on the employment of the company staff, the
stability of the client base and potential clients, cash
flows, the efficiency of sales of leasing products and
other results of activity. On this basis, conclusions are
drawn about the contribution of each responsibility
center to the overall profit of the company, as well as
the work of the company is forecasted for the future, in
particular, sales budgets and plans for implementation
of new leasing services are made [18].
The second approach to evaluating a company is
to be used by manufacturers, investors, or customers
through Due Diligence procedures to create a first impression of a potential business partner, investor, or
leasing lessor.
Valuation of leasing companies by investors, as a
rule, occurs on the volume of the leasing portfolio, the
number of leasing transactions, the amount of monthly
leasing payments, as well as on the return on equity and
loan capital [20]. The list of indicators that analyze the
effectiveness of the leasing company by the lender includes: the level (sufficiency) of equity, which reflects
the scale of the business and the seriousness of shareholders' intentions for its development, as well as the
ability to cover liabilities in the event of default on part
of assets at risk; covering short- and long-term financial
liabilities, taking into account the value of resources by
leasing payments (leasing portfolio), its calculation
takes into account various nuances, including VAT on
purchased leasing assets or the size of advances received from lessees, etc .; the share of late payments in
the aggregate leasing portfolio, which is being studied
in dynamics, with the upper limit usually reaching in
the post-crisis period, when the maximum number of
defaulters is present in the portfolio, and its growth due
to new business does not occur [7].
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The third methodological approach is the rating of
the leasing company. The rating of leasing companies
mainly uses financial indicators and open-source business information. It is worth noting that the rating methods in different countries differ significantly in terms of
indicators that reflect certain aspects of the activities of
leasing companies. Thus, in Belarus, the rating is assigned to leasing companies on the basis of analysis of
such indicators as: average cost of the leasing contract;
average cost of the leased asset; the number of leased
items in one lease agreement; number of contracts per
client; share of overdue debt; business growth rate; the
rate of growth of new business volume; financing of
leasing projects with own capital; maneuverability of
net assets; the value of net assets [22].
One of the important aspects of the effective functioning of this mechanism is the improvement of the legal and regulatory provision, which regulates the leasing operations, which will eventually improve the state
regulation of leasing activities and strengthen the protection of the rights of consumers of financial services.
By setting clear legislative constraints, the state
should allow the leasing sector to develop freely according to market principles and laws. This requires a
set of organizational and legal measures to create a developed infrastructure in the leasing sector, legal mechanisms to stimulate the development of leasing activities and an effective system of protection of the rights
and legitimate interests of leasing entities, as well as
public and state interests in this area [12].
Improvement of the legal framework for the development of leasing activities should not only expand
the ability of economic entities to use leasing operations to upgrade fixed assets, increase the production of
the gross product and, accordingly, the tax base for further filling the state budget, but also to protect consumer rights. In particular, the following aspects should
be envisaged.
1. Regulating the relations of the parties to the
leasing transaction when the contract is invalidated or
after the expiration of the term of the contractual object.
2. Recognition of the transferred property by the
leasing lessor for use illegally due to his arrest and simplification of the procedure for his return.
3. Introduction of penalties in case of misuse or
falsification of the transferred property for leasing.
4. Extension of the list of essential terms of the
lease agreement (mutual settlements of the parties; detailed description of the leased asset; terms of transfer
of the leased asset, etc.).
5. Involvement of third parties providing consultancy / mediation / information services within the
framework of the contractual relations of the parties under the leasing contract.
6. Settlement of legislative disputes during the implementation of financial leasing operations in the
chain of operations "Seller of goods - Leasing Lessor Leasing Lessee".
7. Formation of the legislative framework for the
implementation of subleasing operations [12].
Of course, improving the legal framework for regulating leasing relations will significantly expand the
use of leasing as an alternative long-term financing
mechanism for the purchase of transport, equipment,
machinery, and real estate, and will facilitate the efficient use of this mechanism by economic entities.
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The state policy on the development of the market
of leasing relations of Ukraine should be directed to:
 ensuring openness and transparency of the leasing market;
 observance of the legislation by the participants
of the leasing relations and ensuring protection of the
rights of the subjects of the leasing relations;
 dynamic development of the Ukrainian leasing
market, maintaining confidence in it and its integration
into the European and world leasing markets;
 preventing the monopolization of the leasing
market and creating conditions for the development of
competition, ensuring equal conditions for access to the
leasing market.
The implementation of these measures will improve the provision of enterprises with the latest fixed
assets and will influence the development of leasing relations, which will ultimately increase the economic efficiency of enterprises, their competitiveness.
Conclusions. The selection and evaluation of the
effectiveness of the use of different sources of financing by business entities is becoming increasingly relevant. The use of leasing as a source of financing for the
development of enterprises will contribute to the modernization of fixed assets, the creation and implementation of innovative technologies, efficient use of resources.
Having studied the features of enterprise leasing
lending and analyzing the current trends in leasing services in Ukraine, we can conclude that leasing is one of
the most effective financial instruments, which gives a
real opportunity for enterprises to increase the competitiveness of manufactured products, reduce tax and operating costs.
In the current environment, the leasing mechanism
allows for effective investment in fixed capital, which
will allow enterprises to formulate a development strategy and maintain their competitive advantage.
State support and incentives for leasing companies
will further develop the Ukrainian market for leasing
services.
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