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СЕКЦІЯ  1  

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА СФЕРА 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ  

 

 
НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ЛИКВИДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«НЕСВИЖСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС») 

  
Аксючиц Ю.А. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Молчанов А.М. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

 

Финансовое состояние предприятия и его устойчивость в значительной 

степени зависят от того, каким имуществом располагает предприятие, в какие 

активы вложен капитал и какой доход они ему приносят. Сведения о 

размещении капитала, имеющегося в распоряжении предприятия, содержатся в 

активе баланса, причем каждому виду размещенного капитала соответствует 

определенная статья баланса. Главным признаком группировки статей актива 

баланса считается степень их ликвидности. Размещение средств имеет очень 

большое значение в финансовой деятельности и повышении ее эффективности. 

Одна из важнейших характеристик финансового состояния организации – 

ее ликвидность, которая определяется как степень покрытия обязательств 

организации ее активами, срок превращения которых в денежные средства 

соответствует сроку погашения обязательств. Для собственников организации 

недостаточная ликвидность может означать уменьшение прибыли, потерю 

контроля, частичную или полную потерю вложений капитала. Для кредиторов 

недостаточная ликвидность должника означает задержку в уплате процентов и 

основной суммы долга или частичную либо полную потерю ссуженных 

средств. Если организация не может погасить свои текущие обязательства по 

мере того, как наступает срок их оплаты, ее дальнейшее существование 

ставится под сомнение, и это отодвигает все остальные показатели финансово-

хозяйственной деятельности на второй план. 

Отсюда следует, что организация должна большое внимание уделять 

анализу ликвидности, в т.ч. ее несбалансированности, которая представляет 

возможное неисполнение обязательств организации из-за несовпадения 

притоков и оттоков денежных средств по срокам, суммам и в разрезе валют. 

Несбалансированность ликвидности организации может возникнуть под 

влиянием нескольких групп факторов: 
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• риск потери ликвидности, связанный с несбалансированностью по 

срокам, суммам и валюте активов и пассивов; 

• риск, связанный с требованием досрочного погашения кредитных 

обязательств; 

•   неисполнение платежных обязательств потребителями за отгруженную 

продукцию, оказанные услуги; 

• невозможность реализации планируемого к продаже актива в 

установленный срок и по интересующей цене; 

• ошибки в процедурах или операционные сбои в процессах, 

обеспечивающих бесперебойное осуществление платежей организациям; 

•   риск ликвидности, связанный с закрытием для организации источников 

покупной ликвидности, например закрытием лимита кредитной линии, отказом 

в предоставлении овердрафта [1]. 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. 

В процессе анализа наиболее срочные обязательства сопоставляются с 

активами, обладающими максимальной ликвидностью. При этом достаточно 

часто на практике встречается ситуация, при которой часть срочных 

обязательств остается непокрытой. В этом случае оставшаяся часть 

обязательств покрывается менее ликвидными активами – дебиторской 

задолженностью организаций с устойчивым финансовым положением, легко 

реализуемыми запасами товарно-материальных ценностей и другими 

оборотными активами, которые применительно к конкретной организации 

могут быть признаны высоколиквидными. 

Однако, чем меньше ликвидность оставшихся в распоряжении 

организации активов, тем меньше ее возможности по адекватному покрытию 

обязательств. 

Традиционно бухгалтерский баланс ликвиден, если соблюдаются 

следующие неравенства: 

 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить 

текущую ликвидность, которая свидетельствует о платежеспособности (+) или 

неплатежеспособности (-) организации на ближайший к рассматриваемому 

моменту времени. Рассчитываем по формуле: 

 

ТЛ = (А1 + А2) – (П1 + П2), 

 

где ТЛ – текущая ликвидность. 

 

Перспективная ликвидность: 

 

ПЛ = А3 – П3 = (±), 
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где ПЛ – перспективная ликвидность. 

 

Анализ ликвидности баланса можно представить в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Анализ ликвидности баланса, тыс. руб. 

 

Из данных таблицы 1 видно, что из четырех неравенств выполняется два. 

Текущая ликвидность в 2016 году составила: 

 

ТЛ = (А1+А2) – П1+П2) = 2 147 – 9 387= - 7 240 тыс. руб. 

ПЛ = А3 – П3 = 10 080 – 3 205 = 6 875 тыс. руб. 

 

Итоговый анализ таблицы 1 показал, что ОАО «Несвижский райагосервис» 

не обладает текущей ликвидностью. 

При оценке ликвидности организации необходимо также учитывать 

реальную, рыночную стоимость активов организации, так как не всегда активы, 

числящиеся на балансе, могут быть проданы по стоимости, по которой они в 

нем отражены. Либо, наоборот, активы (товары, основные средства и другие) 

могут иметь более высокую стоимость, чем та, по которой они отражены в 

балансе [2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

анализировать ликвидность баланса предприятия крайне необходимо, т.к. она 

является основой платежеспособности хозяйства. Однако следует иметь в виду, 

что показатели ликвидности баланса отражают только статистическую картину 

финансовой устойчивости предприятия. Если ориентироваться только на них, 

то можно не заметить угрозы технической неплатежеспособности предприятия, 

которая является основной причиной банкротства хозяйствующих субъектов. 

 
Список использованных источников 

1. Анализ ликвидности баланса [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа : 

http://www.business-info.by. – Дата доступа: 07.04.2017. 

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: учеб.пособие / 

Г.В. Савицкая. – 7-е изд., испр. – Минск : Новое знание, 2007. – 680 с. 

 

 

Актив 01.01.2016г. Пассив 01.01.2016г. Отклонение Неравенство 

А1 12 П1 8 863 - 8 851 А1≥ П1 Не выполняется 

А2 2 135 П2 524 + 1 611 А2 ≥ П2 Выполняется 

А3 10 080 П3 3 205 + 6 875 А3 ≥ П3 Выполняется 

А4 16 811 П4 16 446 + 365 А4 ≤ П4 Не выполняется 

Итого 29 038 Итого 29 038 Х Х Х 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ С 

ИСПОЛЬЗВАНИЕМ МОДЕЛЕЙ БАУМОЛЯ И МИЛЛЕРА-ОРРА 

 

Байко А.А. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Рубан Т.Е. 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Минск, Республика Беларусь 

 

 

В рыночных условиях основным звеном экономики являются 

коммерческие организации. Коммерческие организации в ходе осуществления 

хозяйственной деятельности используют различные виды ресурсов, такие как: 

трудовые, сырьевые, финансовые и другие. 

Финансовые ресурсы предприятий – это исходное звено финансовой 

системы страны. Они обслуживают сферу материального производства, которая 

является источником финансовых ресурсов для других звеньев финансовой 

системы. 

Финансовые ресурсы предприятия – это все источники денежных средств, 

аккумулируемые предприятием для формирования необходимых ему активов в 

целях осуществления всех видов деятельности, как за счет собственных 

доходов, накоплений и капитала, так и за счет различного вида поступлений [1]. 

Управление финансовыми ресурсами организации должно быть 

направлено на обеспечение их эффективного формирования и использования. 

Одной из задач процесса управления финансовыми ресурсами организации 

является определение их оптимального объема. Для определения оптимального 

объема финансовых ресурсов могут использоваться различные методы. 

В международной практике широкое распространение получили модель 

Баумоля и модель Миллера-Орра. Первая была разработана В. Баумолем в 1952 

г., вторая – М. Миллером и Д. Орром в 1966 г. [2]. 

В соответствии с Моделью Баумоля предполагается, что организация 

начинает работать, имея максимальный и целесообразный для неё уровень 

денежных средств, а затем постоянно расходует их в течение некоторого 

периода времени. Все поступающие средства от реализации товаров и услуг 

организация вкладывает в краткосрочные ценные бумаги. Как только запас 

денежных средств сокращается, то есть становится равным нулю или достигает 

некоторого заданного уровня безопасности, организация продает часть ценных 

бумаг и тем самым пополняет запас денежных средств до первоначальной 

величины. Таким образом, динамика остатка денежных средств на расчетном 

счете представляет собой график, представленный на рисунке 1. 

Оптимальный объем максимального остатка денежных средств (Q) 

рассчитывается по формуле 1 [2]: 

 

𝑄 = √
2∗𝑉∗𝑐

𝑟
,               (1) 
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где V – оптимальный остаток денежных средств в планируемом периоде 

(год, квартал, месяц); 

с – расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных 

средств; 

r – приемлемый и возможный для организации процентный доход по 

краткосрочным финансовым вложениям (например, в 

государственные ценные бумаги). 
 

Рисунок 1. График изменения остатка денежных средств на расчетном 

счете по модели Баумоля [2] 

 

Исходя из формулы 1, размер среднего остатка денежных средств 

организации составит Q/2. 

Модель Баумоля проста и приемлема для организаций, денежные расходы 

которых стабильны и прогнозируемы. В действительности такое случается 

редко: остаток средств на расчетном счете, как правило, изменяется случайным 

образом, причем возможны значительные колебания. 

Модель Миллера-Орра представляет собой более сложный алгоритм 

определения оптимального размера остатка денежных средств в организации. 

Основными предпосылками данной модели являются наличие определенного 

страхового запаса и неравномерность в поступлении и расходовании денежных 

средств организации. При построении модели используется процесс Бернулли – 

стохастический процесс, в котором поступление и расходование денег от 

периода к периоду являются независимыми случайными событиями. 

Изменение запаса денежных средств на расчетном счете представлено на 

рисунке 2. Из рисунка 2 видно, что остаток денежных средств хаотически 

меняется до тех пор, пока не достигает верхнего предела. Как только это 

происходит, организация должна покупать ценные бумаги с целью вернуть 

запас денежных средств к некоторому нормальному уровню (точке возврата). 

Если запас денежных средств достигает нижнего предела, то в этом случае 

организация продает свои ценные бумаги и, таким образом, пополняет запас 

денежных средств до нормального предела. 

 

Время 

Остаток средств на 

расчетном счете Q 

Q/2 
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Рисунок 2. Концепция модели Миллера-Орра [2] 

 

Для расчета диапазона колебаний остатка денежных средств (S) между 

минимальными и максимальными значениями используется формула 2 [2]: 

 

                                                      𝑆 = 3 ∗  √
3∗𝑃т∗𝑣𝑎𝑟

4∗𝑃𝑥

3
,                       (2) 

 

где Рт – расходы по взаимной трансформации денежных средств и ценных 

бумаг; 

var – вариация ежедневного поступления средств на расчетный счет; 

Рх – расходы по хранению средств на расчетном счете. 

 

Логическим продолжением модели Миллера-Орра является модель 

Стоуна, которая больше внимания уделяет управлению целевым остатком. 

Таким образом, суть моделей Баумоля и Миллера-Орра заключается в том, 

чтобы дать рекомендации о диапазоне изменения остатка финансовых 

ресурсов, выход за пределы которого предполагает, либо конвертацию 

денежных средств в ликвидные ценные бумаги, либо обратную процедуру. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОЕКТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Доценко Т.Є. 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Фіщенко О.М. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

 

 

Необхідність вміти правильно визначати ефективність інвестиційних 

проектів ні у кого не викликає сумнівів. Це пояснюється тим, що реалізація 

більшості таких проектів потребує значних витрат коштів. Тому так важливо 

правильно вибрати, куди саме спрямовувати обмежені фінансові ресурси. 

Окрім того, виправляти неправильно прийняте інвестиційне рішення у процесі 

реалізації проекту у більшості випадків практично неможливо – значно краще 

це встановлювати на стадії його проектування. 

Інвестиційна діяльність є важливим компонентом успішного розвитку 

підприємства, вона багато в чому забезпечує досягнення поставлених цілей, 

зокрема, збільшення доходів підприємства, а, отже, бюджету країни і 

населення. Тому створення оптимальних умов здійснення інвестиційної 

діяльності є основним фактором економічного зростання. У зв'язку з цим все 

більш актуальною стає проблема удосконалення механізму ефективного 

управління інвестиційними ресурсами, у тому числі оцінки ефективності 

інвестиційних вкладень та інвестиційного планування на підприємстві [1, c. 8]. 

Метою є визначення проблем управління ефективністю інвестиційних 

проектів та шляхи їх вирішення. 

Стосовно до економічних систем будь-якого рівня можна виділити три 

блоки принципів оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів і 

програм, що характеризують ефективність інноваційно-інвестиційної політики, 

ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності в рамках проектів і програм, 

ефективність інноваційно-інвестиційних проектів. 

До основних принципів оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної 

політики слід віднести: 

- оцінку стану та вдосконалення організаційно-методичного забезпечення 

інноваційної та інвестиційної діяльності; 

- концентрацію зусиль участніків інноваційно-інвестиційної діяльності на 

стратегічних напрямках реалізованих програм і проектів; 

- можливості здійснення постійного моніторингу позитивних і негативних 

сторін реалізації інноваційно-інвестиційних проектів і програм [4, c. 18]. 

Основними принципами оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної 

діяльності в рамках проектів і програм є наступні. 

По-перше, оцінка ефективності інноваційно-інвестиційних проектів і 

програм повинна здійснюватися на основі зіставлення обсягу інвестиційних 
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витрат, з одного боку, і сум і термінів повернення інвестованого капіталу, з 

іншого. 

По-друге, оцінка обсягу інвестиційних витрат повинна охоплювати всю 

сукупність використаних ресурсів, пов'язаних з реалізацією інноваційно-

інвестиційних проектів і програм. 

По-третє, оцінка повернення інвестованого капіталу повинна 

здійснюватися на основі показника «чистого грошового потоку» (net cash flow). 

По-четверте, в процесі оцінки суми інвестиційних витрат і чистого 

грошового потоку повинні бути приведені до теперішньої вартості. 

По-п'яте, вибір дисконтної ставки в процесі приведення окремих 

показників до теперішньої вартості має бути диференційований для різних 

інноваційно-інвестиційних проектів у рамках програми з урахуванням рівня 

ризику, ліквідності та інших індивідуальних характеристики реалізованих 

інноваційних проектів. 

По-шосте, при визначенні ефективності інноваційно-інвестиційних 

програм повинна оцінюватися її збалансованість по окремих вхідних в неї 

цільових проектів і ресурсів. 

В-сьомих, оцінка ефективності інноваційно-інвестиційних програм 

повинна включати складову оцінки узгодженості ведучих у неї підпрограм по 

етапам, строкам їх виконання і реалізованим функціям [6, c. 112]. 

Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів можна класифікувати 

по ряду ознак. В рамках даної роботи найбільший інтерес представляє 

класифікація, відповідно до якої сучасні методики поділяють на фінансові 

(традиційні, кількісні), імовірнісні, якісні (евристичні) [7, с. 36]. 

Найбільшого поширення завдяки простоти розрахунків і, як наслідок, 

швидкості отримання результатів отримав метод чистого приведеного 

(дисконтованого) доходу (NPV). Даний метод використовується для прогнозної 

оцінки, відповідно, є більшою мірою стратегічним інструментом, ніж 

операційним. Цей метод дозволяє прийняти єдине рішення на самому початку 

процесу інвестиційного проектування на основі прогнозних даних. Відповідно, 

одним з істотних недоліків даної методики є недостатня гнучкість, особливо 

яскраво виявляється в умовах невизначеності. Крім того, його застосування не 

передбачає аналіз ризиків інвестиційного проекту, відповідно, порівнювати з 

його допомогою проекти, які характеризуються різним рівнем ризику, 

безглуздо. Додамо, що цей метод не передбачає введення обмежень по терміну 

життя проекту, тобто дозволяє найбільш повно оцінити віддачу від вкладених 

коштів. Водночас на тривалих проміжках часу недооцінюються тривалі і 

невизначені проекти. 

Метод внутрішньої норми прибутковості (IRR) часто використовується в 

якості альтернативи NPV, оскільки є якісним показником і здатний дати більш 

точне уявлення про перевагу того чи іншого проекту, особливо якщо вони 

істотно відрізняються один від одного. Недоліком даного методу є відносна 

складність розрахунків. IRR може бути розрахована за допомогою електронних 

таблиць або методом послідовних ітерацій. 
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Метод періоду окупності (PP) є найбільш простим і, як наслідок, самим 

поверхневим з розглянутих фінансових методів, тому його доцільно 

використовувати як вторинний критерій після NPV і IRR [2, c. 41]. Недоліками 

методу періоду окупності є відсутність поділу окупності на довгострокову і 

короткострокову, наявність тимчасової точки відсікання і, відповідно, 

ігнорування віддачі від проекту після закінчення терміну окупності, а також 

ігнорування тимчасової вартості грошей, що може спричинити невірну оцінку 

істинного ефекту інвестицій. З метою усунення останнього упущення ряд 

підприємств використовує модифікацію даного методу, яка передбачає 

розрахунок дисконтованого строку окупності. 

Методи оцінки повернення інвестицій (ROI) припускають розрахунок 

наступних показників: дохід на активи (ROA), дохід на акціонерний капітал 

(ROE) і дохід на інвестований капітал (ROIC). Цей метод, на відміну від 

методик NPV, IRR і РР, оперує фактичними даними, відповідно, 

застосовуються для оцінки фактичних результатів інвестиційного проекту, що 

унеможливлює його застосування на передінвестиційній фазі проекту. 

Отже, існуючий інструментарій оцінки ефективності інвестицій 

недостатньо сприяє розвитку економіки. У специфічних умовах вітчизняної 

економіки його застосування призводить до неповноцінного використання 

гостродефіцитних накопичень підприємств, а зрештою – є гальмом 

інноваційного розвитку та нарощування темпів економічного зростання країни. 

Комплексне використання декількох методів, прийомів та інструментів оцінки 

ефективності інвестиційних проектів (з поширенням застосування евристичних 

та якісних підходів) підприємств дає більш об’єктивні результати та сприяє 

підвищенню ефективності їхнього функціонування. 
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Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса – одно из 

главных условий социально-экономической стабильности общества. Анализ и 

оценка финансовых показателей деятельности сельскохозяйственных 

предприятий представляют собой одну из наиболее ответственных и 

актуальных задач в работе любого предприятия, от достоверности данной 

работы зависит финансовая эффективность и результативность деятельности 

предприятий. 

ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» предприятие 

перерабатывающей отрасли сельского хозяйства, расположенное в городе 

Орша, Витебской области. Анализ финансовых результатов деятельности ОАО 

«Оршанский мясоконсервный комбинат» приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Финансовые результаты деятельности ОАО «Оршанский мясоконсервный 

комбинат» в 2013-2015 годы 

Показатели 
Значение по годам 

Темп роста, % 

2015г. к 2013г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Выручка от реализации продукции, млн. руб. 548536 495159 433551 79,0 

Себестоимость реализованной продукции, 

млн. руб. 
461716 373088 317969 68,9 

Прибыль от реализации продукции, млн. руб. 6360 27977 29907 470,2 

Чистый убыток, млн. руб. 74434 81461 78270 105,2 

Рентабельность реализованной продукции, % 6,2 6,0 7,4 119,4 

Рентабельность продаж, % 1,1 5,1 6,2 536,6 

 

Из таблицы 1 видно, что выручка от реализации продукции в 2015 году 

составила 433551 млн. руб., что по сравнению с 2013 годом снизилась на 21,0%. 

Уменьшилась и себестоимость реализованной продукции на 31,1% и в 2015 

году составила 317969 млн. руб. Однако прибыль от реализации увеличилась в 

2015 году по сравнению с 2013 годом на 370,2%. На протяжении 

анализируемого периода предприятие имело чистый убыток. Чистый убыток в 

2015 году по сравнению с 2013 годом увеличился на 5,2%. Показатель 
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рентабельности реализованной продукции в 2015 году составил 7,4%, что на 

19,4% выше, чем в 2013 году. Рентабельность продаж ОАО «Оршанский 

мясоконсервный комбинат в 2015 году составила 6,2%, или увеличилась на 

436,6 по сравнению с 2013 годом. 

Основные показатели финансового состояния ОАО «Оршанский 

мясоконсервный комбинат» в 2013–2015 годы представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Показатели финансового состояния ОАО «Оршанский мясоконсервный 

комбинат» в 2013-2015 годы 

Показатели 
Значение показателя Темп роста, % 

2015г. к 2013г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент текущей ликвидности 0,88 0,72 1,42 161,4 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
-0,14 -0,4 0,3 -214,3 

Коэффициент обеспеченности 

финансовых обязательств активами 
0,99 1,13 1,23 124,2 

 

В соответствии с Инструкцией о порядке расчета коэффициентов 

платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и 

платёжеспособности субъектов хозяйствования, можно сделать следующий 

вывод по данным таблицы 2: коэффициент текущей ликвидности характеризует 

общую обеспеченность организации текущей ликвидности не соответствует 

нормативу, однако в 2015 г. отмечена положительная динамика. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами также не превышает 

норматива за анализируемый период. 

Так как в 2015 году коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами и коэффициент обеспеченности финансовых 

обязательств активами имели значение меньше нормативного целесообразно 

говорить о неплатежеспособности организации с неудовлетворительной 

структурой баланса. 

Таким образом, анализ показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия за анализируемый период показал, что 

эффективность работы предприятия незначительно улучшилась, однако 

текущая деятельность обеспечивается только за счет кредитных ресурсов. 

Основными «слабыми» местами в финансовом положении предприятия 

являются: 

– низкая рентабельность продаж (или высокий уровень расходов), 

– неудовлетворительный показатель абсолютной ликвидности активов. 

Для улучшения финансового состояния необходимо провести следующие 

мероприятия: 
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- увеличить прибыль от реализации. В этой связи предприятию 

необходимо наращивать объемы производства и реализации за счет 

привлечения новых клиентов, предоставления системы скидок; 

- чтобы обеспечить бесперебойный производственный процесс и 

реализации продукции производственные запасы должны быть оптимальними; 

- для увеличения притока денежных средств и сокращения дебиторской 

задолженности использовать систему предоплаты; 

- произвести взаимозачет дебиторской и кредиторской задолженности. Это 

приведет к уменьшению величины оборотных активов, что в свою очередь 

повлечет увеличение значения коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами; 

- учитывать возможные риски в процессе производства и реализации 

продукции. Для этого необходимо определять вероятные потери, например, 

снижение объемов реализации, снижение цены реализации продукции, 

повышение закупочной цены, потери товара в процессе обращения; 

- проводить мероприятия, направленные на сокращение излишних 

остатков сырья и материалов, которые позволят предприятию увеличить 

наличность и сократить кредиторскую задолженность перед поставщиками; 

- одновременно на предприятии должна вестись работа по повышению 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, прежде всего за счет 

повышения ее качества, уменьшения количества браков и снижения затрат на 

производство и реализацию продукции; 

- необходимо разработать такой план продаж, который бы имел 

максимальную доходность за прогнозный год. 

Все эти мероприятия будут способствовать улучшению финансового 

состояния ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат». 
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В условиях рыночных отношений от предприятия необходимо увеличение 

производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения 

достижений научно-технического прогресса, эффективности форм 

хозяйствования и управления производством. Существенная значимость в 

осуществлении этой задачи отводится анализу хозяйственной деятельности 

предприятий. В ходе анализа финансового состояния изучается способность 

организации финансировать свою деятельность, необходимыми для ее 

нормального функционирования, целесообразность их размещения и степень 

использования. 

На платежеспособность компании оказывают влияние много факторов, в 

связи с этим для ее повышения может быть предпринят комплекс мер, часть 

которых должна быть осуществлена при составлении бюджета движения 

денежных средств. Необходимо добиться сбалансированности величины 

положительного и отрицательного потоков денежных средств, поскольку и 

дефицит, и избыток денежных ресурсов отрицательно влияют на результаты 

хозяйственной деятельности [3]. 

Анализ платежеспособности проводят на основании коэффициентов 

текущей ликвидности, обеспеченности оборотными средствами, 

обеспеченности финансовых обязательств активами. На основании Инструкции 

«О порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа 

финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования» 

№140/206 от 27.12.2011 г., проведу анализ финансового состояния филиала 

«СХК «Великополье» ГП «Минсктранс» [1]. 

На основе выполненных расчетов (таблицы 1 - 4), можно сделать вывод, 

что коэффициент текущей ликвидности (К1) увеличился на 0,04, за счет 

краткосрочных активов – увеличился на 0,08, краткосрочных обязательств – 

снизился на 0,04. 

 

Таблица 1 

Расчет влияния факторов на коэффициент текущей ликвидности 

Краткосрочные 

активы (КА), 

руб. 

Краткосрочные 

обязательства 

(КО), руб. 

К1 Изменение 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. Усл.1 2016 г. общее 

В том числе 

за счет: 

КА КО 

56102 68769 145117 160974 0,39 0,47 0,43 0,04 0,08 -0,04 

 

Факторный анализ коэффициента обеспеченности оборотными средствами 

(К2) показал, что в 2016 г. по сравнению с 2015 г. его величина увеличилась на 

0,27. В том числе за счет долгосрочных обязательств и долгосрочных активов 

снизился на 0,01 соответственно, собственный капитал не оказал влияния на 

величину коэффициента, однако, за счет краткосрочных активов он увеличился 

на 0,29. 
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Таблица 2 

Расчет влияния факторов на коэффициент обеспеченности оборотными 

средствами 

Собственный 

капитал (СК), руб. 

Долгосрочные 

обязательства (ДО), 

руб. 

Долгосрочные 

активы (ДА), руб. 

Краткосрочные 

активы (КА), руб. 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

20502 20510 39332 38549 149946 151263 56102 68769 

К2 Изменение 

2015 г. Усл.1 Усл.2 Усл.3 2016 г. общее 
В том числе за счет: 

СК ДО ДА КА 

-1,61 -1,61 -1,62 -1,63 -1,34 0,27 0,0 -0,01 -0,01 0,29 

 

Таблица 3 

Расчет влияния факторов на коэффициент обеспеченности финансовых 

обязательств активами 

Краткосрочные 

обязательства (КО), руб. 

Долгосрочные 

обязательств (ДО), руб. 
Итог баланс (ИБ), руб. 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

145117 160974 39332 38549 206048 220033 

К3 Изменение 

2015 г. Усл.1 Усл.2 2016 г. Общее 
В том числе за счет: 

ДО КО ИБ 

0,90 0,97 0,97 0,91 0,01 0,07 0,0 -0,06 

 

Таблица 4 

Динамика показателей финансового состояния за 2015-2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение, в % 

2016 г. к 2014 г. 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,41 0,39 0,43 104,9 

Наличие собственных 

оборотных средств, руб. 
-74588 -90112 -92205 123,6 

Коэффициент обеспеченности 

финансовых обязательств 

активами 

0,90 0,90 0,91 100,8 

 

В результате проведение факторного анализа коэффициента 

обеспеченности финансовых обязательств активами (К3), можно сказать, что в 

2016 г. по сравнению с 2015 г. коэффициент увеличился на 0,1, в том числе за 

счет краткосрочных активов – увеличился на 0,07 и бухгалтерского баланса – 

снизился на 0,06. 
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Анализ данных таблицы 4 показал, что в 2016 г. коэффициент текущей 

ликвидности составил 0,43, что выше уровня 2014 г. (на 4,9%). Данный 

коэффициент показывает, какую часть текущих обязательств можно погасить, 

мобилизовав все оборотные активы. 

На конец 2016 г. коэффициент текущей платежеспособности был ниже 

оптимального значения (> 1,5) и составлял 0,43. В целом значение данного 

коэффициента означает, что у предприятия могут возникнуть трудности с 

платёжеспособностью по своим краткосрочным обязательствам. Но следует 

заметить, что значение коэффициента обеспеченности финансовых 

обязательств активами выше рекомендуемого значения (< 0,85), составил в 

2016 г. 0,91, соответственно стоимость обязательств 91% суммы активов, 

поэтому фирме угрожает банкротство. 

В хозяйстве отсутствуют собственные оборотные средства, поэтому 

происходить отвлечение инвестиционных источников финансирования в 

оборотные средства. Это в перспективе нарушает соотношение между 

оборотными средствами, снизит эффективность производственного процесса. 

Оптимизация денежных потоков предприятия неразрывно связана с 

процессами управлениями оборотными активами, так как изменение 

дебиторской задолженности, запасов, денежных средств прямо либо косвенно 

влияет на величину денежных потоков, как входящих, так и исходящих. 

Повышение оборачиваемости дебиторской задолженности является одним из 

приоритетов в системе повышения финансовой устойчивости и заключается в 

сокращении ее размеров и обеспечении своевременного возврата [3]. 

По нашему мнению, для выхода организации из сложившейся ситуации, 

мы предлагаем: совершенствовать структуру производства и реализации 

продукции; производить наиболее конкурентоспособную продукцию, 

тщательно подходить к заключению договоров с покупателями и заказчиками, 

в плане их платежеспособности, повышать квалификацию работников 

производства и специалистов, стимулировать персонал для получения более 

высоких результатов коммерческой деятельности организации, ужесточить 

финансовый контроль и минимизировать риски невозврата кредиторской 

задолженности. 
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В умовах економічної нестабільності вітчизняної економіки на 

підприємствах різних галузей виникають проблеми, спровоковані як 

зовнішніми загальнодержавними проблемами, а саме нестабільність політичної 

ситуації, недосконалість законодавчої бази, спад виробництва, так і 

внутрішніми, основними з яких є: 

- неефективне використання коштів; 

- відсутність ефективного виробничого та фінансового менеджменту; 

- незбалансованість фінансових потоків. 

Усі наведені причини зумовлюють актуальність використання 

антикризового фінансового управління для забезпечення фінансової стійкості 

підприємства. 

Специфічні методи і прийоми антикризового фінансового управління є 

складовими процесу управління, які необхідно впроваджувати на постійній 

основі у зв'язку з тим, що вони націлені на профілактику, попередження, 

подолання фінансової кризи і ліквідацію її наслідків за допомогою всього 

потенціалу фінансової підсистеми підприємства. 

Сьогодні створення ефективної системи антикризового управління на 

підприємствах стоїть у ряді найважливіших стратегічних проблем. З метою 

прискорення процесів посткризової стабілізації і підвищення 

конкурентоспроможності галузей економіки виникає об'єктивна необхідність 

розробки науково обґрунтованої методології формування та використання 

ефективних механізмів антикризового управління на підприємствах. 

Об'єктом антикризового фінансового управління є організаційно 

відокремлена ланка, яка забезпечує одну зі стадій або частину стадії виробничо-

господарського процесу і є основою цілеспрямованого управлінського впливу. 

Однією з таких ланок є управління фінансами. У зв'язку з тим, що фінанси є 

«кровоносною системою» підприємства, яка проходить через все підсистеми 

системи управління підприємства, можна сказати, що будь-який вид 

фінансового управління має носити антикризовий характер. 

Під системою антикризового фінансового управління підприємством слід 

розуміти систему принципів і методів розробки і реалізації стратегічних рішень 

для досягнення поставленої головної мети і постійний контроль за фінансовими 

індикаторами для своєчасного виявлення фінансової кризи суб'єкта економічної 

діяльності та недопущення її переходу в кризу всього суб'єкта економічної 

діяльності в цілому. Це управління відіграє активну роль в загальній системі 
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управління, забезпечуючи надійне досягнення цілей фінансової діяльності 

підприємства. 

Антикризове фінансове управління має базуватися на загальних 

властивостях, які притаманні управлінській діяльності, але з урахуванням 

специфічних особливостей. Своєчасне виявлення ознак настання фінансової 

кризи та виявлення її причин властиві механізму антикризового фінансового 

управління. Важливим моментом є можливість передбачити, як одні фінансові 

проблеми можуть спричинити за собою інші і тим самим ще більше погіршити 

фінансовий стан підприємства. Антикризове фінансове управління може бути 

успішним, якщо воно є своєчасним і носить превентивний характер. 

Антикризове управління повинно базуватися як на загальних принципах, 

притаманних управлінським процесам, так і на специфічних особливостях, 

пов'язаних з антикризовими процедурами, які повинні вивести з екстремальної 

ситуації господарюючий суб'єкт. 

Антикризове фінансове управління покликане сприяти, по-перше, 

впровадженню системи контролю для ідентифікації ознак кризи на ранній 

стадії, які можуть бути ще не сформовані в конкретні чинники, а є першими 

сигналами кризової ситуації. По-друге, воно повинно враховувати тимчасові 

характеристики і оптимізацію діяльності. Тобто специфічні ознаки повинні 

відображати два параметри: 

1)  визначення ознак кризової ситуації; 

2) своєчасну реакцію на виявлені ознаки, щоб вони не переросли в 

справжню кризу. 

Ключовим інструментом системного антикризового управління повинна 

бути антикризова стабілізаційна програма, що представляє собою 

багатоплановий комплекс взаємопов'язаних, взаємообумовлених і своєчасних 

дій (заходів), що охоплюють всі основні фактори бізнесу, включаючи 

людський. Антикризова стабілізаційна програма може включати в себе 

комплекс заходів, спрямованих на: 

1)  відновлення платоспроможності підприємства; 

2)  відновлення фінансової стійкості; 

3)  забезпечення фінансової рівноваги в довгостроковому періоді. 

Особливе місце в системі антикризового управління займає формування 

організаційно-економічного механізму цього процесу. Організаційно-

економічний механізм антикризового управління, що містить стабілізаційну 

програму, включає в себе комплекс заходів, спрямованих на відновлення 

платоспроможності підприємства. Сутність організаційно-економічного 

механізму антикризового управління можна визначити як сукупність форм, 

методів, правових, організаційних та економічних інструментів управління, за 

допомогою яких забезпечується сталий розвиток підприємства. 

Основу механізму становлять взаємопов'язані між собою блоки: 

- правовий, 

- організаційний, 

- економічний, 
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- мотиваційний, 

- інформаційно-методичний. 

Антикризове фінансове управління суб'єктами економічної діяльності − 

комплекс постійно діючих специфічних методів та прийомів, які є складовими 

процесу управління та націлені на профілактику, попередження, подолання 

фінансової кризи, ліквідацію її наслідків за допомогою сукупного потенціалу 

фінансової підсистеми суб'єкта економічної діяльності. Таким чином, принципи 

і підходи в антикризовому управлінні для вітчизняних підприємств повинні 

ґрунтуватися на організаційно-економічному механізмі управління, що 

дозволяє на початковій стадії виявити ознаки кризи, які ще не можна оцінити 

кількісно, але їх якісну характеристику вже можна визначити. 
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У сучасному світі актуальним стає питання переваги фінансового лізингу 

над кредитуванням. Зараз Україна переживає важкі часи. У зв'язку з 

фінансовою кризою починає зупинятися фінансування оновлення основних 

засобів. Через малу прибутковість на підприємствах відбувається зменшення 

обсягів виробництва, до 75% зношуються основні фонди. 

В Україні лізингові операції ще не набули великого розповсюдження. Тому 

досить важливим є визначення повільної інтеграції лізингу до інструментів 

залучення інвестицій українських підприємств та удосконалення законодавчої 

бази, що може зробити доступ до використання лізингу більш простішим. 

Дослідженням питань лізингу присвячені роботи у зарубіжній та 

вітчизняній економічній літературі. Такі вітчизняні вчені, як Т. Майорова, 

О. Грищенко, В. Ляшенко, В. Андрійчук, – зробили вагомий дослідницький 

внесок з питань фінансування інвестиційних проектів, зокрема лізингу. 

Метою даної роботи є визначення переваг та недоліків лізингу над 

кредитуванням та виявлення можливих шляхів удосконалення лізингового 

бізнесу в Україні. 
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Законодавство кожної держави має створювати сприятливі умови для 

розвитку інвестиційних механізмів, особливо при необхідності технічного 

переоснащення виробництва. У Законі України «Про лізинг» визначено, що 

лізинг – це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних 

чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне 

користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю 

лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з 

лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати 

лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів [1]. У широкому 

розумінні лізинг виступає своєрідною проміжною ланкою фінансування між 

кредитуванням і прямим інвестуванням. 

Бізнес у розвинених країнах для фінансування придбання автотранспорту й 

обладнання віддає перевагу лізинговим договорам, а не кредитуванню. 

Генеральний директор компанії «ТЕКОМ-лізинг», експерт ринку, П.О. Мухін 

вважає, що лізинг є найоптимальнішим варіантом для розвитку підприємств, 

але в Україні він не має таку популярність, як за кордоном. 

Лізинг – це один з видів кредитних операцій. Коли не вистачає грошових 

коштів на придбання якого-небудь об'єкту, виникає потреба звернення до банку 

чи лізингової компанії. Банк надає тільки грошові кошти, а ось у лізинговій 

компанії можна отримати об'єкт, який потрібен підприємству. Тобто кредит 

відрізняється від лізингу тим, що після закінчення строку і сплати всієї 

обумовленої суми договору об'єкт лізингу залишається власністю лізингодавця 

(якщо договором не обумовлено викуп об'єкта лізингу за залишковою вартістю 

або передача у власність лізингоодержувача). При кредиті банк залишає за 

собою право власності на об'єкт як заставу позики. У цьому полягає головна 

відмінність кредиту від лізингу. 

Існує також велика різниця між орендою та кредитом в організаційному 

плані. В банку необхідно укласти 3-4 договору, а саме: кредитний договір, 

договір купівлі-продажу, договір страхування та інші. А в лізинговій компанії 

потрібно укласти один договір, оскільки вона дає потрібний об'єкт повністю 

готовий до експлуатації. 

Як відомо, лізинг поділяється на два основних види – фінансовий та 

оперативний. У законі України «Про лізинг» під фінансовим лізингом 

розуміється підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування 

власних або залучених фінансових коштів і полягає у наданні лізингодавцем у 

виключне використання на визначений термін лізингоотримувачу майна, яке є 

власністю лізингодавця чи придбавається ним у власність за дорученням і 

згодою лізингоодержувача у відповідного продавця майна, за умови сплати 

лізингоодержувачем періодичних платежів [1]. 

Різниця фінансового та оперативного лізингу полягає в переході права 

власності. У фінансовому лізингу перехід права власності переходить до 

замовника після закінчення строку договору (іншими словами, це договір 

купівлі-продажу у розстрочку). Оперативний лізинг – це звичайна оренда, при 
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якій право власності не переходить до замовника, після закінчення строку 

договору клієнт має право повернути об'єкт компанії, або залишити його собі. 

Слід зазначити те, що в деяких випадках починаючому бізнесу оформити 

лізинг простіше, ніж отримати кредит, бо для видачі кредиту банк має довіряти 

клієнту, якому бажано мати кредитну історію. А лізингова компанія всі свої 

ризики закладає у вартість самого об'єкту, який є заставою. 

Лізинг зручний тим, що надає повністю сформований комплекс послуг 

разом з об'єктом. Якщо об'єкт – автомобіль, то це врегулювання всіх страхових 

випадків, якщо це обладнання, то виконуються такі послуги, як постачання, 

установка, налагодження, введення в експлуатацію. Такі зобов'язання може 

брати на себе лізингова компанія. І клієнт, заплативши умовно 20% вартості, 

отримує повністю готовий до роботи об'єкт. 

На відміну від розвинених країн, лізинг у нашій країні дуже поступається по 

популярності кредитуванню. Частка лізингових відносин на борговому ринку в 

Україні зображена на рис. 1. Якщо взяти борговий ринок в Україні за 100%, то 

лізинг займає у ньому лише 4 %, все інше – це кредитні відносини, розстрочки 

та ін. 

 

 
 

Рисунок 1.Частка лізингових відносин на борговому ринку України 

 

Що ж стосується європейських країн, то в Європі мінімум 25-30% від усіх 

угод займає лізинг, що показано на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Частка лізингу на борговому ринку Європи 

 

А в Америці лізингові операції коливаються в межах 40-45 % (рис. 3). 
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Рисунок 3. Частка лізингу на борговому ринку Америки 

 

В США йде розмежування того, що, якщо існує необхідність у коштах, то 

слід звертатися до банку, а якщо є потреба в обладнанні, техніці або транспорті 

– для цього є лізингові компанії. 

На жаль, через достатньо низьку фінансову грамотність населення в 

Україні переважна більшість суб'єктів економічної діяльності володіє 

недостатньою інформацією щодо умов і переваг лізингу. 

Отже, перевагами лізингу порівняно з іншими джерелами фінансування 

для лізингоодержувача є: 

- більш прості схеми забезпечення виконання зобов'язань, оскільки майно, 

яке передається у лізинг, є водночас і заставою – з цієї причини лізингодавці 

менш вимогливі до попередньої кредитної історії лізингоодержувача; це 

дозволяє новоствореним та малим підприємствам отримувати лізингове 

фінансування легше, ніж банківські кредити; 

- лізинг є однією з найбільш доступних форм довгострокового 

фінансування для отримання техніки; 

- гнучкість платежів – платежі за договором лізингу можна побудувати у 

відповідності до очікуваного грошового потоку лізингоодержувача. 

Для лізингодавця: 

-   менші ризики порівняно із кредитами, оскільки майно, що є предметом 

лізингу, одночасно виступає забезпеченням виконання зобов'язань за 

договором, а позичені кошти лізингоодержувачі використовують за цільовим 

призначенням; 

-   менш жорстке регулювання та сприятливий податковий режим (зокрема, 

в багатьох країнах при операціях лізингу застосовують прискорену 

амортизацію, яка зменшує базу оподаткування) [2]. 

В свою чергу, лізинг має як переваги, так і свої недоліки: 

-  у разі, якщо лізинговий договір ще не закінчився, а обладнання вже 

застаріло, орендар все одно сплачує орендну плату за це застаріле обладнання; 

-  при фінансовому лізингу сплата орендних платежів відбувається і за 

несправне обладнання; 

-   при оперативному лізингу ризик застарілого обладнання переноситься 

на орендодавця, що призводить до збільшення орендних платежів; 

-  якщо об'єктом лізингової угоди є великим і унікальним, то підготовка 

договорів займає багато часу та коштів. 

45% 

55% 

Лізинг Кредит 
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В Україні факторами, що є перешкодами для розвитку лізингу, виступають 

недосконалість законодавчої бази та відсутність пільг для становлення лізингу 

та укріплення його позицій на ринку фінансових послуг [3]. 

Щоб покращити ситуацію на ринку фінансових послуг треба вжити 

наступні заходи [4]: 

– удосконалити законодавчу базу та забезпечити її гармонізацію з 

міжнародними нормами; 

–  знизити вартість кредитних ресурсів, які б не перевищували 20 % річних 

та зменшити вартість нотаріальних послуг з оформлення договору лізингу; 

–  розробити програми заохочення іноземних інвестицій у формі лізингу та 

займатися розробкою програм збору й аналізу попиту та пропозиції на 

обладнання та транспорт для покращення пропозиції лізингу; 

– запровадити створення лізингових центрів, які б спеціалізувалися на 

наданні лізингових послуг для підтримки діяльності малих підприємств. 
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Нинішній економічний спад призвів до того, що раніше успішні 

підприємства стали неефективними та збитковими. В таких умовах кожна 

зекономлена копійка, кожне прийняте рішення вирішує подальшу долю 

підприємства. 

Дослідженню сутності «витрати» присвячено багато праць вітчизняних та 

зарубіжних вчених. Зокрема, можна виділити Ф.Ф. Бутинець, А.В. Череп, 

М.С. Пушкар, В.Ф. Палій, І.О. Бланк, О.А. Мошковська та інші. 

На думку О. Мошковської, під витратами слід розуміти вартісну оцінку 

ресурсів, які підприємство використовує в процесі здійснення своєї 

господарської діяльності [1, с. 85-88]. 



34 
 

А. Череп вважає, що витрати – це економічна категорія, що відображає 

вартість матеріальних, трудових, інформаційних ресурсів та технологічного 

обслуговування процесу виробництва при створенні продукції [2, с. 38]. 

На нашу думку, витрати – це сума будь-яких витрат у грошовій, 

нематеріальній або матеріальній формах, яке несе підприємство у процесі своєї 

діяльності. 

Виділяють наступні основні групи витрат: 

- вичерпані витрати (збільшення зобов'язань або зменшення активів у 

процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду) та 

невичерпані (в майбутніх періодах); 

-  витрати на продукцію (пов'язані з виробництвом або придбанням 

товарів для реалізації) та витрати періоду (не включені до собівартості запасів: 

витрати того періоду, в якому вони були здійснені); 

- прямі (відносяться до певного об'єкта витрат) та непрямі (не прив'язані 

до певного об'єкта); 

- основні (сукупність витрат на виробництво продукції) та накладні 

(витрати, які не можна віднести до певних виробів економічно доцільним 

шляхом); 

- релевантні витрати (змінюються внаслідок прийняття рішень) та 

нерелевантні (витрати, що не залежать від прийняття управлінських рішень); 

-  маржинальні витрати (здійснюються на виробництво додаткової одиниці 

продукції понад досягнутий рівень) та середні (середня вартість одиниці 

продукції); 

-  дійсні (потребують матеріальних витрат) та альтернативні (вигода, яка 

втрачається – відмова від альтернативного рішення): 

-  контрольовані витрати та неконтрольовані [3, с. 57]. 

Оптимізація витрат – це безперервний процес планування, обліку, аналізу, 

контролю витрат та прийняття рішень щодо подальшої економічної політики 

підприємства з використанням інструментів мотивації працівників на всіх 

рівнях сформованої організаційної структури [4, c. 182]. 

Для зменшення витрат найчастiше пiдприємства здійснюють їх 

оптимiзацiю. Заходи щодо оптимiзацiї витрат пiдприємства можна представити 

наступним чином: 

1. Пiдвищення технiчного рiвня виробництва, яке забезпечується 

впровадженням нової, прогресивної технологiї, застосуванням нових видiв 

сировини i матерiалiв; використанням iнновацiйної технiки та обладнання; 

автоматизацiєю i механiзацiєю виробничих процесiв. 

2.   Вдосконалення органiзацiї виробництва i працi за рахунок змiни форм i 

методiв працi, вдосконалення апарату управлiння, скорочення витрат на нього, 

а також зниження транспортних витрат. 

3.  Змiна номенклатури та асортименту товарiв, зокрема зниження їх 

матерiаломiсткостi i трудомiсткостi. 

4.   Використання безвiдходних технологiй виробництва, бiльш дешевих 

матерiалiв. 
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5. Створення нових цехiв, виробництв i виробничих одиниць, 

диверсифiкацiя виробництва. 

6.   Застосування альтернативних методiв оптимiзацiї витрат: 

- розмежування витрат на виробництво нестандартної продукцiї i продукцiї 

вищої якостi; 

- застосування єдиної системи калькулювання витрат на всiх стадiях 

життєвого циклу продукцiї; 

- чiтке видiлення витрат на управлiння, пiдготовку i оновлення процесу 

виробництва i т.д. 

7. Вивчення причин браку та зниження собiвартостi за рахунок скорочення 

втрат вiд браку i iнших непродуктивних витрат, що дасть можливiсть 

скорочення i бiльш рацiонального використання вiдходiв виробництва [5, с. 

185]. 

З одного боку, зменшення витрат підвищує економічну ефективність 

діяльності підприємства, але з іншого – може призвести до погіршення якості 

пропонованих послуг. Тому головний принцип скорочення витрат – не 

нашкодити, адже більшість витрат напряму впливають на досягнення 

підприємством своїх заданих цілей. Якщо знизити відрахування на амортизацію 

будівель і устаткування, то збільшиться тривалість виробничого циклу, 

оборотність основних виробничих фондів; зменшення витрат на сировину й 

матеріали може негативно позначитися на якості продукції, а зниження 

зарплати й соціальних виплат – неприпустиме [6, с. 71]. 
Отже, необхідно оптимізувати ті витрати, що впливають на процес 

виробництва несуттєво, наприклад, якщо підприємство презентує на ринку 

нову продукцію, то зростають витрати на її просування, рекламу, маркетингові 

дослідження. Після закріплення товаром своєї позиції на ринку можна знизити 

витрати на рекламу й просування та збільшити витрати на збутову діяльність. 

Необхідно також проводити модернізацію основних виробничих фондів, 

впроваджувати нові технології й техніку. 
Таким чином, особливості витрат як об'єкта управління полягають в їхній 

різноманітності, постійній зміні під впливом зовнішнього та внутрішнього 

середовища, різній динаміці в різні періоди часу. Основним напрямом 

діяльності підприємства в сучасних умовах є ефективний підхід до оптимізації 

витрат, визначення оптимальної спеціалізації виробничих потужностей, 

реконструкція й технічне переоснащення виробництва для підвищення 

конкурентоспроможності підприємства на ринку. 
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За сучасних умов господарювання важливим елементом комплексної 

оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств є проведення 

оцінки ліквідності та платоспроможності. 

Під ліквідністю сільськогосподарського підприємства слід розуміти його 

здатність розрахуватись за свої поточні зобов'язання перед контрагентами і 

державою шляхом перетворення активів у грошові кошти. 

Під платоспроможністю сільськогосподарського підприємства слід 

розуміти його здатність своєчасно (у визначений термін) та в повному обсязі 

розрахуватись наявними платіжними засобами за свої боргові зобов'язання. 

Основними відносними показниками ліквідності та платоспроможності 

сільськогосподарського підприємства є: коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

коефіцієнт швидкої ліквідності; коефіцієнт загальної ліквідності; коефіцієнт 

платоспроможності; коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт покриття запасів. 

Оцінка відносні показники ліквідності та платоспроможності 

сільськогосподарських підприємств України свідчить про те, що значення 

коефіцієнта абсолютної ліквідності знизилося на 0,069: з 0,122 у 2011 р. до 

0,053 у 2015 р. Це означає, що рівень покриття поточних зобов'язань і 

забезпечень високоліквідними оборотними активами в 2011 р. становив 12,2 %, 

а в 2015 р. зменшився до 5,3 %. Порівняння цього показника з нормативним 

значенням (більше 0,2, або більше 20 %) свідчить про недостатню грошову 

платоспроможність сільськогосподарських підприємств України в 
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аналізованому періоді (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Оцінка відносних показників ліквідності та платоспроможності 

сільськогосподарських підприємств України, 2011-2015 рр. 
Джерело: дані Державної служби статистики України [1], розраховано автором 

 

За 2011-2015 рр. фактичне значення коефіцієнта швидкої ліквідності 

збільшилося на 0,041, а коефіцієнта загальної ліквідності зменшилося на 0,506. 

Зазначені коефіцієнти перевищують нормативні значення (відповідно більше 

0,7 і більше 1,0), що вказує на високий рівень розрахункової та майнової 

платоспроможності сільськогосподарських підприємств України. Так, станом 

на кінець 2011 р. оборотні активи сільськогосподарських підприємств 

перевищували поточні зобов'язання і забезпечення в 2 рази, а на кінець 2015 р. 

– в 1,5 рази. Серед допоміжних відносних показників оцінювання ліквідності й 

платоспроможності коефіцієнт платоспроможності знизився на 0,062: з 0,111 у 

2011 р. до 0,049 у 2015 р. Порівняння цього показника з нормативним 

значенням (більше 0,1) свідчить про недостатню забезпеченість грошовими 

коштами сільськогосподарських підприємств України. 

Зниження у динаміці значень основних і допоміжних коефіцієнтів 

ліквідності свідчить про зменшення рівня платіжних можливостей 

сільськогосподарських підприємств України щодо виконання поточних 

зобов'язань з урахуванням використання наявних платіжних засобів. 

Таким чином, основними чинниками, що впливають на ліквідність 

сільськогосподарського підприємства, є: структура активів за швидкістю їх 

трансформації в грошові кошти; амортизаційні відрахування; структура джерел 

коштів за терміном їх погашення; розмір кінцевого фінансового результату 

сільськогосподарського підприємства; забезпеченість сільськогосподарського 

підприємства оборотним капіталом та окремими їх елементами; швидкість 
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оборотності оборотного капіталу; інвестиції в основні засоби та інші. 
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Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства в сучасних умовах 

нестабільної економічної ситуації, постійних законодавчих змін, різкої 

девальвації гривні та падіння платоспроможності населення є досить 

актуальним питанням. Виявлення кризових явищ та вчасне реагування на 

погіршення фінансового стану підприємства дозволяє не лише попередити 

ліквідацію підприємства, а й підвищити ефективність його діяльності. 

Особливості прогнозування ймовірності банкрутства підприємства та 

застосування зарубіжних моделей на вітчизняних підприємствах знайшли 

широке висвітлення в працях таких науковців, як В. Клочан, Б. Литвин, 

А. Матвійчук, В. Прохорова, О. Терещенко, А. Яблонська та інші. 

Однак динамічність процесів економічного розвитку України потребує 

подальших аналітичних досліджень та пошуків оптимальної моделі 

прогнозування вірогідності банкрутства на сучасних підприємствах України. 

Дослідження ймовірності банкрутства ПАТ «Коблево» [1] було проведено 

з використанням зарубіжних та вітчизняних моделей прогнозування 

банкрутства та отримано наступні результати (табл.1). 

Таким чином, ймовірність банкрутства ПАТ «Коблево» за моделлю 

Спрінгейта була досить високою протягом усього аналізованого періоду. 

Відповідно до оцінки за моделлю Ліса, протягом аналізованого періоду 

ймовірність банкрутства підприємства була низькою. Однак максимально 

наближеним до граничного значення був результуючий показник 2014р., а 

отже, ймовірність банкрутства була найвищою. Починаючи з 2015р. 

фінансовий стан підприємства покращується, ймовірність банкрутства 

знижується. В 2016р. вірогідність банкрутства є найнижчою. 

Розраховані значення оцінки вірогідності банкрутства ПАТ «Коблево» за 

моделлю Таффлера та Тішоу показують, що протягом 2014-2016рр. ймовірність 

банкрутства підприємства була дуже низькою. Однак найменше значення 

результуючого показника Z, як і за результатами оцінки за моделлю 
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Спрінгейта, спостерігається в 2014р., а отже вірогідність банкрутства в даний 

період найвища. Що стосується періоду з 2015 по 2016рр., показник Z не 

характеризується істотним зростанням, отже, ймовірність банкрутства 

підприємства все ще залишається високою. 

 

Таблиця 1 

Оцінка ймовірності банкрутства ПАТ «Коблево» 

Модель 

оцінки 

ймовірності 

банкрутства 

Значення результативного показника 

2014 2015 2016 

Z 
Ймовірність 

банкрутства 
Z 

Ймовірність 

банкрутства 
Z 

Ймовірність 

банкрутства 

Спрінгейта 
-0,3594 

Z < 0,862 

дуже 

висока 

1,0424 

Z < 0,862 
висока 

1,86461 

Z < 0,862 
висока 

Ліса 
0,0482 

Z > 0,037 
низька 

0,0634 

Z > 0,037 
низька 

0,0874 

Z > 0,037 
низька 

Таффлера, 

Тішоу 

0,4425 

Z > 0,3 
дуже низька 

0,5334 

Z > 0,3 

дуже 

низька 

0,7839 

Z > 0,3 
дуже низька 

О. 

Терещенка 

1,5339 

1 < Z < 2 
висока 

1,3554 

1 < Z < 2 
висока 

3,9483 

Z > 2 
низька 

А. 

Матвійчука 

1,67 

Z > 1,104 
низька 

1,18 

Z > 1,104 
низька 

1,77 

Z > 1,104 
низька 

 

Отримані результати аналізу ймовірності банкрутства за такими 

зарубіжними моделями як, модель Ліса, Спрінгейта, Таффлера та Тішоу, дають 

змогу зробити кардинально протилежні висновки про стан підприємства 

протягом аналізованого періоду. Основною причиною такої різниці є 

невідповідність розроблених моделей та умов їх застосування. 

Подібні моделі оцінки ймовірності банкрутства були розроблені для 

підприємств Канади, Великобританії та США. Застосування цих моделей для 

оцінки ймовірності банкрутства вітчизняних підприємств ускладнюється 

недосконалістю фондового ринку України. Крім того, за більш як 40-річний 

період після розробки даних моделей змінилось як податкове законодавство, 

механізм державного регулювання економіки та макроекономічне середовище 

загалом. 

Таким чином, найбільш поширеними та пристосованими до економічних 

умов господарювання підприємств в Україні можна вважати моделі оцінки 

ймовірності банкрутства О. Терещенка та А. Матвійчука [2]. 

Оцінивши ймовірність банкрутства ПАТ «Коблево» за моделлю 

О. Терещенка, маємо наступні результати: в 2014-2015рр. фінансова стійкість 

ПАТ «Коблево» була порушена та ймовірність банкрутства була високою; в 

2016р. – підприємство мало непогані довгострокові перспективи з низькою 

вірогідністю банкрутства. 



40 
 

Результати оцінки ймовірності банкрутства ПАТ «Коблево» за моделлю 

А. Матвійчука, показують, що протягом аналізованого періоду підприємство 

мало задовільний фінансовий стан та низьку ймовірність банкрутства. В 2014 та 

2015рр. підприємство мало найвищу ймовірність банкрутства, в 2016р. – 

найнижчу. 

Моделі О. Терещенка та А. Матвійчука були розроблені на підставі 

статистичних даних діяльності вітчизняних підприємств. Основними 

недоліками цих моделей є відсутність чіткого визначення фінансового стану 

підприємства (існують лише поняття задовільного та незадовільного 

фінансового стану) та широкий інтервал невизначеності, що ускладнює 

фіксування поточного стану підприємства. 

Діагностуючи ймовірність банкрутства підприємства доцільно також 

визначити поточний стан компанії на ринку, що дозволить сформувати 

стратегію подальшого розвитку. Однією з найбільш відомих моделей, що 

застосовуються для визначення фінансової стратегії підприємства, є матриця 

фінансових стратегій Франшона та Романе. Для побудови матриці стратегій для 

ПАТ «Коблево» були використані результати господарської та фінансової 

діяльності підприємства (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Узагальнюючі показники результату діяльності ПАТ «Коблево» 

Показник, грн. 
Роки 

2014 2015 2016 

1.Чистий рух грошових коштів від операційної 

діяльності 
31243 49068 - 9076 

2.Сплачені відсотки 0 0 0 

3.Податок на прибуток 3549 6648 17004 

4.Чистий рух грошових коштів від інвестиційної 

діяльності 
-15321 -13695 8726 

5.Результат господарської діяльності (РГД) 19471 42021 16654 

6.Чистий рух грошових коштів від фінансової 

діяльності  
-18623 -35002 0 

7.Результат фінансової діяльності (РФД) - 22172 -41650 -17004 

8.Результат господарсько-фінансової діяльності 

(РФГД) 
-2701 371 -350 

 

За результатами діяльності підприємства ПАТ «Коблево» в період з 2014 

по 2016 рік було побудовано матрицю фінансової стратегії Франшона та 

Романе з прогнозом на 2017р. (рис.1). 

В 2014 році підприємство опинилось в зоні дефіциту ліквідних коштів – 

квадрант 7 («Епізодичний дефіцит»), що пояснюється зростанням собівартості 

реалізованої продукції та обсягу дебіторської заборгованості. 
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Рисунок 1. Стратегічна матриця Франшона та Романе для ПАТ «Коблево» 

 

В 2015р. за рахунок оптимізації виробничого циклу, зменшення обсягу 

запасів та обсягу продукції, реалізованої в кредит, збільшення прибутковості 

діяльності, підприємство переходить в квадрант 1 («Батько сімейства»). Це 

свідчить про фінансову стійкість, однак підприємство не використовує всі 

задіяні ресурси для збільшення темпів приросту капіталу. 

В 2016р. підприємство рухається по діагоналі матриці стратегії та 

переходить в квадрант 2 («Стійка рівновага»). За рахунок збільшення 

отриманого доходу від реалізації готової продукції та скорочення обсягу 

операційних витрат, підприємство мало змогу відновити стійке фінансове 

положення. 

Внаслідок збільшення обсягу ліквідних коштів через скорочення 

виробничих запасів та зростання прибутковості діяльності, ПАТ «Коблево» 

може використати всі наявні ресурси (як власні, так і позикові) в повному 

обсязі та почати освоювати нові сегменти ринку, тобто перейти в квадрант 5 

(«Атака»). За таких умов, підприємство зможе наростити обсяги діяльності та 

забезпечити власну фінансову стійкість [3]. 

Таким чином, за результатами дослідження можна зробити висновок, що 

діагностика ймовірності банкрутства ПАТ «Коблево» за вищезгаданими 

моделями та побудована матриця стратегії Франшона-Романе показують, що в 

в 2014р. підприємство мало нестійке фінансове положення та дефіцит ліквідних 

коштів. Це пояснюється збільшенням обсягів реалізації товарів в кредит та 

зростанням собівартості продукції. В період з 2015 по 2016р., за рахунок 

короткострокових позик та оптимізації виробничого циклу, ПАТ «Коблево» 

вдалось відновити фінансову рівновагу та наростити обсяги виробництва, що 

привело до можливості підприємства покривати власні операційні витрати та 

збільшувати обсяг ліквідних коштів. 

Отже, на сьогодні не існує єдиного підходу щодо прогнозування 

ймовірності банкрутства підприємства. Зарубіжні моделі (Спрінгейта, Ліса, 

Таффлера та Тішоу) є не пристосованими до сучасних умов діяльності 

українських підприємств, а вітчизняні моделі (О. Терещенка та А. Матвійчука) 

– не дозволяють визначити чітке фінансове становище компанії. Це обумовлює 

7         
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застосування комплексного підходу до визначення поточного фінансового 

стану підприємства з використанням декількох моделей прогнозування 

ймовірності банкрутства та матриці стратегії Франшона-Романе для можливості 

попередження кризових явищ в діяльності компанії та вибору варіантів її 

подальшого розвитку. 
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На сучасному етапi розвитку фінансово-господарської діяльності у 

підприємства постійно виникає потреба в проведенні розрахунків зі своїми 

контрагентами, бюджетом, податковими органам тощо. Відвантажуючи 

продукцію або надаючи послуги, підприємство, як правило, не отримує гроші в 

оплату негайно, тобто по суті воно кредитує своїх покупців. Тому протягом 

періоду від моменту відвантаження продукції до моменту оплати надходження 

платежу засоби підприємства омертвлені у вигляді дебіторської заборгованості. 

Її рівень визначається багатьма факторами: видом продукції, місткістю ринку, 

ступенем насиченості ринку даною продукцією, умовами договорів, прийнятої 

на підприємстві системою розрахунків та ін.. Останній фактор особливо 

важливий для фінансового менеджера в контексті планування поточних 

грошових потоків. Все сказане вище і зумовлює актуальність теми 

дослідження. 

Проблеми теорії і практики обліку та аналізу дебіторської заборгованості в 

системі управління підприємством досліджено в працях багатьох економістів. 

Значний внесок у вирішення цих проблем зробили вітчизняні дослідники: 

Г.Н. Лиференго, І.О. Бланк, А.Н. Гаврилова, В.Б. Івашкевич, В.А. Слепо, 

І.А. Сисоєва, А.М. Ковальова та ін. 

Оцінюючи надбання науковців з обліку та аналізу дебіторської 

заборгованості, необхідно зауважити, що залишаються невирішеними ряд 

http://smida.gov.ua/
http://smida.gov.ua/
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теоретичних та практичних питань щодо забезпечення інформаційних потреб 

внутрішніх користувачів. Тому мета і завдання даного дослідження полягають в 

обґрунтуванні теоретико-методичних положень обліку і аналізу дебіторської 

заборгованості в системі управління підприємством. 

Дебіторською заборгованістю називаються кошти, що належать 

підприємству, але ще не отримані ним, або зобов'язання клієнтів (дебіторів) 

перед підприємством по виплаті грошей за надання товарів або послуг. Згідно з 

П(С)БО 10, дебітори – це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих 

подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів 

або інших активів [1]. 

В сучасних умовах практика ведення фінанової діяльності диктують 

покупцям і замовникам, що їм вигідно спочатку отримати товар або прийняти 

роботу, а тільки потім розплатитися. Для того, щоб утримати свої позиції на 

ринку, постачальники і підрядники враховують бажання клієнтів і все частіше 

використовують комерційне кредитування, надають відстрочки платежів і т.д. 

Якщо факт поставки не збігається за часом отримання за них коштів, у 

постачальника виникає дебіторська заборгованість. До речі, дебіторська 

заборгованість становить значну частину обігових коштів підприємств. 

Виникає дебіторська заборгованість при наступних обставинах: 

- комерційне кредитування постачальником покупця, тобто при відстрочці 

платежу; 

- несвоєчасна оплата, тобто при простроченні платежу; 

- недостачі, розтрати, розкрадання; 

- поставки недоброякісної або некомплектної продукції; 

- інші випадки. 

Дебіторська заборгованість в даний час стала досить ліквідним активом 

підприємства. Звідси і необхідність серйозної уваги до неї, до аналізу її, до 

управління нею. 

У більшості підприємств в загальній сумі дебіторської заборгованості 

найбільшу питому вагу займають розрахунки за товари, роботи і послуги, тобто 

рахунки до отримання. 

Значні розміри дебіторської заборгованості уповільнюють її оборотність, і 

також оборотність оборотних активів і активів у цілому, збільшують тривалість 

фінансового циклу підприємства. До того ж, збільшена дебіторська 

заборгованість вимагає додаткових джерел коштів [2, с. 140]. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації 

про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначено 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 

заборгованість», який застосовується з урахуванням особливостей оцінки та 

розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості, встановлених іншими 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

Величина дебіторської заборгованості визначається багатьма факторами. 

Їх можна розділити на зовнішні і внутрішні. 

До зовнішних факторiв вiдносять наступнi: 
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• стан розрахунків у країні (криза неплатежів призводить до зростання 

дебіторської заборгованості); 

•  ефективність грошово-кредитної політики Національного Банку України 

(обмеження емісії викликає «грошовий голод» і ускладнює розрахунки); 

• рівень інфляції (при високій інфляції не поспішають розлучитися з 

боргами; чим пізніше строк сплати боргу, тим менше його сума) та iн. 

До внутрішних факторiв відносяться: 

• кредитна політика підприємства (неправильне встановлення строків і 

умов надання кредитів, ненадання знижок при достроковій оплаті рахунків, 

невірно встановлені критерії кредитоспроможності партнерів, помилки у 

визначенні платоспроможності клієнтів, невраховані ризики можуть призвести 

до різкого зростання дебіторської заборгованості); 

• види розрахунків, які використовуються підприємствами (використання 

видів розрахунків, які гарантують платіж, скорочує розміри дебіторської 

заборгованості); 

• стан контролю за дебіторською заборгованістю; 

• професіоналізм фінансового менеджера, який займається управлінням 

дебіторською заборгованістю підприємства; 

• інші фактори [2, с. 143]. 

Зовнішні фактори не залежать від діяльності підприємства, і обмежити їх 

вплив на підприємство практично неможливо. Внутрішні фактори залежать від 

самого підприємства, від того, наскільки фінансовий менеджер володіє 

мистецтвом управління дебіторською заборгованістю. 

Необхідність правильного управління рівнем дебіторської заборгованості 

визначається не тільки прагненням до максимізації грошових потоків 

підприємства, але і бажанням знизити витрати фірми, що виникають із того, що 

будь-яке збільшення дебіторської заборгованості повинно бути профінансовано 

яким-небудь способом: за рахунок зростання зовнішніх запозичень (коштів 

кредиторів чи позичок банків) чи за рахунок власного прибутку [2, с. 147]. 

Політику управління дебіторською заборгованістю часто називають 

політикою по відношенню до покупців продукції. Основні етапи управління 

дебіторською заборгованістю передбачають проведення аналізу заборгованості 

в попередньому періоді, формування принципів кредитної політики по 

відношенню до покупців продукції, розробку процедури індексації дебіторської 

заборгованості і побудову системи контролю за рухом і своєчасним 

погашенням дебіторської заборгованості [3, с. 14]. 

У світовій практиці фінансового менеджменту застосовується три 

основних типи кредитної політики по відношенню до покупців: 

1) консервативний, спрямований на мінімізацію кредитного ризику, який є 

пріоритетним. Підприємство прагне скоротити коло покупців в кредит, в першу 

чергу, за рахунок груп покупців з підвищеним ризиком; за рахунок мінімізації 

термінів надання кредиту та його розміру; ускладнення умов надання кредиту і 

підвищення його вартості, а також за рахунок більш жорсткої процедури 

інкасації дебіторської заборгованості; 
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2) помірний – орієнтований на середній рівень кредитного ризику і більш 

м'які умови надання кредиту; 

3) агресивний – передбачає максимізацію додаткового прибутку за рахунок 

розширення обсягу реалізації продукції в кредит, незважаючи на високий 

рівень кредитного ризику [4, с. 199]. 

На практиці, щоб максимально знизити ймовірність безнадійних боргів, 

необхідно правильно оцінити платоспроможність покупців, їх кредитну історію 

та ін. У цьому випадку єдиним способом утримати ситуацію під контролем є 

обґрунтований вибір і застосування системи контролю рахунків до одержання 

[5, с. 120]. 

Вітчизняні економісти виділяють два підходи до управління дебіторською 

заборгованістю: 

- порівняння додаткового прибутку, пов'язаного з тією чи іншою схемою 

спонтанного фінансування (надання покупцям знижки з ціни товару) з 

витратами і втратами, що виникають при зміні політики реалізації продукції 

(передоплата або продаж у кредит); 

- порівняння й оптимізація величин і термінів дебіторської і кредиторської 

заборгованості. 

Отже, в результаті дослідження було розглянуто сутнiсть дебiторськоï 

заборгованостi, фактори впливу та ïï важливість. Дебіторська заборгованість 

покупців – це фактично безвідсоткова позика контрагентам. Її рівень 

визначається підприємством за умовами розрахунків зі своїми клієнтами. Якщо 

ці умови є суворими, то зменшується обсяг продажу товарів через те, що 

покупці не мають можливості придбати товар в кредит і, відповідно, 

зменшується величина дебіторської заборгованості за рахунками клієнтів. З 

іншого боку, якщо розрахункові умови послаблюються, з'являється більше 

замовників, зростає товарооборот і сума дебіторської заборгованості. 

Для успішного управління дебіторською заборгованістю підприємство 

повинно враховувати вплив зовнішніх факторів, таких, наприклад, як криза 

неплатежів, неоднаковий вплив інфляції на різні товари, недосконалість 

законодавчої бази та суперечливість окремих нормативних документів, 

недосконалість процедур банкрутства та ін.. Як результат проведеного 

дослідження, можна стверджувати, що в даний час управління дебіторською 

заборгованістю на підприємстві є пріоритетним, так як це пов'язано з 

управлінням значними грошовими потоками, що визначають забезпеченість 

підприємства власними коштами, обсяг ринку і відповідно обсяг продажу. 
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Ринкові перетворення в економіці України, що характеризуються 

прискореними темпами змін стану зовнішнього та внутрішнього середовища 

підприємств, політичною невизначеністю у державі, економічною 

напруженістю, наростаючою конкуренцією внаслідок глобалізаційних процесів, 

зумовлюють необхідність розробки та реалізації ефективного стратегічного 

управління. 

Одним з найважливіших компонентів цього є процеси формування і 

реалізації фінансової стратегії. Саме вона дозволить забезпечити 

платоспроможність і прибутковість господарюючого суб'єкта, а також стійке 

положення на ринку в динамічному конкурентному середовищі. 

Питанням визначення сутності та значення фінансової стратегії 

присвячено чимало робіт вітчизняних науковців, зокрема цими проблемами 

переймалися: І. Бланк, Н. Мица, Н. Кондратенко, Ю. Путятін, Г. Блакита, 

О. Станіславчик та ін. 

Метою роботи є визначення змісту фінансової стратегії, її місця та 

значення у загальній системі управління підприємством. 

В умовах ринкових відносин, самостійності підприємств, відповідальності 

за результати своєї діяльності виникає об'єктивна необхідність визначення 

тенденцій зміни фінансового стану, орієнтації у фінансових здібностях і 

перспективах, оцінки фінансового стану інших суб'єктів господарювання. 

Вирішити ці питання допомагає саме фінансова стратегія підприємства [1, с. 

75]. 

На сьогоднішній день немає єдиного підходу до визначення змісту поняття 

«фінансова стратегія». Залежно від цілей аналізу або дослідження, окремі 

науковці дають різні визначення цього терміну (табл. 1). 

Загалом, можна зробити висновок, що фінансова стратегія підприємства – 

це постановка довгострокових фінансових цілей, завдань і задач 

господарюючого суб'єкта, що включають в себе формування, планування, 

розподіл та управління його фінансовими ресурсами з метою забезпечення 
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ефективного використання внутрішнього фінансового потенціалу із своєчасним 

реагуванням на зміни умов зовнішнього середовища за умови забезпечення 

фінансової рівноваги. 

 

Таблиця 1 

Визначення поняття «фінансова стратегія» 

Автор Визначення поняття «фінансова стратегія» 

Бланк І. Фінансова стратегія – система довгострокових цілей фінансової 

діяльності підприємства і найбільш ефективних шляхів їх 

досягнення. 

Станіславчик О. Фінансова стратегія – функція управління фінансовими потоками 

підприємства з метою збільшення його вартості за умови збереження 

фінансової рівноваги, яка забезпечується оптимальним 

співвідношенням між довгостроковою, поточною ліквідністю та 

рентабельністю 

Кондратенко Н. Фінансова стратегія – це генеральний план дій по забезпеченню 

підприємства грошовими засобами. 

Поддерьогін А. Фінансова стратегія включає методи та практику формування 

фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової 

стійкості підприємства за ринкових умов господарювання. 

Путятін Ю. Фінансова стратегія – результат прийняття стратегічних рішень 

щодо питань ефективного залучення фінансових ресурсів та їх 

використання. 

Веретенникова Г. Фінансова стратегія – орієнтована на перспективу система дій 

персоналу з ефективного залучення, використання і перерозподілу 

фінансових ресурсів, спрямована на досягнення фінансових цілей, 

що забезпечують економічний і соціальний розвиток підприємства 

 

Важливу роль у парадигмі стратегічного управління відіграє диференціація 

видів стратегій розвитку підприємства за їх рівнями (рис. 1). В системі цього 

управління виділяють три основні види стратегій – корпоративна стратегія 

(загальна), функціональні стратегії та стратегії окремих господарських одиниць 

[2, с. 185]. 

Корпоративна стратегія визначає загальні цілі розвитку підприємства. Її 

значення полягає в реалізації місії підприємства. Саме цей вид стратегії сприяє 

досягненню фундаментальної мети функціонування підприємства, а саме 

максимізації добробуту його власників. 

Другим рівнем у системі стратегії підприємства є функціональні стратегії. 

Функціональний статус визначається тим, що вона охоплює лише найважливіші 

функціональні напрямки діяльності підприємства. Вони конкретизують 

корпоративну стратегію, та, в той же час, здійснюють помітний вплив на неї. 

До складу таких і відносять фінансову стратегію. 

Стратегії господарських одиниць підприємства направлені зазвичай на 

вирішення двох основних цілей – забезпечення конкурентних переваг 
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конкретного виду бізнесу і підвищення його прибутковості [2, с. 185], тобто 

являють собою план забезпечення сильних конкурентних позицій. 

 
 

 
Рисунок 1. Місце фінансової стратегії в стратегічному наборі 

 

Отже, фінансова стратегія є складовою частиною загальної стратегії 

підприємства, а тому повинна узгоджуватися з цілями та напрямками останньої. 

З цього випливає, що цілі фінансової стратегії мають доповнювати і 

уточнювати цілі загальної стратегії та спрямовуватися на максимізацію 

прибутку з паралельним збільшенням ринкової вартості підприємства. Але при 

цьому необхідно враховувати, що взаємозв'язок між рівнями стратегій 

підприємства взаємообернений, тобто фінансові аспекти також можуть вносити 

корективи у процес формування корпоративної стратегії підприємства. 

Необхідно зауважити, що фінансова стратегія є надзвичайно важливою серед 

інших функціональних стратегій, оскільки без її позитивного провадження не є 

можливими будь-які інші стратегії господарства. 

Таким чином, значимість фінансової стратегії, з одного боку, полягає в 

тому, що саме через фінансові показники відображаються всі види діяльності 

підприємства, здійснюється балансування функцій, задач та їх 

підпорядкованість основним його цілям. А з іншого, фінанси є необхідною 

передумовою для розробки функціональних стратегій, оскільки фінансові 

ресурси є одним з найважливіших обмежень щодо масштабу та напрямків 

діяльності [3, с. 240]. 

Система стратегічних фінансових цілей повинна перш за все забезпечувати 

виконання наступних завдань: 

 формування достатнього обсягу власних фінансових ресурсів; 

Місія підприємства 
Корпоративна 

стратегія 

Функціональні 
статегії 

Виробнича 

Фінансова 

Маркетингова 

Управління 
персоналом 

Стратегія логістики 

Інші 

Стратегії окремих 
господарських 

одиниць 
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 забезпечення високої рентабельності використання власного капіталу; 

 оптимізацію структури активів й оборотного капіталу; 

 формування та ефективне використання фінансових ресурсів; 

 виявлення найефективніших напрямків інвестування; 

 відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним 

можливостям підприємства; 

 підбір фінансових дій та маневрування для досягнення переваг над 

конкурентами; 

 розробку й підготовку можливих варіантів формування фінансових 

ресурсів підприємства та дій фінансового керівництва в разі нестійкого або 

кризового фінансового стану; 

 виявлення резервів і мобілізацію ресурсів підприємства для 

раціонального використання виробничих можливостей; 

 встановлення допустимого рівня фінансових ризиків у процесі 

господарської діяльності підприємства. 

Що стосується класифікації фінансової стратегії, то найбільш поширеним 

на сучасному етапі підходом до систематизації фінансових стратегій є їх поділ 

за ознакою загального вектору динаміки господарської діяльності підприємства 

[4, с. 72]. Відповідно до неї пропонується виділяти три види стратегії – 

стратегія зростання (яку інколи поділяють на два підвиди – стратегія швидкого 

та стійкого зростання), стратегія стабілізації та стратегія скорочення 

(згортання) господарської діяльності. 

Слід звернути увагу на те, що ефективність фінансової стратегії 

знаходиться в безпосередній залежності від того, чи враховує вона реальні 

внутрішні можливості підприємства та стан і напрями розвитку зовнішнього 

щодо підприємства середовища [5, с. 23]. 

Таким чином, формування і реалізація обґрунтованої фінансової стратегії 

слугує базисом для забезпечення стійкого розвитку підприємства в ринкових 

умовах в довгостроковій перспективі. У свою чергу, ефективність фінансової 

стратегії підприємства гарантується за наявності чіткого фінансового 

менеджменту, в умовах коли стратегічні цілі відповідають реальним 

фінансовим можливостям підприємства, а методи її впровадження є гнучкими 

до змін зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. 

Проте, слід окремо підкреслити, що реалізація фінансової стратегії 

повинна зводитися не стільки до моніторингу і подальшої реакції на фактори 

мінливого середовища, скільки означати активну взаємодію з ним, тобто 

здійснення усвідомленого, цілеспрямованого впливу на середовище з метою 

створення необхідних умов для реалізації обраної стратегії. 
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Достижение стратегических целей организации обеспечивается 

способностью организации перевести разработанную стратегию в систему 

оценочных показателей. При определении набора показателей, позволяющих 

достоверно оценить тенденции финансового развития организации, необходимо 

учитывать два основных условия-требования: 

1) соблюдение причинно-следственных связей в структуре элементов 

стратегического финансового планирования. Во-первых, разработка 

стратегических альтернатив развития организации всегда предшествует 

финансовому планированию. Во-вторых, планирование инноваций и бизнес-

планирование являются неотъемлемыми инструментами детализации 

разработанной стратегии развития предприятия. В-третьих, финансовая 

составляющая стратегического финансового планирования должна быть 

представлена в виде инвестиционного планирования, позволяющего 

сформировать финансовую основу для реализации разработанной стратегии 

развития предприятия; 

2) учет факторов достижения намеченных целей. Факторами признаются 

движущие силы развития организации, причины, определяющие характер 

протекаемых процессов. К организационно-управленческим факторам развития 

организации следует отнести гибкость организационной структуры, стиль 

управления, наличие процессно ориентированных организационных структур, 

реинжиниринг бизнес-процессов, готовность организации к управленческим и 

технологическим новшествам, межотраслевые и межорганизационные 

взаимодействия. В качестве производственно-технологических факторов 
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выделим этап жизненного цикла организации, степень износа и обновления 

основных средств, уровень дебиторской и кредиторской задолженности, 

использование передовых технологий, наличие резервных мощностей. Научно-

технический фактор объединяет в себе наличие/отсутствие научно-

исследовательского отдела в организации, рост/снижение созданных патентов и 

их коммерциализацию, долю инновационной продукции в общем объеме 

производства. К финансово-инвестиционным факторам относятся: поддержка 

со стороны государства и частных инвесторов, наличие собственных средств 

для финансирования инновационных проектов, эффективность, риск и сроки 

окупаемости инновационных проектов. Кадровый фактор представлен уровнем 

образования персонала, подготовкой и переподготовкой кадров, уровнем 

заработной платы, моральной удовлетворенностью персонала условиями 

работы, возможностью творческого развития и самореализации в коллективе. 

Инфраструктурный фактор включает качество технологической, 

консалтинговой, информационной, финансовой, сбытовой инфраструктур. 

Вопрос определения финансовых показателей деятельности организации в 

стратегическом планировании является дискуссионным. Исследователей 

данной проблемы можно условно разделить на две группы. 

Представители первой группы (В. Бородин, О.В. Киселева, С.В. Панкова, 

Е.А. Соколовская) предлагают в качестве целевых показателей стратегического 

финансового планирования использовать показатели прибыли, выручки от 

реализации продукции, работ, услуг, затрат на производство продукции, 

результаты финансово-хозяйственной деятельности и др. На наш взгляд, на 

современном этапе развития белорусской экономики стратегический горизонт 

планирования составляет 3-5 лет. Планирование и прогнозирование на такой 

длительный период времени должно осуществляться в относительных 

показателях. Использование показателей в абсолютном значении 

представляется нецелесообразным в связи с проблемой обеспечения высокой 

достоверности расчетов, обусловленной высокими инфляционными 

ожиданиями. 

Представители второй группы (Р. Каплан, Д. Нортон) предлагают, помимо 

использования количественных показателей в стратегическом финансовом 

планировании, большое внимание уделять таким качественным показателям, 

как совершенствование бизнес-процессов, обучение и развитие персонала, 

степень удовлетворенности покупателей и др. Разделяя данную точку зрения, 

необходимо отметить, что в информационном обществе, в отличие от 

индустриального, планирование таких нематериальных активов, как 

потенциальные возможности, продвижение на рынок нового продукта, опыт, 

заинтересованность и гибкость работников, лояльность клиентов, значительно 

важнее для успеха любой организации, чем планирование традиционных 

активов. В то же время, все запланированные инициативы и изменения 

процесса управления организации должны списываться в рамки традиционной 

системы бухгалтерского учета. Создается дисбаланс: с одной стороны, в 

современных условиях назрела необходимость дополнения модели 
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бухгалтерского учета системой оценки таких интеллектуальных активов, как 

высокое качество продукции, профессионализм и мотивация сотрудников, 

степень удовлетворенности клиентов; с другой стороны, трудности точной и 

достоверной финансовой оценки данных активов не позволяют отражать их в 

бухгалтерской отчетности. Тем не менее, планирование интеллектуальных 

активов и потенциальных возможностей организации является решающим для 

достижения успеха в условиях неопределенности и конкуренции. 

На первоначальном этапе процедура отбора целевых показателей 

стратегического финансового планирования должна включать генерацию идей 

специалистов организации по формированию списка показателей. Далее 

необходимо осуществить проверку предложенных показателей на предмет их 

соответствия таким критериям стратегичности, как информативность и 

достоверность. 

Одной из главных характеристик разработанной системы целевых 

показателей должна быть возможность ее практического использования. В этой 

связи представляется целесообразным сохранение корреляции показателей 

стратегического финансового планирования с общепринятой системой 

бухгалтерского учета и отчетности, используемой в качестве базы для 

осуществления краткосрочного финансового планирования. Взаимосвязь 

стратегического и краткосрочного финансового планирования носит 

неоднозначный характер. С одной стороны, применение инструментов и 

методов краткосрочного планирования призвано обеспечить детализацию 

разработанных стратегических инициатив для достижения высоких результатов 

в реализации стратегических целей и задач организации. С другой стороны, 

руководство организации всегда стремиться достичь высоких краткосрочных 

финансовых результатов, что неизбежно приводит к ограничению в поиске 

новых возможностей для осуществления инвестиций. Данный компромисс в 

пользу краткосрочных целей может явиться причиной сокращения затрат на 

разработку нового продукта, процессов модернизации, внедрения 

информационных технологий, баз данных и систем, а также развитие 

клиентской базы и рынка. В бухгалтерском учете данное сокращение затрат 

выглядит как увеличение финансового результата (прибыли), когда фактически 

это уменьшение возможностей повышения эффективности деятельности в 

будущем. 

Система показателей стратегического финансового планирования 

представляет собой особый симбиоз стратегической и финансовой 

составляющих. Финансовая составляющая является основным параметром, 

определяющим направления развития организации. Вместе с тем, финансовые 

показатели характеризуют лишь результаты деятельности организации в 

прошедшем периоде и не дают представления о том, какие действия 

необходимо предпринять сейчас для того, чтобы эффективно функционировать 

в будущем. На наш взгляд, целесообразно дополнять систему финансовых 

показателей комплексом таких критериев, определяющих долгосрочный 

финансовый успех, как уровень модернизации производства, расширение 
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клиентской базы, уровень профессиональной подготовки персонала, а также 

уровень использования информационных технологий. 

Немаловажным также является тот факт, что разработка системы 

показателей должна осуществляться с учетом типа стратегии, разработанной и 

принятой в организации. Специфика целей и задач агрессивной, 

компромиссной и консервативной стратегий развития организации находит 

отражение в соответствующих наборах оценочных показателей. 

Таким образом, при разработке системы показателей стратегического 

финансового планирования конкретной организации необходимо учитывать 

ряд факторов, определяющих положение дел в организации, а также 

возможность достоверно оценить тенденции финансового развития 

организации с целью разработки жизнеспособной и информативной стратегии 

развития. 
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В современных условиях предприятиям в Республике Беларусь 

предоставлены широкие права в области финансов. Так, они вправе 

самостоятельно распоряжаться чистой прибылью, определять необходимый 

размер основного и оборотного капитала, выбирать метод оценки запасов 

материальных ресурсов при формировании себестоимости. Также предприятия 

самостоятельно разрабатывают финансовые планы и определяют финансовую 

стратегию. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для саморазвития. 

Для анализа и оценки финансового состояния предприятия применяется 

целая система показателей, характеризующих: платежеспособность и 
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ликвидность, наличие капитала и эффективность его использования; структуру 

пассивов предприятия, его финансовую независимость; структуру активов 

предприятия и степень производственного риска; риск банкротства. 

Одной из проблем неэффективной работы предприятий можно считать 

несовершенство их финансовой работы. Должное внимание должно уделяться 

финансовому менеджменту, финансовому анализу и планированию, 

формированию эффективной финансовой стратегии, управлению рисками, а 

также финансовой логистике и управлению персоналом. 

Весьма актуальной теоретической и практической проблемой для 

организаций, работающих в рыночной экономической среде, является создание 

единой системы микроэкономического финансового менеджмента. 

Субъекты хозяйствования самостоятельно определяют виды планов и 

горизонты планирования. Однако в современной отечественной практике 

финансовое планирование не стало эффективным инструментом управления 

предприятием, несмотря на то, что на предприятиях составляются текущие 

(годовые) финансовые планы, бизнес – планы, расчеты потоков денежных 

средств. 

Общим недостатком существующего положения является то, что 

отдельные планы не увязаны в систему, формально анализируется их 

выполнение, отсутствует необходимое нормативно-правовое и методическое 

обеспечение. На предприятиях Республики Беларусь в основном приоритет 

отдается текущему финансовому планированию. В то же время возрастает 

потребность в стратегическом финансовом планировании, актуальность 

которого обусловлена рыночными преобразованиями. 

В современных рыночных условиях активно развивается такая концепция 

финансового менеджмента как финансовая логистика. Финансовый 

логистический процесс представляет собой определенным образом 

организованную во времени последовательность выполнения финансовых 

операций, которая позволяет достичь поставленных целей с оптимальной 

затратой ресурсов. 

Перед финансовой логистикой стоят задачи: 

-  эффективное управление финансовыми потоками для ускорения оборота 

капитала предприятия за счет сокращения операционного цикла, снижения 

потребности в капитале, обслуживающем деятельность предприятия; 

- своевременное поступление на предприятие из гарантированных 

источников финансирования средств по минимальным ценам финансового 

рынка в объеме, необходимом для финансирования его деятельности; 

- обеспечение оптимального и эффективного расходования средств, 

приносящего прибыль и согласованного с миссией предприятия. 

Задачами финансовой логистики являются: 

- изучение финансового рынка и прогнозирование источников 

финансирования с использованием маркетинговых приемов; 
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-  определение потребности финансовых ресурсов, выбор источников 

финансирования, отслеживание процентных ставок по ценным и 

государственным облигациям; 

- построение финансовых моделей использования источников 

финансирования и алгоритм движения потоков денежных средств из 

источников финансирования; 

-   установление последовательности и звенности движения средств внутри 

бизнеса и проекта; 

-   координация оперативного управления финансовыми и материальными 

потоками. Прежде всего оцениваются затраты, например, на доставку товаров 

транспортным средством. Менеджер по логистике выстраивает материальные 

потоки с учетом затрат; 

-  формирование и регулирование свободных остатков на рублевых и 

валютных счетах с целью получения дополнительной прибыли от операций на 

финансовом рынке с применением высокодоходных финансовых 

инструментов; 

-  создание операционных систем обработки информации и финансовых 

потоков. 

Для каждой схемы движения материальных ресурсов может быть 

предусмотрено несколько вариантов организации финансовых потоков, 

различных по стоимости и риску. Рассчитав момент возникновения дефицита в 

финансах, возможно привлечь ресурсы в нужном объеме и в требуемый срок и 

вернуть их при получении достаточного дохода. Выбор поставщиков и 

источников ресурсов, способы оплаты услуг перевозчикам, порядка 

расположения товара на складе также рациональнее всего осуществлять по 

финансовым параметрам, так как они обеспечивают сопоставимость 

разнородных оценок. Сопоставляя потери и доходы, стоимость хеджирования 

рисков и возможности их ликвидации, можно построить такие схемы движения 

финансовых и материальных потоков, в которых логистические затраты будут 

оптимальными. 

К настоящему моменту логистика как практическая деятельность 

устойчиво заняла свою нишу в управлении современными предприятиями в 

развитых странах. Логистический подход к объекту управления, инструменты и 

методы логистики применяются в самых различных областях менеджмента. 

Наличие логистического подразделения в компании рассматривается как 

обязательная составляющая оргструктуры успешного предприятия. Поэтому 

финансовую логистику можно рассматривать как один из ключевых методов 

совершенствования финансовой работы на предприятии. 

При совершенствовании организации финансовой работы на предприятии 

необходимо также уделять должное внимание работе с персоналом. 

Финансовая служба обычно напрямую не контактирует с контрагентами, это 

задача кураторов по договорам, которые распределены по различным 

подразделениям: ИТ, административный отдел, отдел маркетинга, 

коммерческая служба, служба безопасности и так далее. Поэтому финансовому 
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директору предстоит отладить процесс контроля в компании таким образом, 

чтобы все остальные сотрудники осознавали, что взаимодействие с финансовой 

службой – неотъемлемая часть их обязанностей. Совместно с руководителями 

других подразделений финансовому директору следует разработать изменения 

в должностных инструкциях, прописать в них контрольные процедуры и 

систему мотивации. Регламенты должны быть четкими, понятными и 

реальными для исполнения. Важно также выделить орган, контролирующий 

исполнение процедур и наделить его необходимыми полномочиями. 

Финансовому директору необходимо наглядно показать руководителям 

подразделений, как ухудшает состояние компании недостаточное внимание к 

финансовой стороне взаимодействия с контрагентами; совместно с 

руководителями профильных подразделений определить ключевые показатели 

эффективности сотрудников, закрепив их обязанности в должностной 

инструкции. 

Так, одной из проблем неэффективной работы предприятий можно считать 

неэффективность работы финансовых служб. Для совершенствования 

финансовой работы на предприятии следует уделять должное внимание 

развитию финансового менеджмента. Следует отметить также разработку 

финансовой стратегии и финансовой тактики предприятия. Финансовой 

стратегией предполагается непрерывное развитие организации, регулярное 

обновление ее основных фондов, рост оплаты труда, а тактическое управление 

финансами должно быть направлено на обеспечение возмещения текущих 

затрат за счет полученных доходов, регулирование объема текущих денежных 

выплат. Также важную роль в организации финансов предприятия имеет 

финансовый анализ. Для того чтобы финансовое положение предприятия было 

устойчивым, необходимо проведение предварительной работы по 

планированию всех его доходов и направлений расходования средств. В 

современных рыночных условиях необходимо развивать такую концепцию 

финансового менеджмента, как финансовая логистика, целью которой является 

эффективное управление финансовыми потоками для ускорения оборота 

капитала предприятия, обеспечение оптимального и эффективного 

расходования средств. 
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СЕКЦІЯ 2 

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ  

 

 

ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ 

 

Арабаджі М.К. 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Антоненко В.М. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

 

 

В сучасних умовах функціонування економіки розвиток інформаційних 

технологій та поширення мережі Інтернет сприяє активному розвитку такої 

форми дистанційної торгівлі, як інтернет-торгівля. 

Як і для будь-якого бізнесу, для початку торгівлі через інтернет необхідно 

зареєструватися суб'єктом підприємницької діяльності – фізичною особою, або 

створити юридичну особу та стати на облік в органах державної фіскальної 

служби [6]. 

Оподаткування інтернет-магазину будується на нормах, закріплених 

Податковим кодексом України. Податковий кодекс України передбачає два 

податки, якими може оподатковуватися дохід суб'єкта підприємництва: податок 

на прибуток підприємств і податок на доходи фізичних осіб. Першим з них 

обкладається прибуток юридичної особи, другим – фізичних осіб взагалі та 

фізичних осіб-підприємців [7]. 

Торгівлю через інтернет-магазин можна класифікувати по-різному, 

залежно від різних факторів: 

- як роздрібну, оскільки через інтернет-магазини переважно здійснюють 

продаж товарів та надання торговельних послуг кінцевому споживачу; 

- як продаж товарів на замовлення та як дистанційну торгівлю. 

Особливості в оподаткуванні інтернет-торгівлі полягають в наступному: 

1. Відповідно до Податкового кодексу України [1], спрощена система 

оподаткування не поширюється на суб'єктів господарювання, що здійснюють 

продаж товарів (послуг) через Інтернет, а мають знаходитись на загальній 

системі оподаткування. 

2. Особа, яка поставляє товари (послуги) на митній території України з 

використанням глобальної або локальних комп'ютерних мереж, підлягає 

обов'язковій реєстрації як платник податку на додану вартість, незалежно від  

суми річного доходу. При цьому особа-нерезидент може здійснювати таку 

діяльність тільки через своє постійне представництво, зареєстроване на 

території України. 
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Отже, для ведення інтернет-торгівлі фізична або юридична особа має 

знаходитись на загальній системі оподаткування та бути платником ПДВ. 

Розглянемо детально облік деяких витрат на створення та функціонування 

інтернет-магазину. 

Витрати на виготовлення Web-сайту в обліку підприємства доцільно 

відображати наступним чином: визнати Web-сайт нематеріальним активом а 

витрати на його створення сайту – капітальними витратами. 

Оскільки Web-сайт – результат творчої діяльності, то він є об'єктом 

авторського права [9], а таке авторське право належить підприємству [2]. 

Якщо договір на створення веб-сайту передбачає перехід до платника 

податку – замовника права інтелектуальної власності (авторського права) на 

цей веб-сайт, то витрати, понесені таким платником згідно з цим договором, 

підлягають амортизації [1]. 

Витрати на оплату послуг хостінгу (оренда дискового простору), 

коллокейшину (оренда сервера у провайдера), плата за домен (доменне ім'я не 

продається, а передається в тимчасове використання) включається до складу 

витрат як витрати, пов'язані з підготовкою й організацією виробництва, а також 

продажем продукції, робіт і послуг відповідно. 

З метою бухгалтерського і податкового обліку операцій в торгівлі через 

інтернет-магазин можна виділити 3 типи розрахункових операцій: 

1) оплата готівкою: 

- через кур'єрську службу підприємства; 

- за допомогою послуг сторонньої кур'єрської організації; 

- через поштові відділення; 

- оплата готівкою в офісі магазина; 

2) безготівкові розрахунки (банківський переказ); 

3) розрахунки електронними грошима; 

Розглянемо детально ці операції. 

1. У разі наявності на підприємстві власної кур'єрської служби, 

підприємство має проводити розрахунки за допомогою РРО, в даному випадку 

портативного [3]. В такому випадку, суб'єкт господарювання складає «Звіт про 

використання РРО». Підприємство також має придбати торговий патент, 

оскільки з'являється місце продажу товарів [5]. Патент має знаходитись у 

кур'єра під час продажу товарів. 

Якщо підприємство використовує послуги сторонньої кур'єрської служби, 

то кур'єр, який отримує кошти за товар, вносить її на банківський рахунок 

підприємства. 

При доставці товарів поштою, товар разом із супроводжуючими 

документами передається відповідальній особі, з якою укладається договір про 

повну матеріальну відповідальність. Така особа оформлює відправлення на 

адресу покупця та оплачує поштові послуги за доставку. Про факт отримання 

товару продавцю надсилається повідомлення. 
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Під час отримання товару в офісі продавця приймання-передачу товару 

фіксують у бланку замовлення на доставку товару (в двох екземплярах – для 

продавця та покупця). Приймання готівки оформлюють за допомогою РРО. 

2. При розрахунках банківським переказом, покупець, роздрукувавши 

документ з сайту сплачує рахунок шляхом банківського переказу на поточний 

рахунок підприємства. 

3. Під час розрахунку електронними грошима, можуть використати такі 

платіжні системи webmoney, rupay та ін. Сфера розрахунків електронними 

грошима регулюється «Положенням про електронні гроші», затвердженим 

Постановою НБУ від 25.06.2008 р. № 178 [8]. 

Значно рідше при інтернет-торгівлі застосовується оплата за допомогою 

банківської платіжної картки (БПК) та електронними грошима. 

Результати проведеного дослідження показали, що, незважаючи на 

стрімкий розвиток інтернет-торгівлі, ця сфера досі лишається недостатньо 

врегульованою на законодавчому рівні. 

Суб'єкти господарювання, які ведуть торгівлю через Інтернет, мають 

знаходитись на загальній системі оподаткування та бути зареєстрованими як 

платник податку на додану вартість, незалежно від суми річного доходу. 

Web-сайт визнається нематеріальним активом, а витрати на оплату послуг 

хостінгу, коллокейшину, плата за домен доцільно включати до складу 

загальновиробничих витрат або витрат на збут. 

Розрахунки електронними грошима ускладнюються тим, що з метою 

визначення бази оподаткування суми отриманого доходу мають бути 

підтверджені банківськими виписками, отже такі розрахунки мають 

проводитись за допомогою банку. 
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Бажання мінімізувати податкові зобов'язання в тій чи іншій мірі притаманне 

усім суб'єктам економічних відносин, що пояснюється їх прагненням залишити у 

власному розпорядженні якомога більшу частину доходу чи прибутку. 

З цієї причини терміни «оптимізація оподаткування» та «ухилення від 

оподаткування» сьогодні дуже часто можна зустріти як у публікаціях наукового 

спрямування, так і статтях суто інформативного характеру. Проте, незважаючи 

на значну розповсюдженість даних понять, єдиного законодавчо визначеного їх 

тлумачення немає. 

Через це наразі актуальним є питання щодо уточнення змісту зазначених 

термінів з метою чіткого їх розмежування. Порушували питання визначення 

відмінностей між поняттями «оптимізація оподаткування» та «ухилення від 

оподаткування» у своїх працях наступні вітчизняні та іноземні науковці: 

П.М. Годме, О.О. Лєгостаєва, Н.Д. Кондратенко, П.М. Вавілов та інші. 

Метою роботи є конкретизація сутності понять, що досліджуються, 

окреслення причин виникнення в суб'єктів господарювання потреби у зменшенні 

податкового тягаря та пошук можливих заходів щодо мінімізації негативного 

впливу таких дій. 

Ухилення від оподаткування та оптимізація оподаткування є шляхами 

зменшення податкових зобов'язань для економічних агентів, проте між цими 

поняттями існує одна значна відмінність – законність дій платника. 

Ухилення від оподаткування є одним з різновидів економічного злочину та 

карається відповідно до норм чинного законодавства аж до притягнення 

винуватця до кримінальної відповідальності з конфіскацією майна та забороною 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 

[1, ст. 212]. 

Причини, що зумовлюють ухилення від оподаткування, формуються під 

впливом внутрішнього та зовнішнього середовища. Зовнішні причини зумовлені 

значним рівнем податкового навантаження, численними змінами в 

законодавстві, суперечністю низки нормативно-правових актів одне одному, 

відсутністю дієвого механізму зворотного зв'язку між податковими органами та 

платниками. Внутрішні причини є наслідком прогалин в організаційно-

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.1466.0
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управлінській діяльності юридичної особи-платника податків та низького рівня 

податкової культури [2, c. 397]. 

Найбільш вірогідним фактом ухилення від оподаткування є несплата ПДФО 

та податку на прибуток. Через це Державний бюджет несе втрати значних сум, 

адже у структурі податкових надходжень їх обсяги є одними з найбільших (рис. 

1). 

 
 

Рисунок 1. Податкові надходження Державного бюджету України (квітень 

2017 р.), млн. грн. [3] 

 

Ухилення від сплати податків може спричинити розлад усієї податкової 

системи, дозволяючи деяким платникам уникнути виконання податкових 

зобов'язань. Ухилення від податків може мати серйозні економічні наслідки: 

воно тягне за собою викривлення економіки, порушує конкуренцію. Крім того, 

це явище особливо несприятливо у зв'язку з тим, що зменшує податкові 

надходження до дохідної частини Державного чи місцевого бюджету [4, c. 397]. 

Оптимізація оподаткування, на відміну від ухилення, полягає у зменшенні 

платником власних податкових зобов'язань з урахуванням вимог чинного 

законодавства. Такі дії не можуть бути кваліфіковані як податкове 

правопорушення, а, отже, не сприяють виникненню відповідальності. 

Оптимізація оподаткування розглядається як позитивне явище, оскільки 

передбачає вибір такої системи оподаткування, яка б давала можливість 

підприємству отримувати доходи, необхідні для підтримки його функціонування 

та розширення виробництва. Вона відкриває нові можливості для підприємства: 

приводить до збільшення обсягу коштів, що залишатимуться в розпорядженні 

суб'єкта господарювання та стимулює ефективне їх використання [5, c. 408]. 

Найбільш розповсюдженим методом податкової оптимізації є використання 

суб'єктами малого та середнього підприємництва спрощеної системи 

оподаткування. Завдяки диференціації ставок єдиного податку вона зменшує 

податковий тиск на платників, створюючи підґрунтя для розвитку 

підприємництва в Україні. 
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Проведення всіх заходів щодо оптимізації оподаткування передбачає 

необхідність постійного моніторингу податкового законодавства, дотримання 

всіх вимог ведення бухгалтерського обліку, залучення до здійснення процесу 

сплати обов’язкових платежів кваліфікованих співробітників, наявність значного 

рівня податкової культури платників. 

Отже, терміни «ухилення від оподаткування» та «оптимізація 

оподаткування» мають єдину мету – зменшення обсягів податкових зобов'язань, 

але пропонують різні шляхи її досягнення. 

Ухилення від оподаткування – умисне зменшення податкового 

навантаження внаслідок вчинення протиправних дій платником чи податковим 

агентом, яке призводить до притягнення винного до фінансової, адміністративної 

або кримінальної відповідальності згідно Податкового та Кримінального 

кодексів України. 

Оптимізація оподаткування має на меті вивільнення додаткових фінансових 

ресурсів з метою поліпшення фінансового стану підприємства та підвищення 

ефективності його діяльності. 

Проте, обидва ці явища призводять до недоотримання податкових 

надходжень як частини доходу Державним або місцевим бюджетом. У зв'язку з 

цим необхідно вжити певних заходів з метою попередження й своєчасного 

викриття фактів ухилення від оподаткування, а також популяризувати 

застосування адекватної та обґрунтованої податкової оптимізації з боку 

платників. 

Задля досягнення даних цілей необхідно: 

1) підвищувати рівень податкової культури та дисципліни платників 

податків; 

2) посилювати зв’язок між фіскальними органами та платниками шляхом 

проведення масових роз’яснювальних та консультаційних заходів з питань 

оподаткування; 

3) здійснювати поступові та обґрунтовані зміни податкового законодавства; 

4) підвищувати ефективність контрольно-перевірочної роботи фіскальних 

органів. 

Підсумовуючи все вищезазначене можна зробити висновок про 

необхідність чіткого розмежування понять «ухилення від оподаткування» та 

«оптимізація оподаткування» як на законодавчому рівні, так і в розумінні 

платників податків. Доцільне використання методів оптимізації податкового 

навантаження та своєчасне реагування на факти несплати обов’язкових платежів 

дозволить підвищити ефективність функціонування податкової системи країни, 

забезпечить зростання обсягів надходжень до дохідної частини Державного та 

місцевих бюджетів. 

 
Перелік використаних джерел 

1. Кримінальний кодекс України в редакції від 26.04.2017 року [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14є. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14


63 
 

2. Вавілов П.М. Ухилення від сплати податків в Україні: причини виникнення та шляхи 

подолання проблеми / П.М. Вавілов // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. – 2013. – № 2. – С. 24-27. 

3. Ціна держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://costua.com/budget/revenue/є. 

4. Годме П.М. Финансовое право / П.М. Годме. – М. : Прогрес, 1978. – С. 397-406. 

5. Лєгостаєва О.О. Деякі заходи оптимізації податкової політики підприємства / 

О.О. Лєгостаєва, Н.Д. Кондратенко // Вісник Миколаївського національного університету 

імені В.О. Сухомлинського. – 2016. – № 10. – С. 407-410. 

 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Гинько Н.И. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Филиппович Е.С. 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

 

Белорусский малый бизнес обладает отличительными особенностями по 

сравнению с зарубежными странами: отсутствие четкой специализации, 

приспособляемость к сложным экономическим условиям, низкий технический 

уровень в сочетании с большим инновационным потенциалом, высокая 

квалификация кадров при недостаточно качественном управлении, 

неразвитость системы информационных и консультационных услуг. 

Развитие малого бизнеса в Беларуси входит в число приоритетных задач. 

Ежегодное улучшение позиций по легкости ведения бизнеса отчета Всемирного 

Банка «Doing business» дает основание полагать, что налогообложение и для 

СМБ становиться более приемлемым. Республика Беларусь приближается к 

заветной отметке «Топ-30» и на 2017 год составляет 37 место из 190. 

В Республике Беларусь созданы достаточные условия в области 

налогообложения для малого бизнеса. Все субъекты хозяйствования, в 

соответствии с Налоговым Кодексом Республики Беларусь (НК РБ) могут 

уплачивать налоги в общеустановленном порядке или применять особые виды 

налогообложения. 

К особым видам налогообложения относятся: 

− упрощенная система налогообложения (УСН); 

− единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических 

лиц; 

− единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции и 

др. 

Более того, разрабатываются специальные стратегии по развитию 

субъектов малого бизнеса (СМБ). Одним из главных документов, в котором 

отражен ряд действий со стороны государства в отношении частного бизнеса − 

«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в РБ до 2030 

http://costua.com/budget/revenue/
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года». Согласно этому документу, до конца нынешней пятилетки планируется 

создать около 48 тыс. малых предприятий и доля занятых должна составить до 

2020 года около 35% от общей занятости, сегодня этот показатель сложился на 

уровне 31%, т.е. еще чуть меньше 100 тыс. человек должны дополнительно 

прийти в сектор малого и среднего предпринимательства. 

Далее для оценки эффективности налогообложения СМБ проведем анализ 

с использованием показателей, представленных в таблице 1, порядок расчета 

порядок расчета которых приведен в таблицах 2, 3, 4. 

 

Таблица 1 

Анализ показателей фискальной, воспроизводственной и социальной 

эффективности налогообложения малого бизнеса [1] 

Год КЭН , % КНЕ , % TNj, % TdGDPj, % TdIj
, % TEj, % TWj, % 

2013 69 6 110,90 99,3 102,3 105 140,80 

2014 44 6 108 99 115 97 121 

2015 165 6 102 96 77 93 112 

 

Таблица 2 

Порядок расчета показателей фискальной эффективности налогообложения 

малого бизнеса [2] 

Наименование показателя 
Формула для 

расчета 
Условное обозначение 

Общий коэффициент 

эффективности 

налогообложения малого 

бизнеса (Кэн), % 
КЭН =

ЧП

НП
∗ 100% 

ЧП – чистая прибыль, полученная 

СМП, млн. руб.; 

НП – сумма налоговых 

поступлений в бюджет от СМП, 

млн. руб. 

Коэффициент 

налогоемкости 

реализованной продукции, 

ТРУ (КНЕ), % 

КНЕ =
НП

ВР
∗ 100% 

ВР – выручка от реализации 

продукции, ТРУ, полученная СМП, 

млн. руб. 

 

Согласно информации, представленной в таблице 1, в период с 2013 по 

2015г. отмечается значительный рост значения общего коэффициента 

эффективности налогообложения малого бизнеса с 69% до 165%, что 

свидетельствует о снижении налоговой нагрузки на СМП. Значения общего 

коэффициента эффективности НМБ в 2013 и 2014 гг. ниже 100,0%, что говорит 

о том, что суммы налоговых платежей СМП превышали размер чистой 

прибыли, остающейся в их распоряжении, а это являлось негативной 

тенденцией и снижало заинтересованность хозяйствующих субъектов в 

осуществлении их деятельности либо в легализации доходов. 

Коэффициент налогоемкости реализованной продукции, товаров, работ, 

услуг говорит о стабильной ситуации налоговых поступлений, приходящихся 

на единицу объема реализованной СМП продукции, товаров, работ, услуг [2]. 
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Однако в 2016 г. наблюдается увеличение этого коэффициента на 2%, что 

является негативной тенденцией. 

 

Таблица 3 

Порядок расчета показателей воспроизводственной эффективности 

налогообложения малого бизнеса [2] 

Наименование 

показателя 
Формула для расчета Условное обозначение 

Темп роста 

числа СМП  𝑇𝑁𝑗 =
𝑁𝑗

𝑁𝑗−1
∗ 100% 

𝑁𝑗 – число СМП в j-м году; 

𝑁𝑗−1 – число СМП в году, предшествующем  

j-му году. 

Темп роста 

удельного веса 

СМП в ВВП 

страны 

𝑇𝑑𝐺𝐷𝑃𝑗 =
𝑑𝐺𝐷𝑃𝑗

𝑑𝐺𝐷𝑃𝑗−1
∗ 100% 

𝑑𝐺𝐷𝑃𝑗 – удельный вес СМП в ВВП страны в 

j-м году, %; 

𝑑𝐺𝐷𝑃𝑗−1 – удельный вес СМП в ВВП страны 

в году, предшествующем j-му году, %. 

Темп роста 

удельного веса 

СМП в общем 

объеме 

инвестиций в 

основной 

капитал 

𝑇𝑑𝐼𝑗
=

𝑑𝐼𝑗

𝑑𝐼𝑗−1

∗ 100% 

𝑑𝐼𝑗
 – удельный вес СМП в общем объеме 

инвестиций в основной капитал в j-м году, 

%; 

𝑑𝑅𝑗−1 – удельный вес СМП в общем объеме 

инвестиций в основной капитал в году, 

предшествующем j-му году, %. 

 

Таблица 4 

Порядок расчета показателей социальной эффективности налогообложения 

малого бизнеса [2] 

Наименование 

показателя 
Формула для расчета Условное обозначение 

Темп роста средней 

численности занятых 

в СМП 𝑇𝐸𝑗 =
𝐸𝑗

𝐸𝑗−1
∗ 100% 

𝐸𝑗 – численность занятых на СМП в j-м 

году; 

𝐸𝑗−1 – численность занятых на СМП в 

году, предшествующем  j-му году. 

Темп роста 

номинальной 

начисленной 

заработной платы 

работников СМП 

𝑇𝑊𝑗 =  
𝑊𝑗

𝑊𝑗−1
∗ 100% 

𝑊𝑗 –номинальная начисленная 

заработная плата работников СМП в j-м 

году, %; 

𝑊𝑗−1 – номинальная начисленная 

заработная плата работников СМП в 

году, предшествующем  j-му году, %. 

 

Увеличение общего коэффициента эффективности НМБ и стабильности 

коэффициента налогоемкости реализованной продукции, товаров, работ, услуг 

свидетельствует об увеличении фискальной эффективности НМБ в РБ. 

Исходя из данных таблицы 1, в целом воспроизводственную 

эффективность можно оценить положительно, что подтверждается 

положительной динамикой 3 из 5 групп показателей и превышением 100% 2 
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показателей в 2015. Однако значительное снижение темпов роста СМП и 

удельного веса СМП в общем объеме инвестиций в основой капитал говорит о 

снижении уровня воспроизводственной эффективности НМБ несмотря на 

реформы налогового законодательства РБ. 

По данным таблицы 1, о социальной эффективности НМБ можно сказать 

следующее: отрицательная динамика обоих показателей. Однако темп роста 

номинальной начисленной заработной платы работников СМП больше 100%, 

что является положительным аспектом. 

Таким образом, наблюдается общая тенденция к увеличению 

эффективности, о чем свидетельствует увеличение общего коэффициента 

эффективности НМБ и др. Это скорее всего связано с увеличением роли и 

качества налогового планирования, а также с совершенствованием налогового 

законодательства государства. Однако наблюдаются и негативные тенденции: 

значительное снижение темпов роста СМП, удельного веса СМП в общем 

объеме инвестиций в основой капитал и отрицательная динамика социальной 

эффективности. Для устранения данных негативных тенденций требуется 

реализация особых мероприятий в сфере НМБ для достижения баланса 

принципов эффективности и справедливости налогообложения. Сложившаяся 

международная практика налогообложения предусматривает по отношению к 

субъектам малого предпринимательства 2 основных подхода, которые 

следовало бы внедрить в отечественную систему налогообложения: 

 введение на фоне стандартной национальной налоговой системы 

совокупности налоговых льгот для малого бизнеса по отдельным крупным 

налогам (преимущественно по налогу на прибыль, реже по НДС); 

 введение особых режимов налогообложения малого бизнеса. 

Что касается отечественной практики, то на основе проведенного анализа 

оценки эффективности налогообложения малого бизнеса можно предложить 

следующие меры по совершенствованию налогообложения малого бизнеса в 

Республике Беларусь: 

1. Применение ставки 2% без НДС и 3% с НДС для налогообложения 

выручки от реализации высокотехнологичной продукции в рамках уплаты 

налога при УСН, что будет стимулировать малые инновационные организации 

к использованию особых режимов налогообложения и тем самым позволит 

снизить налоговую нагрузку на СМП. 

2. Сокращенных форм бухгалтерской отчетности, а также сближении 

систем бухгалтерской отчетности и налогового учета, что позволит субъектам 

малого предпринимательства существенно сократить время, затрачиваемое на 

подготовку и подачу отчетности, а также уплату налогов, повысить качество и 

оперативность принимаемых управленческих решений. 

3. Проведение статистических обследований субъектов малого бизнеса не 

реже одного раза в пять лет в разрезе применяемых режимов налогообложения. 

Данная мера будет способствовать более точной оценке эффективности 

налогообложения малого бизнеса благодаря охвату всех предложенных в 

соответствующей методике показателей. 
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Сьогодні в Україні діє податкова система, яка за своїм складом та 

структурою подібна до податкових систем розвинених європейських країн. 

Законодавство з питань оподаткування розроблено з урахуванням норм 

європейського податкового законодавства, а також аспектів податкової 

політики ГАТТ/СОТ та інших міжнародних економічних організацій. Проте, на 

відміну від країн Європейського Співтовариства, податкова система України не 

є інструментом підвищення конкурентоспроможності держави, не сприяє 

зростанню економічної активності суб'єктів господарювання. Існуюча система 

формування державних доходів відображає недосконалість перехідної 

економіки та має переважно фіскальний характер. 

Податкова система нашої держави характеризується внутрішньою 

неузгодженістю її складових, нестабільністю, складністю, порушенням 

принципів економічно-соціальної справедливості та рівномірності, негативним 

впливом на стан національної економіки в цілому [1]. 

Проблеми функціонування податкової системи України знайшли 

відображення в працях Н. Ткаченко, З. Варналій, С.Лазур, А. Грищук, 

П. Дубинецької, Т. Стовбун та ін. Метою даних публікацій було визначення 

проблем становлення та розвитку податкової системи України. Дані науковці у 

своїх працях визначають, що оподаткування характеризується чисельними 

недоліками системного характеру, пов'язаними як з механізмом нарахування і 

сплати основних видів податків, так і з реалізацією податкової політики 

загалом; розкривають об'єктивну необхідність та шляхи реформування 

податкової системи та акцентують увагу на зміни в податковій системі з 

прийняттям Податкового кодексу України. 
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Характерною особливістю діючої податкової системи сьогодні є її 

недосконалість, а саме: неузгодженість та суперечливість окремих податкових 

законів, нестабільність законодавства, надмірне податкове навантаження на 

платників, безсистемне й невиправдане надання пільг, перекручування 

економічної сутності окремих податків, великі грошові та часові витрати на 

адміністрування. За таких умов зростає необхідність здійснення реформування 

податкової системи з урахуванням досвіду європейських країн. 

Мета статті – надати оцінку якості податкової системи України на 

сучасному етапі та дослідити проблемні аспекти її функціонування, що 

впливають на розвиток економіки країни. 

Протягом років незалежності держава намагалась удосконалювати 

податкову систему, але це були окремі законодавчі акти, які не змогли дієво 

вплинути на структурні диспропорції стану економіки, суттєві обсяги тіньових 

оборотів, платіжну кризу. Податкова система не стала інструментом 

підвищення конкурентоспроможності держави, стимулом до збільшення 

економічної активності суб'єктів господарювання. Її нормативно-правова база 

складна, неоднорідна та нестабільна, окремі норми – недостатньо узгоджені, а 

подекуди і суперечливі, значна кількість норм при застосуванні мають 

неоднозначне тлумачення тощо [2]. 

Побудова ефективної податкової системи для уряду країни є важливе і не 

найменш обтяжливе серед інших його завдань. Науковці розробляють вимоги 

до функціонування податкової системи, які є різними для кожної країни. 

Найбільш загальними є вимоги, запропоновані відомим американським 

економістом Р. Масгрейвом, жодній з яких на сьогодні не відповідає податкова 

система України. Дані вимоги зводяться до таких положень: 

- розподіл податкового навантаження повинен бути рівномірним, що не 

досягається в Україні у зв'язку з відсутністю системи прогресивного 

оподаткування; 

- мінімальний тиск на економічні рішення, що не досягається через велику 

кількість податків та податкової документації; 

- будь-яке державне втручання, пов'язане з «надмірним оподаткуванням», 

слід зменшити, що не досягається через високі податкові ставки; 

- якщо метою податкової політики виступає, наприклад, стимулювання 

інвестицій, то потрібно звести до мінімуму можливе порушення рівноваги між 

соціальною справедливістю й економічною ефективністю. В Україні при 

здійсненні оподаткування взагалі не враховується принцип соціальної 

справедливості; 

- сприяння стабілізації економіки й економічного зростання, що не 

досягається через наявність в нашій державі різноманітних схем ухилення від 

оподаткування, і відсутністю чіткого плану дій з їх викриття; 

- оподаткування повинно бути зрозумілим для платника податків, а 

управління ним – справедливим і ґрунтуватися на законах, що не досягається у 

зв'язку із значною кількістю документів, пов'язаних з оподаткуванням, які 

необхідно вести платнику податків і подавати їх у відповідні податкові органи; 
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- затрати на управління податковою системою повинні бути мінімальними, 

що не досягається через значну бюрократизацію фіскальної служби. 

Дотримання зазначених вимог, які призведуть до нормалізації функціонування 

вітчизняної податкової системи, є одним з основних проблемних моментів [3]. 

Одним з істотних недоліків вітчизняної податкової системи є значне 

податкове «завантаження» собівартості, так як саме вона є джерелом сплати 

податку на землю, збору за першу реєстрацію транспортних засобів, єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. При цьому, 

якщо податки на ресурси (плата за землю та інші природні ресурси) є відносно 

стабільними витратоформуючими чинниками, то зовсім протилежною є 

ситуація з єдиним соціальним внеском. Саме високий рівень єдиного внеску є 

чинником додаткового вимивання оборотного капіталу з господарського циклу 

суб'єктів господарювання. Збільшення опосередкованих податків призводить до 

збільшення собівартості, що спричинює підвищення ціни реалізації або 

призводить до скорочення оборотних коштів. Також значне навантаження на 

собівартість платежами соціального спрямування призводить до заниження 

рівня оплати праці або ж використання неофіційних джерел виплати заробітної 

плати. 

Вагоме податкове навантаження на підприємницьку діяльність справляють 

ще й непрямі податки, насамперед ПДВ. Саме непрямі податки призводять до 

підвищення ціни, зменшуючи обсяги продажу, а отже, й прибуток. Особливо 

негативним є цей вплив в умовах високої інфляції. Що стосується саме ПДВ, то 

застосування дати нарахування за першою з подій негативно позначається на 

фінансовому стані підприємств, а процедура бюджетного відшкодування з ПДВ 

призводить до приховування реального зростання податкового навантаження. 

На жаль, практика нарахування і сплата податку не є такою, що відповідає 

вимогам ринкових відносин, хоча відомо, що ПДВ – це найпрогресивніша 

форма оподаткування споживання. Це викликає ще один недолік податкової 

системи, а саме несвоєчасне виконання своїх зобов'язань державою щодо 

відшкодування ПДВ платникам податків. Неправильність обчислення або 

несвоєчасна сплата ПДВ до бюджету для платника податків провокує 

донарахування податкових зобов'язань та застосування штрафних санкцій, а 

несвоєчасне повернення бюджетного відшкодування з ПДВ, як правило, для 

держави не несе нічого. Суб'єкту господарювання залишається лише одне – 

змусити державу якнайшвидше повернути заявлену суму бюджетного 

відшкодування, а за несвоєчасне повернення цих сум державі необхідно 

сплатити пеню. Випадків сплати пені державою звичайно небагато, але все ж 

таки є. Відсутність коштів в Державному бюджеті або їх непередбачення на 

такі видатки згідно чинного законодавства не повинно бути перешкодою для 

здійснення відшкодування. Однак в нашій країні дане положення не 

виконується. 

Важливим видом непрямих податків є специфічні акцизи, які регулюють 

кількісні параметри споживання визначеного кола товарів. Однак регулююча 

роль акцизу належно не проявляється в Україні: підвищене оподаткування 
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окремих видів товарів зумовило зростання тіньового обороту, ухилення від 

оподаткування і, що найголовніше – появу великої маси неякісної, підробленої 

продукції. Обмежуючий вплив акцизів на обсяги виробництва (і як наслідок – 

на обсяги споживання) застосовується, як правило, щодо «соціально 

небезпечних» товарів, головним серед яких є алкоголь та тютюнові вироби. 

Механізм регулювання проявляється наступним чином. Акциз вилучає у 

підприємства частину виручки, що негативно впливає на фінансовий результат 

діяльності підприємства та зменшує його зацікавленість у виробництві 

підакцизної продукції. Скорочення виробництва даної продукції стимулює 

зростання цін і, як наслідок, падіння попиту. Однак ефективність регулюючого 

впливу акцизу залежить від того, наскільки ефективно здійснюється державний 

контроль за сферою обігу підакцизної продукції та наскільки міцні перешкоди 

для уникнення від оподаткування. Другим напрямом регулюючого впливу 

акцизу можна виділити стимулювання зростання ефективності виробництва, 

підвищення якості виробленої продукції. На практиці це реалізується шляхом 

встановлення диференційованих ставок акцизу в середині товарних груп, а 

також за рахунок застосування фіксованих акцизних ставок. 

В результаті проведеного дослідження було виявлено основні проблемні 

аспекти, що впливають на функціонування податкової системи. До них слід 

віднести: 

- неефективну структуру податкової системи (основний тягар несуть 

легальні виробники, що обмежує їхню інвестиційну та інноваційну активність); 

- правову нестабільність (часті і непередбачувані зміни податкового 

законодавства), яка унеможливлює раціональне виробниче планування; 

-  податкове «завантаження» собівартості податком на землю, збором за 

першу реєстрацію транспортних засобів, єдиним внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування; 

-  складність визначення податкових зобов'язань; 

-  завеликі витрати на податкове адміністрування; 

-  значний рівень податкового тягаря на платників податків; 

- значний рівень корупції в державі; 

-  велика кількість податків, які не всі підприємства можуть сплатити, що 

призводить їх до переходу в «тінь»; 

-  відсутність стримуючого впливу акцизного податку; 

- низький рівень податкової культури населення та розповсюдження 

різноманітних схем ухилення від оподаткування; 

-  несвоєчасно виконання державою своїх зобов'язань щодо відшкодування 

ПДВ платникам. 

Отже, необхідно провести дослідження щодо розробки нової моделі 

податкової системи, приймаючи до уваги всі вищеперераховані недоліки. 
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Любое юридическое лицо, зарегистрированное на территории Республики 

Беларусь, независимо от организационно-правовой формы может выбрать одну 

из двух систем налогообложения: общую или упрощенную. Упрощенная 

система предусматривает еще две подсистемы – с уплатой НДС и без уплаты 

НДС. 

Независимо от того, какую систему выбирает предприятие, оно 

осуществляет обязательные платежи, связанные с: 

1. выплатой заработной платы работникам: 

a) 34% от фонда оплаты труда компания обязана уплатить в Фонд 

социальной защиты населения (далее ФСЗН) – это отчисления на обязательное 
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социальное страхование (для сельскохозяйственных предприятий отчисления в 

ФСЗН составляют 30%); 

б) 0,6% от фонда оплаты труда перечисляется в качестве обязательного 

страхования от несчастных случаев на производстве. 

13% подоходного налога и 1% взносов в ФСЗН наниматель обязан 

удержать из заработной платы работника и перечислить в бюджет и в ФСЗН; 

2. ввозом товаров на территорию Республики Беларусь: 

по общему правилу ввозной НДС (на бухгалтерском языке этот НДС 

принято называть «входящим») уплачивается по ставке 20% от стоимости 

ввозимого товара, при ввозе некоторых товаров ставка может быть 10% [1]. 

Далее рассмотрим подробнее налоги, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Общая система налогообложения предусматривает уплату: 

1) НДС по ставке 20% от оборота при реализации товаров, работ, услуг, 

имущественных прав. 

2) налога на прибыль по ставке 18% от полученной прибыли. 

3) иных налогов при наличии объектов налогообложения. 

Упрощенную систему налогообложения (далее УСН) можно применять с 

момента создания компании либо перейти на нее со следующего года (в 

течение года перейти на нее нельзя). На УСН с нового года вправе перейти 

только те субъекты хозяйствования, у которых в течение первых 9 месяцев 

текущего года: 

-  численность работников составляет не более 100 человек в среднем; 

- размер валовой выручки нарастающим итогом составляет не более 

1030000 белорусских рублей, а для индивидуальных предпринимателей – не 

более 112500 белорусских рублей. 

В предпринимательской деятельности не вправе применять УСН: 

1. организации и индивидуальные предприниматели: 

- реализующие ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных 

металлов и драгоценных камней. 

-  производящие подакцизные товары; 

- реализующие имущественные права на средства индивидуализации 

участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг; 

- предоставляющие в аренду (финансовую аренду (лизинг)), иное 

возмездное (безвозмездное) пользование капитальные строения, их части, 

машино-места, не находящиеся у них на праве собственности, хозяйственного 

ведения, оперативного управления; 

-  являющиеся резидентами свободных экономических зон, специального 

туристско-рекреационного парка «Августовский канал», Парка высоких 

технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный 

парк «Великий камень»; 

-  осуществляющие: лотерейную деятельность; розничную торговлю через 

интернет-магазин; деятельность в рамках простого товарищества; деятельность 

по организации и проведению электронных интерактивных игр; 
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-  оказывающие услуги «интернет-площадок»; 

-  являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг; 

2. организации, осуществляющие: 

-  банковскую деятельность (банки); 

-  риэлтерскую деятельность; 

-  страховую деятельность (страховые организации, в том числе общества 

взаимного страхования, объединения страховщиков); 

-  посредническую деятельность по страхованию; 

-  деятельность в сфере игорного бизнеса; 

3. организации, являющиеся: 

-  участниками холдинга; 

-  микрофинансовыми, в т. ч. ломбарды. 

Кроме того, не могут применять УСН: 

- организации, производящие на территории Республики Беларусь 

сельскохозяйственную продукцию и уплачивающие единый налог; 

- индивидуальные предприниматели в части деятельности, по которой 

уплачивается единый налог; 

-  организации, являющиеся плательщиками единого налога на вмененный 

доход; 

- унитарные предприятия, собственником имущества которых является 

юридическое лицо, а так же коммерческие организации, более 25% акций 

которых принадлежат одной и более организациям. 

Ставки налога при упрощенной системе: 

а) 3 % от валовой выручки: 

- для организаций и индивидуальных предпринимателей, уплачивающих 

НДС; 

- для осуществляющих розничную торговлю и не уплачивающих НДС 

организаций с численностью работников в среднем за период с начала года по 

отчетный период включительно не более 15 человек и индивидуальных 

предпринимателей, валовая выручка которых нарастающим итогом с начала 

года составляет не более 410000 белорусских рублей, – в отношении выручки 

от реализации в розничной торговле приобретенных товаров. 

б) 5% от валовой выручки – для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, не уплачивающих НДС с численностью работников в 

среднем за период с начала года по отчетный период включительно не более 50 

человек, если размер их валовой выручки нарастающим итогом с начала года 

составляет не более 940000 белорусских рублей [1]. 

в) 16 % в отношении безвозмездно полученных товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, денежных средств. 

Приведенная общая информация о налогообложении в статье не дает 

полного представления о системе налогообложения. По этому, выбор системы 

налогообложения мы рекомендуем делать только после изучения Налогового 

кодекса Республики Беларусь и вместе со специалистом в данной сфере 

(налоговым консультантом). 
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Для усовершенствования налоговой системы целесообразно осуществить 

некоторое упрощение налоговой отчетности предприятий: следует ввести один 

расчет, в котором бы нашли отражение все показатели финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, а компьютерный контроль при 

приемке расчетов исключил бы возможность арифметических ошибок. 
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У зв'язку з потребою стимулювання економічного розвитку, залучення 

інвестицій в країну та потребою розвитку приватного бізнесу, особливої 

актуальності набувають проблеми модернізації фіскальної служби України. 

Адже саме від роботи органів фіскальної служби залежить економічне 

становище держави. 

Сьогодні в Україні надто гостро відчувається дефіцит державного 

бюджету, що у свою чергу зумовлений недосконалістю вітчизняної системи 

адміністрування податків загалом. Тому станом на сьогоднішній день 

важливим є створення надійної, ефективної та цілеспрямованої фіскальної 

служби, яка б відповідала європейському зразку, викликала довіру громадян 

України та сприяла державному розвитку. 

Питанням теоретичної розробки проблем фіскальної служби та методів їх 

вирішення присвячено багато праць дослідників та вчених у галузі 

оподаткування, таких, як: О.М. Воронкова, Л.Л. Тарангул, І.В. Селіна, 

Ю.С. Дроговоз, А. Крисоватий, С.І. Лекарь, В.І. Теремецький та ін. Проте 

проблема підвищення ефективності та працездатності фіскальної служби так і 

залишилася насущною. Мета цієї статті – систематизування найбільш важливих 

сучасних шляхів вдосконалення роботи фіскальної служби України. 

Державна фіскальна служба України (ДФС) є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову 

політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну 

політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з 

правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а 
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також законодавства з питань сплати єдиного внеску. Основні завдання щодо 

реалізації державної політики у сфері оподаткування регламентуються 

Положенням про Державну фіскальну службу України [1]. Базовим документом 

про регулювання діяльності Державної фіскальної служби України є Постанова 

Верховної Ради України «Про вдосконалення діяльності органів доходів і 

зборів», яка була впроваджена для того, щоб створити замість Міністерства 

доходів і зборів центральні органи влади податкової та митної політики, які 

стали у подальшому називатися Державною фіскальною службою Украіни [2]. 

Але часткова зміна напрямку діяльності не вирішила проблем у сфері 

оподаткування. Багато з стратегічних заходів пошуку вдосконалення діяльності 

ДФС не знайшли відображення у реальному житті. Наслідком цього є те, що 

сучасна фіскальна система України не стимулює підприємців та громадян на 

належному рівні сплачувати податки чесно та не приховувати свої доходи від 

держави, вона механічно виконує збори податків та жорстоко карає за ухиляння 

від їх сплати. 

Отже, фіскальна служба в Україні, на жаль, не виконує головне завдання –

досягнення балансу інтересів між державою та платником податків, бо 

причиною «натягнутих» відносин суб'єктів оподаткування з державою є велике 

податкове навантаження та загальне невдоволення роботою фіскальної служби. 

На жаль, в останні роки українські громадяни ще більше невдоволені станом 

діяльності фіскальної служби, яка має багато недоліків, основні з яких: 

 несправедливість розподілу податкового тягаря; 

 стимулювання ухилення від сплати податків шляхом сповільнення 

економічного зросту; 

 надто велика кількість та нестабільність нормативно-правових актів, які 

ускладнюють систему оподаткування як для платників податків, так і для 

працівників фіскальної служби; 

 «кумівство» та хабарництво серед чиновників, які встановлюють 

правила оподаткування; 

 високий рівень корупції серед працівників фіскальної служби [3]. 

Для того, щоб вирішити перелічені проблеми, фіскальну службу України 

необхідно скоординувати на впровадження наступних рекомендацій: 

 зробити норми та правила оподаткування рівними для всіх, незалежно 

від вподобань чиновників; 

 необхідно зменшити навантаження на сумлінних платників податків за 

рахунок більш рівномірного розподілу податкового тягаря, бо масове ухиляння 

від сплати податків шкодить законослухняним платникам: тиск податків 

перекладається на них, у той час як деякі інші отримують податкові привілеї, а 

це у свою чергу провокує нечесну конкуренцію та монополізацію; 

 зменшити витрати на адміністрування податків, бо найчастіше 

підприємці страждають навіть не через високі податки, а через складнощі 

мінливого адміністрування; 

 вдосконалити шляхи боротьби с корупцією у податковій сфері. 
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Все зазначене має сприяти економічному зростанню, підйому приватного 

бізнесу, а також підвищенню стабільності бюджетних надходжень та зниження 

податкового навантаження. Таким чином, від чіткої та організовано 

налагодженої роботи податкових органів країни, в значній мірі, буде залежати 

можливість держави певною мірою здійснювати своє призначення. 
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В сучасних умовах розвитку України, як незалежної держави, 

спостерігається економічний спад, ознаками якого стали техногенні аварії та 

катастрофи на промислових об'єктах підвищеної небезпеки [1]. Через 

неврегульованість механізму економічної відповідальності суб'єктів 

господарювання, особливо підприємств з підвищеною небезпекою – винуватців 

аварій, держава бере на себе асигнування значних бюджетних коштів на 

подолання негативних екологічних явищ [3]. 

Одним із засобів щодо запобігання ризику екологічних аварій та катастроф 

є впровадження екологічного страхування як механізму забезпечення 

екологічної безпеки України. 

Дослідженнями даної проблематики щодо загрози екологічної безпеки 

займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як О.М. Віленчук, Л.Б. Ганущак, 

О.Ф. Савченко, Г.П. Сєров, С.І. Дорогунцов, Є.В. Мішенін, К.В. Наконечна, 

Є.В. Рюміна, М.А. Хвесик, А.В. Чупіс, В.Я. Шевчук, А.В. Яцик, М.І. Бублик [5], 

проте сучасний стан та тенденції розвитку українського ринку страхування 

екологічних ризиків потребують подальшого дослідження. 

Екологічне страхування (ЕС) являє собою страхування цивільної 

відповідальності підприємств, установ і організацій (страхувальників) за 

шкоду, заподіяну діяльністю, що створює підвищену екологічну небезпеку. 

ЕС здійснюється в двох формах: обов'язкове і добровільне. 

До обов'язкового екологічного страхування відносяться: страхування 

об'єктів підвищеної небезпеки; страхування цивільної відповідальності 

суб'єктів перевезення небезпечних вантажів; страхування відповідальності 

експортера під час транскордонного перевезення небезпечних відходів та 

особи, яка відповідає за утилізацію [4]. 
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Страхування відповідальності за забруднення навколишнього природного 

середовища найбільш ефективно захищає інтереси підприємств по отриманню 

прибутків, суспільства по захисту здоров'я людей та держави через створення 

сприятливого інвестиційного клімату, гарантій податкових надходжень та 

соціальну стабільність. 

Проте страхування екологічних ризиків в Україні не набуло поширення. 

Рівень нормативно-правового забезпечення недостатній, а юридичні гарантії 

відшкодування збитків, завданих забрудненням довкілля та зниження якості 

природних ресурсів не забезпечені повністю [2]. 

Окрім недостатнього рівня правового забезпечення розвиток ринку 

екологічного страхування гальмується через відсутність достатнього 

стимулювання добровільного страхування та надійних методик оцінки 

страхового ризику у цій галузі; низькою потужністю самого ринку, що 

позбавляє змоги здійснювати страхування небезпечних та великих за 

величиною екологічних ризиків. 

Найголовніше, що треба зробити зараз – це запровадити принцип 

безумовної відповідальності за шкоду довкіллю, заподіяну будь-якими 

суб'єктами підприємницької діяльності. Безумовна відповідальність змушує 

підприємства гарантувати наявність додаткових коштів по компенсації витрат, 

в тому числі, і у вигляді страхування. 

Останнім часом Україна почала приділяти більше уваги проблемам 

фінансового забезпечення екологічної політики. Відповідальність за забруднення 

довкілля встановлена багатьма чинними законодавчими актами, якими закладено 

основи обов'язкового страхування, наприклад, при транспортуванні небезпечних 

речовин та експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки. Страхові продукти, які 

розроблені на основі законодавства про охорону навколишнього середовища є 

першим серйозним досвідом застосування в Україні ринкового механізму 

вирішення екологічних проблем. 

Проте, обов'язкове страхування дає найбільший результат тоді, коли воно 

ґрунтується на узагальненні та аналізі практики добровільного. За умов 

відсутності в Україні потужного ринку добровільного страхування 

встановлення обов'язкової форми може не дати очікуваного ефекту. Головну 

увагу треба зосередити не на обов'язковості страхуванні, а на формуванні 

стимулів до фінансового забезпечення зобов'язань по компенсації збитків від 

аварій та надзвичайних ситуацій. Найбільш доступним та зручним для 

контролю способом підтвердження платоспроможності суб'єктів 

господарювання є страхування відповідальності [2]. 

Екологічне страхування відіграє значну роль в забезпеченні екологічної 

безпеки України та дає змогу запобігти забрудненню навколишнього 

природного середовища шкідливими речовинами під час діяльності об'єктів 

підвищеної небезпеки; зменшити витрати держави на ліквідацію аварій та 

надзвичайних ситуацій; підвищити матеріальну відповідальність підприємств 

за негативний вплив на навколишнє середовище; підняти вимоги екобезпеки. 
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Одним из существенных недостатков действующих на сегодняшний день в 

странах СНГ систем сельскохозяйственного страхования является 

недостаточный уровень развития независимого экспертного сопровождения 

договоров страхования, гарантирующего объективную оценку страхового 

ущерба, оптимальные экономические результаты для страхователя и 

страховщика, рациональное использование бюджетных средств, а также 

цивилизованные отношения между участниками договора страхования. 

В России концепцию экспертного сопровождения договоров 

сельскохозяйственного страхования разрабатывает ФГБУ «Федеральное 

агентство по государственной поддержке страхования в сфере 

агропромышленного производства» при Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации (далее – Минсельхоз). Представляется, что правильно 

организованная система экспертного сопровождения позволит осуществлять 

объективную оценку страховых случаев с разделением технологических и 

агрометеорологических причин снижения урожайности сельскохозяйственных 

культур. Предполагается, что ужесточение требований к уровню 

агротехнологии позволит превратить сельскохозяйственное страхование в 

дополнительный рычаг стимулирования технологического прогресса в 

сельском хозяйстве. 

Под независимыми экспертами в России понимаются физические лица, 

https://forinsurer.com/public/03/01/01/197
http://forinsurer.com/public/02/12/14/159
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аттестованные Минсельхозом в установленном порядке и внесенные в перечень 

независимых экспертов, размещенный на официальном сайте Минсельхоза. На 

сегодняшний день в реестр внесены 338 независимых экспертов в области 

агрострахования, из них 324 эксперта в области растениеводства и 14 экспертов 

в области животноводства [1]. 

Следует отметить, что аджастерская и сюрвейерская деятельность на 

страховом рынке имеют более широкое содержание, чем только оценочная 

деятельность. Так, согласно действующему законодательству, под страховой 

аджастерской деятельностью понимается профессиональная деятельность по 

оценке рисков и урегулированию убытков, включающая: осмотр принимаемого 

на страхование имущества; оценку стоимости имущества, страховых рисков, 

размера материального ущерба, величины убытков, подлежащих возмещению 

страховщиком; определение факта наступления страхового случая, 

расследование обстоятельств и определение причины наступления страхового 

случая; юридический, технический, финансовый анализ документов и 

доказательств, относящихся к страховому случаю; выдача рекомендаций по 

минимизации страховых рисков, по страховым суммам в отношении 

принимаемых на страхование имущественных интересов, в отношении 

признания (непризнания) события страховым случаем, в отношении величины 

страхового возмещения, по минимизации убытков, вызванных страховым 

событием, в отношении компромиссного соглашения о сумме страхового 

возмещения между сторонами договора страхования в спорных случаях; 

участие в процессе урегулирования убытка, принятие мер к спасению 

имущества и уменьшению убытков; организация специализированных 

экспертиз с привлечением профильных экспертов; оформление претензии к 

ответственной за убытки стороне и пр. [2]. 

Приоритетная цель, которую ставит перед собой Национальная 

Ассоциация Страховых Аджастеров России – участие в становлении и развитии 

в России цивилизованного рынка услуг независимых страховых экспертов. 

Страховые аджастеры в России могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей либо юридических 

лиц. Услуги независимой экспертизы по оценке рисков и урегулированию 

убытков, связанных со страховыми событиями, оказываются всем участникам 

страховых отношений: страховщикам, перестраховщикам, страховым брокерам, 

страхователям, выгодоприобретателям. 

Определенные предпосылки к формированию института независимой 

экспертизы в сельскохозяйственном страховании созданы и в Украине. Так, в 

соответствии с требованиями Нацкомфинуслуг Украины к страховым 

компаниям, осуществляющим сельскохозяйственное страхование с 

государственной поддержкой, предъявляется обязательное условие по наличию 

в штате не менее двух специалистов, занимающихся сюрвейерской 

деятельностью, а также не менее двух специалистов, осуществляющих 

аджайстинг [3]. Страховщик обязан иметь возможность обеспечивать 

осуществление функции урегулирования убытков по договорам страхования на 
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всей территории страны, в том числе и путем привлечения независимых 

экспертов, при условии заключения с ними соответствующих договоров. 

В Украине активно развивается программа сертификации экспертов по 

осмотрам посевов сельскохозяйственных культур и урегулированию убытков в 

сельском хозяйстве при активном участии проекта Международной 

финансовой корпорации «Развитие Агрострахования в Украине» и поддержке 

Аграрного Страхового Пула. На рынке сельскохозяйственного страхования 

Украины уже работают первые аварийные комиссары по растениеводству. Они 

выполняют одновременно сюрвейерские и аджастерские функции: определяют 

состояние посевов сельскохозяйственных культур перед приемом на 

страхование, оценивают их состояние в период вегетации, определяют причины 

наступления страхового случая и размер убытков. 

Все эксперты, получившие государственный сертификат, включены в 

общегосударственный список сертифицированных экспертов. На данный 

момент, согласно данным официального сайта Нацкомфинуслуг Украины, их 

количество составляет 70 человек. Большинство аварийных комиссаров 

являются штатными сотрудниками страховых организаций. Страховщики 

самостоятельно определяют состояние посевов сельскохозяйственных культур 

при приеме их на страхование, оценивают размер причиненного убытка. При 

этом не исключен такой негативный момент, как целенаправленное занижение 

собственными оценщиками суммы страховой выплаты, приводящий к 

возникновению большого количества конфликтных ситуаций и жалоб от 

страхователей в регуляторные органы. Поэтому принципиально важно 

исключить фактор личной заинтересованности экспертов в результатах 

экспертизы за счет организации развитой инфраструктура рынка 

сельскохозяйственного страхования, с обязательным участием независимых 

аджастеров, сюрвейеров, диспашеров и аварийных комиссаров. 

В качестве мотивационного фактора можно отметить возможность 

экономии финансовых ресурсов страховщика на сокращении расходов на 

ведение дела. В странах Европейского союза страховщики осуществляют лишь 

функции по администрированию страхового фонда, актуарному и 

андеррайтинговому обеспечению, маркетингу и рекламе, IT-технологиям и 

риск-менеджменту. Функция оценки ущерба и урегулирования убытков 

передается на аутсорсинг независимым профессиональным участникам 

инфраструктуры страхового рынка, прошедшим специальную подготовку за 

рубежом, отчеты по убыткам которых принимаются зарубежными 

перестраховочными компаниями [4]. Следует отметить на примере опыта 

США, что передача страховщиками на аутсорсинг вспомогательных функций 

также будет способствовать развитию института малого бизнеса в стране. 

К сведению, в Канаде в каждом районе есть, как минимум, по одному 

независимому сюрвейеру и аджастеру. В Канаде существует Ассоциация 

посредников по урегулированию убытков (La Chambre de I'assu-rance de 

dommages, ChAD), которая объединяет приблизительно 13 тысяч членов трех 

профессий: агентов по страховым убыткам, брокеров по страховым убыткам и 
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аджастеров претензий. Например, в страховой компании MASC в провинции 

Манитоба работает порядка 150 аджастеров. Независимый эксперт, 

закрепленный за конкретным районом, способен в кратчайшие сроки 

произвести осмотр поврежденного имущества, составить акт осмотра по 

установленной форме, рассчитать сумму страхового возмещения по заранее 

разработанным для каждого страхового продукта методикам, занести всю 

собранную информацию в базу данных, представить в страховую компанию 

отчет, на основании которого специалисты подготовят страховую выплату. 

Работая с базой данных, аджастер с помощью компьютерных технологий уже 

до выезда на место осмотра может получить любую необходимую информацию 

о страхователе, его истории страхования, сравнить данные с соседними 

фермерами, регионами и т.д. [5]. 

Для рынка сельскохозяйственного страхования Республики Беларусь 

характерен дефицит высококвалифицированных регулировщиков убытков и 

оценщиков. В настоящее время функции данных специалистов выполняют 

сотрудники отделов развития страхования и урегулирования убытков 

страховых компаний, сотрудники страховых брокеров, консалтинговые и 

экспертные компании, независимые оценщики, аттестованные 

Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь и 

Белорусским бюро по транспортному страхованию. Последняя категория 

специалистов фактически является аналогом классических зарубежных 

сюрвейеров, аджастеров и аварийных комиссаров. 

Следует отметить, что в социально-ориентированных видах страхования и 

видах страхования, осуществляемых с государственной поддержкой (к которым 

относится сельскохозяйственное страхование), по-прежнему используется 

традиционная процедура урегулирования убытков сотрудниками страховых 

компаний и небольшого числа страховых брокеров. Организация качественной 

экспертизы посевов сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных 

животных требует значительных затрат, которые могут позволить себе только 

крупные страховые компании. Очевидно, что страховщиком по 

сельскохозяйственному страхованию с государственной поддержкой в 

законодательном порядке был определен Белгосстрах. В штате страховой 

организации есть специалисты с высшим сельскохозяйственным образованием 

и большим опытом работы в агросекторе. Однако провести в сжатые сроки 

экспертизу посевов сельскохозяйственных культур в сотнях фермерских 

хозяйств и сельскохозяйственных организаций в разных регионах страны эти 

специалисты не могут физически. Данный факт обуславливает актуальность 

формирования института независимой страховой экспертизы на рынке 

сельскохозяйственного страхования Республики Беларусь. 

Таким образом, в настоящее время в отдельных странах СНГ отсутствует 

четкая законодательная регламентация независимой экспертной деятельности в 

сельскохозяйственном страховании. Многие страховщики предпочитают 

проводить оценку страховых рисков и ущерба собственными силами, без 

привлечения независимых оценщиков. В связи с этим, на начальном этапе 



83 
 

развития института независимой страховой экспертизы необходимо создавать 

соответствующую нормативно-правовую базу, учебные центры подготовки 

независимых страховых экспертов, систему их сертификации. 
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Наличие финансовых ресурсов в необходимых размерах и эффективное их 

использование во многом предопределяют финансовое благополучие 

предприятия, финансовую устойчивость, платежеспособность и ликвидность 

баланса. Для повышения эффективности работы предприяти важное значение 

имеет выявление резервов увеличения объемов производства и реализации, 

снижения себестоимости продукции (работ, услуг), роста прибыли. 

Следовательно, необходимо обеспечить все условия для роста прибыльности 

предприятия, что в свою очередь ведет к подъему государственной экономики 

и улучшению благосостояния населения [1]. 

Финансовые ресурсы предприятий подразделяют по источникам на 

собственные (внутренние) и привлеченные на разных условиях (внешние), 

мобилизуемые на финансовом рынке и поступающие в порядке 

перераспределения. 

В состав финансовых ресурсов входят: 

• собственные средства: 

http://www.fagps.ru/activities/expertise
http://www.naia-rus.ru/
http://agroinsurance.com/ru/17669/
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а) на уровне предприятий и домохозяйств – прибыль, зарплата, доходы 

домохозяйств; 

б) на уровне государства – доходы от госпредприятий, приватизации, а 

также от внешнеэкономической деятельности; 

• мобилизованные на рынке: – продажа-покупка ценных бумаг, банковский 

кредит; 

б) на уровне государства – эмиссия ценных бумаг и денег, а также 

государственный кредит; 

• средства, поступившие в порядке перераспределения: 

а) на уровне предприятий и домохозяйств – проценты и дивиденды по 

ценным бумагам, выпускаемым другими владельцами;  

б) на уровне государства – обязательные платежи (налоги, сборы, 

пошлины) [2]. 

Мобилизованные на рынке банковские кредиты характеризуют 

привлекаемый предприятием капитал во всех его формах на возвратной основе. 

Все формы заемных финансовых ресурсов, формируемых предприятием для 

осуществления предстоящей хозяйственной деятельности, представляют собой 

его финансовые обязательства, подлежащие погашению в предусмотренные 

сроки. 

Объединенные для организации деятельности предприятия ресурсы 

формируют фонд финансовых ресурсов предприятия. Данный фонд может 

состоять из разных источников средств, формирующих финансовое 

обеспечение деятельности предприятия. Финансовое обеспечение – это 

формирование источников денежных средств, необходимых для 

финансирования деятельности компании. 

Преимущественное использование заемного капитала объясняется: 

во-первых, снижением собственных источников финансирования в 

результате низкого уровня управления предпринимательской деятельностью, 

конкурентоспособности труда, что влечет высокий уровень производственных 

затрат и цен представляемой продукции на рынке; 

во-вторых, определенной финансовой политикой, проводимой 

организациями для повышения мобильности активов. 

Предприятия, использующие заемный капитал, имеют более высокий 

потенциал своего развития (за счет формирования дополнительных активов) и 

возможности прироста рентабельности организации. 

Используя заемный капитал, организация имеет более высокий 

финансовый потенциал своего развития (за счёт формирования 

дополнительного объема активов) и возможностей прироста финансовой 

рентабельности деятельности (за счет использования эффекта финансового 

рычага). 

При кредитовании на общих основаниях сельское хозяйство ставится в 

неравные условия по сравнению с другими отраслями  народного хозяйства. 

Связано это с тем, что кругооборот средств в сельском хозяйстве более 

медленный, производители сельскохозяйственной продукции получают ссуды 
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на большие сроки и высокие процентные ставки для них разорительны. 

Финансовое состояние организаций находится в прямой зависимости от 

состояния и использования краткосрочных активов, что увеличивает роль 

анализа краткосрочных активов: наличия, размещения и эффективного их 

использования. 

Финансирование организаций – это совокупность форм и методов, 

принципов и условий финансового обеспечения простого и расширенного 

воспроизводства. Понятие «финансирование» довольно тесно связано с 

понятием «инвестирование»; если финансирование – это образование 

денежных средств, то инвестирование – это их использование. Оба понятия 

взаимосвязаны, однако первое предшествует второму. Организации 

невозможно планировать какие-либо инвестиции, не имея источников 

финансирования. 

При выборе источников финансирования деятельности предприятия 

необходимо решить пять основных задач: 

1) определить потребность в кратко- и долгосрочном капитале; 

2) выявить возможные изменения в составе активов и капитала в целях 

определения и оптимального состава и структуры; 

3) обеспечить постоянную платежеспособность и, следовательно, 

финансовую устойчивость; 

4) с максимальной прибылью использовать собственные и заемные 

средства; 

5) снизить расходы на финансирование хозяйственной деятельности [3]. 

Сельское хозяйство – это сфера высокого риска, поэтому работать с 

агропромышленным комплексом всегда непросто. На деятельность 

агропредприятий оказывают влияние и природно-климатические условия, и 

сезонный характер поступления выручки от реализации продукции, и наличие 

возможностей и условий для ее сбыта. Потому перед любым банком, 

кредитующим АПК, стоят непростые задачи: своевременно предоставить 

кредитные ресурсы на привлекательных условиях и при этом обеспечить 

эффективное использование средств, поддерживая развитие рентабельных 

предприятий и окупаемые проекты. 

Повышение  эффективности деятельности предприятий агропромышленного 

комплекса невозможно только в рамках собственных ресурсов предприятий. Для 

расширения их финансовых возможностей необходимо привлечение 

дополнительных заемных средств с целью увеличения вложений в собственное 

развитие, получения большей прибыли. 

По краткосрочному кредитованию его наиболее эффективной формой 

является государственный залог сельскохозяйственной продукции. 

Целесообразна разработка и принятие такого механизма его 

функционирования, который трансформировал бы кредитный процесс в 

регулируемую государством форму предоставления заемных ресурсов на 

сезонное восполнение оборотных средств, управлял реализацией 

сельскохозяйственной продукции. Интерес сельскохозяйственных  
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товаропроизводителей к залоговым операциям обеспечивается возможностью 

своевременного получения денег и облегчением сбыта продукции при 

неудовлетворительной конъюнктуре рынка. 

Должно быть также расширено беспроцентное авансирование 

производителей сельскохозяйственной продукции под закупаемую для 

государственных нужд сельскохозяйственную продукцию. Авансы должны 

выдаваться не только под закупки продукции растениеводства, но и продукции 

животноводства, занимающей основной удельный вес в денежной выручке. 

В целом же система мер по повышению эффективности формирования и 

оптимизации кредитных ресурсов может включать: кредитование общей 

потребности в оборотных средствах с применением льготных процентных 

ставок под залог будущей продукции; льготное долгосрочное кредитование 

капитальных вложений производственного назначения под залог будущих 

основных средств; увеличение доли бюджетных средств, выделяемых для АПК 

на возвратной основе. 

Сельскохозяйственные предприятия, в свою очередь, должны 

разрабатывать эффективную политику управления формированием заемного 

капитала, способствующую созданию оптимальной финансовой структуры 

капитала организации. 

В процессе управления формированием заемного капитала, на наш взгляд, 

необходимо решить следующие задачи: 

-  обеспечение условий максимальной доходности собственного капитала 

посредством минимизации его средневзвешенной цены, оптимизации 

соотношения собственных и заемных источников финансирования, 

рационализацией состава формируемого капитала по периоду его привлечения; 

-  постановка системы контроля над формированием заемного капитала 

предприятия, которая позволит предотвратить потерю финансовой 

устойчивости за счет привлечения внешних источников финансирования и 

права собственности первоначальных учредителей предприятия в процессе 

поглощения сторонними инвесторами; 

- создание финансовой гибкости предприятий путем обеспечения их 

способности быстро формировать необходимый объем заемного капитала. 
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Чтобы обеспечить более высокий уровень жизни при выходе на 

заслуженный отдых, молодым белорусам уже сегодня необходимо задуматься о 

своем будущем. 

Пенсионное обеспечение – это то направление материального обеспечения 

нетрудоспособных граждан, которое пользуется особым вниманием в нашем 

обществе, так как затрагивает интересы практически каждого человека. 

Сегодня в Республике Беларусь сохраняется государственная система 

пенсионного обеспечения. Она реализуется через Закон Республики Беларусь 

от 17 апреля 1992 г. № 1596-XI «О пенсионном обеспечении», которым 

закреплены условия предоставления трудовых пенсий по возрасту, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, за особые заслуги 

перед республикой. 

По состоянию на апрель 2017 года численность граждан, получающих в 

Беларуси трудовую пенсию, составила 2 599 020 человек, средний размер 

пенсии при этом – 2 906 791 бел. рублей. 

В соответствии с Указом Президента от 11 апреля 2016 года № 137, 

которым предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста, 

руководителям организаций также рекомендовано шире применять практику 

участия нанимателей и работников в программах добровольного страхования 

дополнительной пенсии. 

С 1 января 2016 года обязательным условием для назначения трудовой 

пенсии по возрасту, за выслугу лет, является наличие стажа работы с уплатой 

страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь не менее 15 лет 6 месяцев. 

На основании Указа Президента № 137 в течение ближайших шести лет (а 

именно, с 2017 по 2022 год) будет приводиться в действие пенсионная реформа. 

Ежегодно с первого января 2017 г. минимальный возраст для оформления 

трудовой пенсии будет увеличиваться на 6 месяцев и к началу 2022 года 

составит 58 лет для представителей женского пола и 63 года – для мужского. 

Кроме того, в соответствии с Указом № 534 от 31 декабря 2015 ежегодно на те 

же шесть месяцев будет возрастать минимальный страховой стаж, 

необходимый для оформления пенсии по возрасту (сейчас он составляет 15 лет, 

а к 2025 г. достигнет отметки 20). 

Пенсия по возрасту назначается в размере 55% среднемесячного заработка, 

но не ниже минимального размера пенсии. За каждый полный год стажа работы 

сверх 25 лет мужчинам и 20 лет женщинам пенсия, в том числе минимальная, 

https://myfin.by/wiki/term/pensiya-po-vozrastu-v-belarusi
https://myfin.by/wiki/term/strahovoj-stazh
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увеличивается на 1% заработка, но не менее чем на 1% минимального размера 

пенсии. Увеличение производится в пределах 20% заработка (минимального 

размера пенсии). У каждого пенсионера цена одного года стажа работы своя, 

которая зависит от величины индивидуального коэффициента заработка. 

Принятый Президентом Республики Беларусь № 136 от 18 марта 2012 года 

Указ «О мерах по совершенствованию пенсионного обеспечения граждан» дает 

возможность работающим пенсионерам повлиять на размер своей пенсии. 

Достигнув пенсионного возраста, человек может отказаться от выхода на 

заслуженный отдых и продолжать трудиться. Размер пенсии все это время 

будет прогрессивно увеличиваться. 

Если человек достиг пенсионного возраста и не получал пенсию, то за 

каждые 2 месяца работы ее размер в последующем увеличивался на 1% 

заработка, принятого для исчисления пенсии. За каждый первый полный год 

пенсия вырастает на 6%, за второй – на 8, третий – на 10, четвертый – на 12, за 

пятый и последующие годы – на 14%. Если год неполный, то за каждые 2 

месяца начисляется 1%. При этом все проценты суммируются. 

В настоящее время в Беларуси общее количество застрахованных лиц по 

договорам пенсионного страхования составляет около 230 тыс. человек. Их них 

клиентами Республиканского дочернего унитарного страхового предприятия 

«Стравита» является около 213 тыс., в том числе 7,1 тыс. человек застрахованы 

за счет собственных средств. 

«Стравита» в Беларуси и в целом на рынке – лидер долгосрочных видов 

страхования (жизни и дополнительной пенсии). Доля этого предприятия по 

итогам 2016 года составляет 87,5%, а объем собственных взносов – 509,6 млрд. 

В последнее время со стороны населения растет интерес к продуктам 

пенсионного страхования. Количество заключаемых «Стравитой» договоров с 

физическими лицами в 2016 году по сравнению с 2012 годом увеличилось в 2,6 

раза. При этом 91% договоров от общего числа договоров страхования пенсии 

заключены физическими лицами. 

Увеличение интереса со стороны граждан к продуктам пенсионного 

страхования специалисты компании объясняют следующими причинами: 

 желание обеспечить достойную старость; 

 не быть на иждивении у детей после выхода на пенсию; 

 стремлением перенять «европейский стиль жизни»; 

 ростом общего уровня финансовой грамотности населения. 

Средний возраст клиента, который обращается в «Стравиту» за 

дополнительным страхованием пенсии, составляет 39 лет. При этом за 

последнее время наибольший процент клиентов по пенсионным программам, 

это почти 40%, приходится на молодых людей до 35 лет. 

Суть программы дополнительного пенсионного страхования заключается в 

том, что страховые взносы, которые накапливаются по договору страхования 

дополнительной пенсии, увеличивается за счет начисляемых на них процентов. 

При достижении пенсионного возраста застрахованное лицо получает 
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страховую выплату. Выплата может быть произведена в рассрочку, при этом 

размер дополнительной пенсии индексируется. 

Заключить договор страхования пенсии можно в разных валютах: 

белорусских рублях, долларах США, евро и российских рублях. Кроме того, 

предусмотрена возможность страхования в иностранной валюте с уплатой 

взносов в белорусских рулях. 

Страховые выплаты государственной страховой компании «Стравита» 

гарантируются государством. Помимо гарантированной доходности по 

договорам страхования предусмотрены дополнительные бонусы. Они зависят 

от состояния рынка и инвестирования страховой компанией своих активов. На 

данный момент в инвестиционном портале «Стравиты» 51% занимают 

государственные ценные бумаги, 13% – ценные бумаги Банка развития, 36% – 

вклады в белорусских банках. 

Важной особенностью данного страхового продукта является возможность 

получения налоговых льгот. В соответствии с действующим законодательством 

физические лица, заключившие договор страхования, имеют право на 

налоговый вычет. Страховой взнос в размере до 18 млн. 130 тыс. бел. рублей в 

год уменьшает налогооблагаемую базу для исчисления подоходного налога. 

Также не облагаются подоходным налогом страховые выплаты и бонусы. Если 

взносы за застрахованное лицо уплачивает наниматель, то они также не 

облагаются подоходным налогом в пределах 18 млн. 130 тыс. бел. рублей. 

За рубежом используются различные модели пенсионных систем, 

включающие в себя разнообразные институты социальной защиты – 

государственное социальное обеспечение, обязательное социальное 

страхование, личное пенсионное страхование и другое. 

Таким образом, программы дополнительного пенсионного страхования – 

это современный финансовый инструмент, который способен обеспечить 

достойный уровень жизни на пенсии. Это не только возможность иметь 

средства к определенному сроку, но и гарантия финансовой стабильности, а 

также защита на случай непредвиденных событий. 
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Наличие системы социального страхования и обеспечения характерно 

практически для всех стран. Необходимость в ней для конкретного гражданина 

обусловлена наступлением обстоятельств, исключающих возможность 

создания его трудом условий, обеспечивающих ему основные жизненные 

потребности. 

Значение и уровень системы социальной защиты предопределены 

факторами личного характера, системными изменениями экономико-

политического плана, природно-географическими и культурно-историческими 

особенностями государств. В период обострения экономических проблем и 

социальной напряженности необходимость ее расширения и 

совершенствования становится наиболее значимой и актуальной. 

Социальная защищенность в широком смысле представляет собой такой 

общественный порядок, в рамках которого объекты могут отстаивать свои 

интересы [1]. 

К важнейшим характеристикам категории «социальная защита» относят: 

виды и организационно-правовые формы социальной защиты, категории 

граждан, которым оказывается социальная помощь или которые охвачены 

социальным страхованием [2]. Данный методологический подход опирается на 

позиции Международной организации труда, рассматривающие национальные 

системы социальной защиты как комбинацию различных институтов 

социального страхования и социальной помощи. 

Методологически вопрос о формах и механизмах социальной защиты 

достаточно детально проработан западными учеными. Так, Х. Ламперт к 

формам социальной защиты относит: «различные виды социального 

страхования (пенсионное, медицинское, от несчастных случаев на 

производстве, от безработицы); социальную помощь в виде различных видов 

вспомоществования; национальные системы охраны труда; помощь 

государства в получении образования; системы социальной защиты на уровне 

предприятий» [3]. 

Социальное страхование – это организационно-правовая форма 

социальной защиты населения, посредством которой государство обеспечивает 

материальную поддержку лиц, утративших трудоспособность. Социальное 

страхование – необходимое условие для определенного выравнивания 

жизненного уровня различных социальных групп населения, не вовлеченного в 

трудовой процесс. 
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Социальная помощь – организационно-правовая форма социальной 

защиты населения, основанная, как правило, на предварительной проверке 

нуждаемости. Она осуществляется в денежной и натуральной формах, в виде 

индивидуальных социальных услуг оказывается лицам, в большинстве не 

принадлежащим к экономически активному населению и поэтому не 

охваченным социальным страхованием. Основу ее финансирования составляют 

бюджетные ассигнования. 

Сущность социальной защиты заключается в системе мер, направляемых 

на улучшение статуса экономически и социально не защищенных граждан и 

ориентированных на соблюдение принципа равноправия. Важнейшим 

приоритетом системы является поддержка в первую очередь нетрудоспособных 

граждан за счет формирования и использования специальных денежных фондов 

[4]. 

Основными задачами социального страхования являются: 

- повышение размера государственных минимальных социальных 

гарантий; 

-  обеспечение гарантированных государством пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, женщинам, вставшим на учет в 

ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, а также социального пособия на погребение, 

санаторно-курортное обслуживание; 

-  участие в разработке и реализации государственных программ охраны 

здоровья работников, мер по совершенствованию социального страхования. 

Содержание социальной защиты зависит от исторических и национальных 

условий формирования социально-экономической политики конкретного 

государства, и поэтому его трактовка в международной теории и практике 

неоднозначна. В одних странах это понятие широкоаспектно и включает все 

меры, связанные с формированием и функционированием всей социальной 

сферы, в других оно касается помощи больным, инвалидам и пенсионерам, в 

третьих – обеспечения неработающих и т.д. 

Исходя из уровня социальных услуг, предоставляемых в той или иной 

стране населению, все системы социальной защиты комиссией Европейского 

сообщества условно поделены на две группы: систему Бисмарка, названную в 

честь ее основоположника – немецкого канцлера Бисмарка, и систему 

Бевериджа. 

В первой группе установлена жесткая связь между степенью участия в 

общественном производстве и уровнем социальной защищенности. Это значит, 

что размер социальных выплат прямо пропорционален тем страховым взносам, 

которые делает человек на протяжении всей его активной жизни. Такой 

принцип социальной защищенности носит накопительный характер. Помимо 

этого, в системе Бисмарка существует защита солидарного характера, когда 

работающие содержат неработающих. Она предназначена для семей с 

недостаточным уровнем трудового участия в производственной деятельности в 

виде помощи, реализуемой через социальные муниципальные службы. 
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Социальная защита по системе Бевериджа дает право на минимальную 

защищенность любому человеку, теряющему по ряду причин свой доход. При 

этом для оказания помощи в случае болезни установлено обязательное 

страхование, а всем престарелым выплачиваются социальные пенсии, 

независимо от уровня отчислений от заработной платы, в рамках минимального 

дохода. Данная система основана на концепции социальной справедливости и 

принципе солидарности. 

В мировой практике «бисмарковская» и «бевериджская» системы ре-

ализуются в различных вариантах либеральной, социально-демократической и 

консервативной моделей социальной защиты. Общим для них является принцип 

самообеспечения, означающий обязанность всех граждан трудоспособного 

возраста зарабатывать на себя, и гибкой системы социальных гарантий по 

случаю болезни, инвалидности, ухода на пенсию, потери кормилица, 

безработицы и т.д. 

В Беларуси система социального страхования в современном его 

понимании существует сравнительно недавно. 

В целях совершенствования системы финансирования государственного 

социального страхования, постановлением Верховного Совета Республики 

Беларусь от 10.06.1993г. на базе Пенсионного фонда Республики Беларусь и 

Фонда социального страхования (последний находился в структуре Совета 

Федерации профсоюзов Беларуси) был образован Фонд социальной защиты 

населения Республики Беларусь, как орган государственного управления 

финансами социального страхования, подчиняющийся Совету Министров 

Республики Беларусь. 

Указом Президента Республики Беларусь от 23.09.1994г. № 122 Фонд 

социальной защиты населения Республики Беларусь был реорганизован путем 

его присоединения к Министерству социальной защиты Республики Беларусь с 

правом юридического лица. 

Указом от 24.09.2001г. № 516 Фонд преобразован в Фонд социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь. 

Главными задачами Фонда социальной защиты населения являются: 

- финансирование выплат по государственному социальному страхованию; 

- сбор и аккумуляция страховых взносов; 

- осуществление расширенного воспроизводства средств фонда на основе 

принципа самофинансирования; 

- проведение разъяснительной работы среди страхователей и населения по 

вопросам деятельности фонда; 

- сотрудничество с аналогичными фондами (службами) других государств 

и международными организациями по вопросам социального страхования. 

Основные направления развития системы социальной защиты и занятости 

населения в Республике Беларусь закреплены в принятой 30 января 2016 года 

«Государственной программе о социальной защите и занятости населения на 

2016-2020 годы». 
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Развитие человеческого потенциала является одной из основных целей 

социальной политики Республики Беларусь, которая достигается посредством 

решения задач по повышению эффективности использования рабочей силы, 

включая улучшение условий и повышение безопасности труда, развитию 

социальной инфраструктуры и созданию комфортных условий 

жизнедеятельности населения. 

В предстоящей пятилетке развитие системы социальной защиты и 

содействия занятости населения будет осуществляться в рамках 

Государственной программы о социальной защите и содействии занятости 

населения на 2016-2020 годы (далее – Государственная программа). 

В основу Государственной программы заложены ориентиры развития 

социально-трудовой сферы, определенные Программой социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, а также 

преемственность целей и направлений социально-экономического развития 

Республики Беларусь. 

В Государственной программе определены основные направления по 

реализации государственной политики в области социальной защиты и  

содействия занятости населения. 

Одним из приоритетов государственной политики является создание 

условий для качественного развития человеческого потенциала, здоровой и 

достойной жизни населения, в том числе на основе реализации комплекса мер 

по предоставлению комфортных условий жизнедеятельности, предупреждению 

инвалидности и реабилитации инвалидов, социальной интеграции инвалидов и 

пожилых граждан. 

Главной целью Государственной программы является развитие системы 

социальной защиты населения посредством повышения эффективности 

политики занятости населения, улучшения условий охраны труда, создания 

безбарьерной среды жизнедеятельности, обеспечения социальной интеграции 

инвалидов и пожилых граждан. 
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Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСГО ВТС) на сегодняшний день является одним из 

ключевых видов страхования на страховом рынке Республики Беларусь. По 

результатам 2016 года удельный вес данного вида страхования в общем объеме 

поступлений страховых взносов составил 14,9 %, а в общей сумме страховых 

выплат – 19,26 % [1]. Социально-экономическая значимость обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

обуславливает актуальность исследования проблем и недостатков в 

функционировании механизма ОСГО ВТС. 

Анализ существующей практики осуществления обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

показывает, что можно выделить ряд проблем, оказывающих влияние на 

развитие рассматриваемого вида страхования, среди которых отдельное место 

занимает проблема эффективности. 

Основным показателем эффективности проведения ОСГО ВТС является 

показатель рентабельности, который определяется как отношение прибыли от 

страховых операций за отчетный период к сумме поступлений страховых 

премий по рассматриваемому виду страхования [2, с. 176]. 

Согласно белорусскому законодательству, прибыль, полученная 

страховыми организациями от проведения обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, определяется 

как разница между доходами и расходами по данному виду страхования, 

уменьшенная на сумму приходящихся на данный вид страхования налогов и 

других обязательных платежей в бюджет, уплачиваемых из прибыли в 

соответствии с законодательными актами [3]. 

Под доходами понимается сумма страховых взносов по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, заключенным в отчетном периоде. К расходам 

относится сумма выплаченного страхового возмещения и страхового 

обеспечения по договорам данного вида страхования, а также иных статей 

расходов, таких как отчисления в централизованные страховые резервные 

фонды, отчисления в технические резервы, расходы на ведение дела [2, с. 174]. 

Как видим, на эффективность рассматриваемого вида страхования влияет 

ряд факторов. Так, размер страховых взносов по этому виду страхования растет 
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из года в год, однако растет и сумма выплат. Следует отметить, что рост 

страховых выплат опережает рост поступления страховых взносов. В 2016 году 

по сравнению с 2015 годом сумма страховых взносов по ОСГО ВТС возросла 

на 120,21 %, а сумма страховых выплат – на 120,26 % [1]. 

Принимая во внимание другие статьи расходов страховых организаций, 

которые относятся к данному виду страхования (предусмотренные 

законодательством отчисления в гарантийные фонды, фонды 

предупредительных (превентивных) мероприятий, а также расходы на ведение 

дела), можно сделать вывод о низкой рентабельности обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Еще одним показателем эффективности в страховании является 

коэффициент выплат, который определяется как отношение общей суммы 

страховых выплат к общей сумме страховых взносов [2, с. 135]. 

По данным Министерства финансов Республики Беларусь сумма 

собранных страховых взносов по ОСГО ВТС в Республике Беларусь в 2016 

году составила 147,4 млн. руб., а размер страховых выплат достиг 104,1 млн. 

руб., то есть коэффициент выплат составил 70,65 % [4]. Удельный вес 

страховых выплат в сумме страховых взносов по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств по сравнению 

с коэффициентами выплат по иным видам обязательного страхования 

находится на достаточно высоком уровне. Таким образом, задача повышения 

эффективности обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств является достаточно актуальной. 

Повышение эффективности ОСГО ВТС достигается путем: 

1)  увеличения страховых взносов как основного источника доходов по 

данному виду страхования; 

2)  уменьшения страховых выплат и иных расходов по данному виду 

страхования; 

3) одновременного выполнения обоих условий для достижения 

максимального эффекта. 

Сумма страховых взносов зависит от установленных тарифов, 

корректировочных коэффициентов и количества заключенных договоров, а 

значит, от количества транспортных средств, используемых в дорожном 

движении. Согласно данным Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь, на конец 2016 года в Республике Беларусь зарегистрировано 

2 951 400 легковых автомобилей, 138 388 грузовых автомобильных 

транспортных средств, 10 947 автобусов, находящихся в личной собственности 

граждан [5]. Включив в общее количество зарегистрированных транспортных 

средств мотоциклы, скутеры, мопеды и иные транспортные средства, 

подлежащие обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, а также транспортные средства, 

принадлежащие организациям, получим более 4 млн. единиц транспорта. При 

этом на территории нашей страны наблюдается ежегодный рост 

автомобильного парка [5]. 



96 
 

В то же время с ростом автомобильного парка увеличивается риск 

совершения дорожно-транспортных происшествий и причинения вреда, а 

соответственно, увеличивается и сумма страховых выплат. 

Выход из сложившейся ситуации мы видим в оптимизации страховых 

тарифов, т.е. в необходимости установления страховых тарифов на том уровне, 

который бы обеспечил повышение прибыльности данного вида страхования. 

Речь в данном случае может идти о простом увеличении страховых 

взносов, установленных дифференцированно в зависимости от типа 

транспортного средства, его технических характеристик, сроков страхования и 

страхового риска. Так как основным транспортным средством, с участием 

которого чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия, 

является легковой автомобиль, то в первую очередь, необходимо пересмотреть 

тарифы, утвержденные для него. В данном случае можно предложить 

устанавливать тарифы, исходя не из объема двигателя автомобиля, а из его 

мощности. Также возможно использование опыта Российской Федерации и 

определение ставок отдельно для физических и юридических лиц. Тариф для 

организаций и индивидуальных предпринимателей было бы оправдано 

установить выше, учитывая отсутствие для них повышающего коэффициента за 

возраст и стаж управления [6]. 

Повышению эффективности будет способствовать и снижение расходов по 

рассматриваемому виду страхования, включающих суммы страховых выплат, а 

также иные расходы. Данное предложение касается, прежде всего, поиска путей 

сокращения величины расходов на ведение дела, в пределах установленных 

нормативов (для обязательного страхования – 25 % от величины собранных 

страховых взносов) [7]. 

Кроме того, необходимо отметить, что процедура определения суммы 

возмещения вреда, причиненного имуществу в результате дорожно-

транспортных происшествий, довольно сложна и несовершенна, в результате 

чего могут возникнуть случаи излишней выплаты страхового возмещения. Для 

устранения данного недостатка и для сокращения расходов по ОСГО ВТС 

следует усилить взаимодействие страховых организаций с организациями 

автосервиса, что позволит облегчить процесс определения суммы страхового 

возмещения, подлежащего выплате потерпевшим в дорожно-транспортных 

происшествиях, как для страховщиков, так для страхователей. 

Таким образом, к решению проблемы эффективности действующего 

механизма обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в Республике Беларусь следует подойти 

комплексно: на государственном уровне осуществить пересмотр 

законодательно установленных тарифов и корректировочных коэффициентов, а 

на уровне страховых организаций принять меры по сокращению расходов на 

ведение дела и совершенствованию процесса определения сумм страховых 

выплат по ОСГО ВТС. 
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Сегодня деятельность надежных страховых компаний должна стать как 

никогда востребованной. Наше шаткое состояние в современном мире, где 

поджидают политические, экономические, жизненные, предсказуемые и нет 

катаклизмы, ухудшающие нашу жизнь, привело к большому желанию быть 

уверенными в завтрашнем дне, стабильными в жизни, защищёнными от 

сложных ситуаций. Обеспечение такой защиты – главная цель страховых 

компаний. Страховые организации, защищая благополучие, параллельно 

http://www.minfin/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/


98 
 

создают инвестиционный капитал, стабилизируют экономическую ситуацию, 

развивают экономику. 

Одним из главным фактором надежности страховой компании является 

состояние страхового портфеля, от которого зависят величины страховых 

премий, страховых резервов и выплаты компаний. 

Изложение теоретических понятий страхового портфеля, его значение и 

формирование раскрываются в трудах ученых, среди которых: В.Д. Базилевич 

[1], М.М. Александрова [2], Н.М. Внукова [3], Н.М. Яшина [4]. Научные 

исследования вопроса инвестиционной деятельности страховых организаций: 

Т.Дж. Уотшем, К. Паррамоу [5], А.В. Матвийчук [6] освещают с помощью 

метода математического обеспечения оптимизации страхового портфеля. 

Цель данного исследования – обобщение методов обеспечения возможных 

путей оптимизации страхового портфеля, как показателя финансовой 

надежности страховых организации. 

Страховой портфель включает в себя: 

- фактическое количество застрахованных объектов или число 

действующих договоров страхования; 

- совокупность страховых рисков, принятых страховщиком 

(перестраховщиком) за определенный период времени [7]. 

Надежность страховой компании зависит от соотношения между 

величиной страховых обязательств и размером находящихся в распоряжении 

средств (страховые резервы плюс собственные средства). Когда вторая 

величина равна или превышает первую, то страховщик считается 

платежеспособным и надежным. Если же размер средств в распоряжении 

меньше величины обязательств, то данный страховщик не в состоянии 

выполнить свои обязательства перед страхователем и может стать банкротом, а 

страхователь не получит частично или полностью положенное ему страховое 

возмещение [8]. 

Структура страхового портфеля зависит от оптимального сочетания видов 

страхования. Оптимизация доходности страхового портфеля происходит за счет 

контроля его структуры, выявляя рисковые обязательства. Также постоянный 

контроль структуры портфеля позволяет удерживать в заданной норме 

убыточность объектов страхования, что в свою очередь обеспечивает 

предприятие запасом платежеспособности и получением прибыли. 

На надежность страхового портфеля влияет политика андеррайтинга 

(какие виды страхования предлагает компания, какой уровень страховых 

тарифов установлен по этим видам, опираясь на месторасположение, 

удовлетворение спроса и конкуренцию). 

В эффективное управление страховым портфелем входит также 

проведение постоянного мониторинга рисков, выбор эффективных форм и 

методов перестрахования рисков, анализ рентабельности страховых операций, 

отслеживание динамики поступления премий, ведение положительной 

инвестиционной политики, доходы от которой влияют на платежеспособность 

страховщика [9]. 
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Надежный страховой портфель должен быть динамично уравновешен, 

поддерживая соответствующее равновесие между действующими 

обязательствами, договорами, которые заканчиваются и договорами, по 

которым выполнены обязательства по таким показателям, как общая сумма 

взносов и вероятность риска. Данная политика урегулирования обеспечит 

качественное обслуживание клиентов, что влияет на дальнейшее 

положительное сотрудничество. 

Каждому виду страхования рассчитывается своя доля портфеля так, чтобы 

величина доходности и уровень риска соответствовали целям страхования. 

Управление страховым портфелем направлено на выполнение целей: получение 

прибыли, минимизации риска, роста портфеля [8]. Поэтому каждая компания 

подбирает себе индивидуально метод оптимизации страхового портфеля, при 

котором будет достигнута максимальная величина прибыли при заданном 

уровне риска. 

Можно сделать вывод, что все указанные мероприятия сводятся к 

созданию надежного страхового портфеля с оптимальным соотношением 

между доходом и степенью риска, к выполнению обязательств по договорам 

страхования, получения прибыли. Сбалансированный, с учетом доходности и 

риска, страховой портфель будет служить стабилизирующим фактором 

финансовой устойчивости страховой компании. 

Для обеспечения финансовой надежности страховых организаций даже в 

условиях высоких страховых рисков необходимо дальнейшее изучение 

зарубежного опыта, где доходы страховых компаний от инвестиций являются 

основными и составляют 70% всех доходов. 
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В стрaнaх с рaзвитой экономикой стрaховaя отрaсль – однa из вaжнeйших, 

онa обeспeчивaeт дeйствeнную систeму зaщиты имущeствeнных интeрeсов и 

прaв грaждaн и прeдприятий, поддeрживaeт социaльную стaбильность в 

общeствe, экономичeскую бeзопaсность госудaрствa, являeтся вaжным 

финaнсовым инструмeнтом рeгулировaния нaционaльной экономики и мощным 

срeдством долгосрочного инвeстировaния в нaродноe хозяйство чeрeз 

aккумуляцию срeдств. 

Aктуaльность обзорa стрaхового рынкa объясняeтся стaбильным ростом в 

послeдниe годы в Укрaинe спросa нa стрaховыe услуги. Стрaховaниe 

сущeствeнно влияeт нa социaльно-экономичeскую стaбильность общeствa и 

относится к числу фaкторов, нeпосрeдствeнно опрeдeляющих уровeнь 

экономичeской бeзопaсности стрaны. В этой сфeрe сдeлaли большой вклaд 

своими трудaми тaкиe ученые, кaк М. Aлeксaндров, В. Бeринчук, К. Бaзилeвич, 

В. Бaзилeвич, Н. Внуков, Л. Хорин и др., чьи рaботы посвящeны тeорeтичeским 

основaм стрaховaния и исслeдовaнию рынкa стрaховых услуг в Укрaинe. 

Послeдствия мирового финaнсового кризисa окaзaли знaчитeльноe влияниe 

и нa рaзвитиe стрaхового рынкa Укрaины. В этой связи актуальным явлается 

aнaлиз тeндeнций и зaкономeрностeй рaзвития рынкa, исслeдовaние фaкторов, 

влияющих нa eго рaзвитиe, обосновaние нaпрaвлeний рaзвития стрaховых 

компaний Укрaины. 

Цeлью данного исследования являeтся aнaлиз оргaнизaционно-

экономичeских aспeктов функционировaния стрaхового рынкa Укрaины, 

оцeнкa динaмики и структурных сдвигов, опрeдeлeниe проблeм повыщения 

эффeктивности дeятeльности и приоритeтных нaпрaвлeний и пeрспeктив 

развития стрaхового рынкa. 

Рынок стрaховых услуг – это состaвляющaя финaнсового рынкa, которaя 

являeтся систeмой прaвовых и оргaнизaционных мeроприятий по рeaлизaции 

стрaхового продуктa [1]. Стрaховым продуктом или услугой являeтся стрaховaя 

зaщитa. Объeктом рынкa стрaховых услуг являeтся стрaховой продукт. Нa 

сeгодняшний дeнь стрaховой рынок Укрaины состоит из 460 стрaховых 

компaний, 115 из которых являются компaниями с инострaнными 

инвeстициями. В 2000-х годaх нa укрaинский стрaховой рынок вышло много 

мeждунaродных игроков, нaпримeр, AXA Group, UNIQA (рaнee – ЧAО «Крeдо-

Клaссик»), PZU Ukraina, Generali Garant, «Aльфa стрaховaниe», «Allianz 
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Укрaїнa», «AIG Укрaинa», которыe видeли высокий потeнциaл ростa 

укрaинского рынкa стрaховaния. 

Рaзвитиe нaционaльного стрaхового рынкa нa соврeмeнном этaпe 

происходит в условиях повышeния зaинтeрeсовaнности юридичeских и 

физичeских лиц в зaщитe своих имущeствeнных интeрeсов, рaзвития рынкa 

финaнсовых услуг и формировaния нaционaльной систeмы ипотeчного 

крeдитовaния, внeдрeния систeмы нeгосудaрствeнного пeнсионного 

обeспeчeния. С другой стороны, сдeрживaют рaзвитиe рынкa стрaховых услуг 

нeсовeршeнство зaщиты прaв потрeбитeлeй стрaховых услуг и узкaя клиeнтскaя 

бaзa стрaховщиков. Стрaховaниe покa нe стaло нeотъeмлeмой чaстью 

рaзвивaющeгося рынкa. Основноe брeмя рaсходов по ликвидaции послeдствий 

природных и тeхногeнных кaтaстроф ложится нa госудaрствeнный бюджeт. 

Возможности нaционaльных стрaховых компaний рaзмeщaть знaчитeльныe 

стрaховыe риски (экологичeскиe, aтомныe, индустриaльныe, трaнспортныe) 

остaются низкими. Компaнии нe имeют достaточного опытa в провeдeнии этих 

видов стрaховaния. Большоe количeство стрaховых компaний имeeт сeрьeзныe 

проблeмы со стрaховыми выплaтaми. Кaк прaвило, это связaно с большими 

aдминистрaтивными рaсходaми. Основной проблeмой являeтся нeдостaточнaя 

кaпитaлизaция укрaинских стрaховых компaний. К большим рискaм нa 

стрaховом рынкe относятся тaкжe: хaрaктeр цeновой конкурeнции, высокaя 

доля aдминистрaтивных рaсходов, проблeмы с пeрeстрaховaниeм, нeпрaвильнaя 

политикa упрaвлeния рискaми. Большинство компaний eщe нe готовы для 

рaботы по мeждунaродным стaндaртaм. 

В Укрaинe ужe сeйчaс нaблюдaeтся процeсс консолидaции рынкa 

стрaховaния – пeрвыe 50 стрaховых компaний имeют около 70% оборотa рынкa. 

К примeру, в Польшe нa рынкe рaботaeт 56 стрaховых компaний, 3 из которых 

зaнимaют около 60% рынкa стрaховaния. 

Тaким обрaзом, стрaховой рынок Укрaины имeeт большой потeнциaл 

ростa, который по-прeжнeму интeрeсeн мeждунaродным инвeсторaм. Однaко 

отсутствиe эффeктивных и нeобходимых зaконодaтeльных рeформ тормозит 

процeсс рaзвития отeчeствeнного стрaхового рынкa и нe способствуeт создaнию 

блaгоприятных условий для привлeчeния инвeстиций в стрaховой бизнeс. 

В нaстоящee врeмя дeятeльность по пeрeстрaховaнию в Укрaинe являeтся 

полноцeнным сeгмeнтом стрaхового рынкa. Высокиe доли стрaховой прeмии, 

пeрeдaнной пeрeстрaховщикaм, обусловлeны тeм, что профили укрaинских 

стрaховщиков нe могут содeржaть риски с высокими лимитaми 

отвeтствeнности, требующих пeрeстрaховочной зaщиты. 

Низкий уровeнь плaтeжeспособности нaсeлeния и продвижeниe рaзличных 

прогрaмм потрeбитeльского крeдитовaния со стороны бaнков и других 

финaнсовых учрeждeний создaют прeдпосылки ростa объeмов плaтeжeй по 

стрaховaнию жизни зaeмщиков потрeбитeльских крeдитов. Eсли в 2011 году нa 

этот сeгмeнт приходилось 9% рынкa стрaховaния жизни, то в 2016 году ужe 

35%. При этом нa домохозяйствa приходиться около 95% стрaховых плaтeжeй 

(в 2011 году – 87%). Ожидaeтся, что в 2017 году этот сeгмeнт увeличится нa 25-
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30%. Стрaховую зaщиту рисков возникновeния рaсходов при нaхождeнии зa 

рубeжом грaждaнaми Укрaины окaзывaли 105 стрaховых компaний, что нa 2 

большe, чeм в 2011 году. Однaко нa ТОП-20 приходится 85% рынкa, что 

свидeтeльствуeт о высоком уровнe концeнтрaции. Кромe того, болee 50% 

укaзaнных стрaховых услуг прeдостaвляют компaнии с инострaнным 

кaпитaлом, и с кaждым годом их доля рaстeт. В 2015 году объeм стрaховaния 

рисков возникновeния рaсходов при нaхождeнии грaждaн Укрaины зa рубeжом 

состaвил около 180 млн. грн., что нa 27% большe, чeм в 2014 году. В 

зaвисимости от цeли поeздки структурa стрaховых плaтeжeй выглядит 

слeдующим обрaзом: нa чaстныe поeздки приходится 62%, нa оргaнизовaнныe – 

23%, a нa служeбныe – 15%. При этом в чaстном порядкe пeрeсeкaли грaницу 

87% путeшeствующих, оргaнизовaно – 8% и по служeбным дeлaм – 5%. 

Исходя из вышe названого, можно выдeлить двe группы фaкторов, которыe 

сeгодня влияют нa рaзвитиe стрaховой дeятeльности в Укрaинe: 

- хaрaктeризующих спрос нaсeлeния нa стрaховыe услуги (нeдовeриe к 

стрaховщикaм, низкaя плaтeжeспособность потeнциaльных покупaтeлeй 

стрaховых продуктов, нeдостaточнaя информировaнность о рaзвитии 

стрaхового рынкa и имeющиeся стрaховыe продукты) и кaсaющиeся 

дeятeльности стрaховых компaний; 

- внутрeнниe и внeшниe фaкторы. Сущeствовaниe внутрeнних зaвисит 

исключитeльно от политики и мeнeджмeнтa стрaховых компaний, внeшних - 

являeтся слeдствиeм нeдостaточной эффeктивности госудaрствeнного 

рeгулировaния стрaховой дeятeльности. 

Тaким обрaзом, соврeмeнный стрaховой рынок в своeм рaзвитии имeeт 

опрeдeлeнныe достижeния и многочислeнныe нeдостaтки, присущиe 

функционировaнию кaк отдeльных стрaховых компaний, тaк и систeме 

стрaховaния в цeлом. 

Рынок стрaховых услуг в Укрaинe покaзaл, что в сeгодняшних условиях 

очeнь вaжны рaзрaботкa и эффeктивноe внeдрeниe aнтикризисного плaнa, 

который должeн прeдусмaтривaть: доступ стрaховых компaний к срeдствaм 

рeзeрвов, рaзмeщeнных нa дeпозитaх бaнков; консультaционную помощь по 

возможности рeкaпитaлизaции нeбaнковских финaнсовых учрeждeний, снятиe 

жeстких огрaничeний в чaсти трeбовaний относитeльно уровня крeдитного 

рeйтингa для инвeстировaния aктивов стрaховых компaний, создaниe фондa 

гaрaнтий стрaховых выплaт зa счeт срeдств стрaховых рeзeрвов стрaховых 

компaний нa счeтa Нaционaльного бaнкa Укрaины и т.п.. В целом, поскольку 

стрaховой рынок являeтся нeотъeмлeмой состaвляющeй финaнсовой систeмы 

Укрaины, то формировaниe совeршeнного, финaнсово устойчивого стрaхового 

рынкa являeтся вaжным aспeктом ee рaзвития. 
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На сьогоднішній день стан банківської грошової системи України 

характеризується поступовим звуженням сфери використання готівки, та 

переходом до безготівкових розрахунків, у яких одним із головніших 

інструментів їх здійснення є платіжні картки. Адже впровадження платіжних 

карток у розрахунково-платіжну практику значно розширило сферу 

функціонування безготівкових розрахунків, включило в неї масові платежі 

населення, прискорило обіг грошей, створило додаткові зручності для 

платників, зменшило витрати щодо підтримки готівкового обігу. 

Ринок платіжних карток в Україні розвивається досить динамічно. 

Розвиток та вдосконалення карткових платіжних систем зумовили появу 

великої кількості карткових платіжних продуктів, розрахованих на різні 

категорії клієнтів банків, тому банкам і населенню не залишається іншого 

виходу, як слідувати інноваціям. Але рівень шахрайства з платіжними картками 

не збавляє оборотів. Тому досліджувана тема є актуальною і має важливе 

теоретичне та практичне значення. 

Теоретичні питання розвитку ринку платіжних карток знаходять значне 

відображення у багатьох роботах зарубіжних та вітчизняних економістів, таких 

як: С.О. Пиріг, В.М. Кравець, В.І. Міщенко, О.М. Мозговий, А.М. Мороз, а 

також В.П. Страхарчук, М.Ф. Тимчук, А.С. Філіпенко та інші. Водночас, 

дослідженню сучасного стану існування ринку платіжних карток в Україні, 

дослідженню основних проблем та закономірностей їх розвитку у науковій 

літературі останніх років приділялось недостатньо уваги. 

Метою даної статті є здійснення аналізу ринку платіжних карток в Україні 

та визначення проблем та перспектив його розвитку. 

Згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» 

[1], платіжна картка – це електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в 

установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що 

використовується для ініціювання переказу грошей з рахунку платника або з 

відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів і послуг, 
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перерахування грошей зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання 

грошей у готівковій формі в касах банків, фінансових установ, пунктах обміну 

іноземної валюти уповноважених банків та через банківські автомати, а також 

здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором. 

Для виявлення основних тенденцій розвитку ринку платіжних карток в 

Україні було розглянуто ряд показників, що характеризують активність роботи 

українських банків за останні роки. Одним з цих показників є кількість 

держателів карток та банків, що випускають платіжні картки (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Кількість держателів карток та банків, що випускають 

платіжні картки [2] 

 

Таким чином, з рисунку 1, бачимо, що більшість українців має принаймні 

одну платіжну картку, тоді як деякі з них мають кілька карток, випущених 

різними банками. В цілому, за 2011-2016 роки, кількість держателів платіжних 

карток зросла на 4,5 %, або 1804 тис. осіб. А кількість банків, навпаки, 

зменшилась, починаючи з 2014 року. Це пов'язано з тим, що протягом 2014-

2015 рр. НБУ ухвалив рішення про відкликання ліцензій 46 банківських 

установ, у тому числі двох у зв’язку з анексією Криму (оскільки здійснювати 

банківський нагляд з метою регулювання не можливо). Крім того, Правлінням 

Національного банку України ухвалено 58 рішень про віднесення банків до 

категорії неплатоспроможних, 25 з яких – у 2015 р. 

За останні шість років інфраструктура платіжних карток також швидко 

розвивалась (рис. 2). 

Як видно, з рис. 2, найбільше зростання числа платіжних карток, 

банкоматів і платіжних терміналів у 2013 р. Це пов'язано з тенденцією 

збільшення безготівкових розрахунків. 

Але вже починаючи з 2014 року ринок платіжних карт зазнав змін. 

Кількість банкоматів, платіжних терміналів і активних карт почала неухильно 

скорочуватися. Це скорочення обумовлено рядом причин, серед яких: 

- виведення з ринку значної кількості банків; 
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- згортання банкоматної та термінальної мережі в районах, що межують із 

зоною проведення АТО; 

- оптимізація банкоматної та термінальної мережі в умовах економічної та 

фінансової кризи [3]. 

 

 

Рисунок 2. Інфраструктура платіжних карток в Україні за 2011-2016 роки [2] 

 

При цьому, вже в 2016 році спостерігається позитивна динаміка. Кількість 

активних платіжних карток в 2016 році зросла на 1 551 298 шт., або 5%, 

платіжних терміналів – на 11,6%, а банкоматів – на 44, або 1,3%, порівняно з 

2015 роком. 

Все дедалі більше популярності набувають роздрібні безготівкові 

розрахунки. Дані по кількість і обсяг готівкових та безготівкових операцій з 

платіжними картками в України представлено на рис. 3. 

Як видно з рис. 3, безготівкові розрахунки серед українців активно 

зростають протягом 2011-2016 рр. Так, починаючи з 2014 рок, безготівкові 

платежі стали переважати над отриманням готівки (55,9%) і з кожним роком 

все більше її витісняють. В 2016 цей показник зріс до 70,6%, а готівка 

зменшилась до 29,4%. Це пов'язано з проектом Cashless economy, який втілює 

НБУ, і який є одним із основних стратегічних напрямків розвитку фінансового 

сектору України. 

Оскільки застосування платіжних карток є формою безготівкових 

розрахунків, які найбільше потребують удосконалення інфраструктури послуг 

на фінансовому ринку, наведемо основні їх проблеми: 

- недостатня фінансова грамотність населення; 

- високі та часто непрозорі тарифи і комісії по картках; 

- високий рівень шахрайства; 

- відставання України від карткових ринків європейських країн [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що розглянуті проблеми суттєво 

впливають на розвиток ринку платіжних карток, та для подолання визначених 
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негативних аспектів його функціонування було запропоновано такі шляхи їх 

вирішення: 

-  проведення рекламно-просвітницької компанії та проведення роботи з 

підвищення фінансової грамотності населення; 

- вдосконалення законодавчої та нормативної бази щодо регулювання 

операцій з використанням платіжних карток; 

-  застосування банками комплексного підходу до захисту даних клієнтів, 

задіюючи весь комплекс організаційно-технічних заходів, заснованого на 

інноваційних методах і рішеннях, який міг би визначити технології шахрайства, 

які розвиваються часом стрімкіше захисних програм; 

- запровадження новітніх технологій для реалізації державних та 

корпоративних проектів, їх вивчення державним керівництвом та політичними 

діячами. 

 

 

Рисунок 3. Кількість і обсяг операцій за платіжними картками в Україні за 

2011-2016 рр. [2] 

 

Отже, можна сказати, що незважаючи на непрості часи в економіці і 

фінансовій системі країни, основні показники ринку платіжних карт, такі як 

обсяги операцій, відношення обсягу безготівкових операцій до готівкових, 

співвідношення кількості активних карт до їх загальної кількості, показують 

стійке зростання, про що говорить і зростання кількості безконтактних 

платіжних карт і платіжних терміналів, що відображає бажання і здатність 

українських банків слідувати світовим тенденціям платіжної індустрії. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДЕКСНОГО СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

НИВЕЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ 

 

Шарко И.А., Иващенко А.Н. 

Научный руководитель – Иващенко А.Н., ассистент кафедры финансов 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

 

Вопрос повышения эффективности системы сельскохозяйственного 

страхования сейчас как никогда важен. Особый статус сельского хозяйства 

заключается в производстве данной отрасли, обеспечивающем 

продовольственную безопасность страны. В то же время сельское хозяйство 

больше чем другие отрасли национальной экономики подвержено многим 

опасностям, но особенно зависит от природно-климатического фактора, что 

вызывает необходимость затрат на нивелирование природных рисков, поэтому 

особая роль отводится страхованию. Научные исследования в данной сфере 

способствуют внедрению инноваций, повышающих устойчивость и 

эффективность сельскохозяйственного сектора экономики. 

Так, одним из инновационных факторов развития страхования 

сельскохозяйственных рисков выступает индексное, или параметрическое 

страхование. 

Индексное страхование – это альтернативная традиционному форма 

страхования, которая предусматривает выплаты на основании изменения 

уровня специально построенного индекса, а не оценки индивидуального 

ущерба, нанесенного объекту страхования [5]. 

Такими индексами являются: 

 индекс погоды; 

 индекс урожайности; 

 индекс дохода; 

 индекс вегетации. 

Представим существующие в научной литературе точки зрения 

относительно преимуществ индексного страхования перед традиционным 

страхованием сельскохозяйственных рисков: 

1) низкий уровень морального вреда (минимизация влияния страхователя 

на наступление страхового случая ввиду невозможности скрыть 

неблагоприятные факторы, влияющие на наступление страхового случая и 

исключение предвзятости страховой компании к оценке потенциального риска 

и фактического ущерба вследствие прозрачности анализируемой информации); 
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2) низкие административные расходы (затраты на проведение индексного 

страхования значительно ниже затрат при традиционном (мультирисковом) 

страховании по причине невключения расходов на оценку риска по каждому 

страхователю в страховой тариф, т.к. анализируется общая урожайность в 

регионе, что устраняет необходимость документирования индивидуальных 

убытков страхователя и, соответственно, уменьшает расходы на актуарные 

расчеты); 

3) более низкие тарифные ставки повышают привлекательность 

страховых продуктов для сельхозпроизводителей; 

4) идентичная стоимость страхования для всех страхователей, что 

исключает так называемую антиселекцию – целенаправленный отбор 

страхователем предпочтительных ему страховщиков с целью минимизации 

страховой премии; 

5) снимается необходимость расследования страховых случаев, однако 

имеет значение фактор, обусловивший причину наступления страхового 

события: объективный (внешний), например, погода, или субъективный, такой 

как неграмотное использование агротехнологий, халатное отношение к 

сельскохозяйственному делу; 

6) стандартизированные алгоритм и методика расчета основных 

стоимостных показателей по договору страхования, которые значительно 

упрощают отношения между страховой организацией и 

сельхозпроизводителем; 

7) значительно сокращаются сроки урегулирования страховой выплаты 

вследствие уменьшения времени и упрощения процедуры принятия решения о 

страховом возмещении; 

8) социальный аспект – чувство уверенности и защищенности для 

сельхозпроизводителей; 

9) минимизация риска страхового мошенничества вследствие прозрачного 

механизма реализации страховых программ; 

10) вследствие более низкой стоимости – доступность страховых 

продуктов для мелких сельхозпроизводителей; 

11) в отличие от мультирискового страхования не является убыточным в 

долгосрочной перспективе [1; 2; 3; 4]. 

Структурируем представленные преимущества индексного страхования в 

более наглядную схему, представленную на рисунке 1. 
В целях распространения, популяризации и доведения основных положений 

индексного страхования до потенциальных страхователей, т.е. 

сельхозпроизводителей, необходимо обеспечить подготовку и публикацию 

специализированных информационно-методических материалов и брошюр по 

индексному страхованию, а также организовывать и проводить семинары и рабочие 

встречи по вопросам проведения индексного страхования. Вместе с тем, как 

показывает международная практика, внедрению индексного страхования в 

масштабах всей страны обязана предшествовать его обязательная апробация в 

пилотных регионах. 
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Рисунок 1. Преимущества индексного страхования сельскохозяйственных 

рисков 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1; 2; 3; 4] 
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https://www.munichre.com/en/reinsurance/business/non-life/agro/solutions/index-insurance/index.html
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СЕКЦІЯ 4  
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АСПЕКТ І ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Баранова В.Н. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Дорофеев В.Г. 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

 

Новые знания расширяют наши представления об окружающем мире. Без 

использования достижений фундаментальной и прикладной науки невозможно 

успешное экономическое, социальное и техническое развитие, повышение 

уровня жизни населения. 

Изменение экономических условий хозяйствования в Республике Беларусь 

поставило новые задачи перед государством в области регулирования науки. В 

условиях перехода к рыночной экономике повышается роль науки как 

производителя новых знаний, создающих экономические ценности, что должно 

найти адекватное отражение в государственной научной политике. В связи с 

этим возникает необходимость выявить основные тенденции и проблемы в 

финансировании научных исследований, возникающие на современном этапе, и 

предложить варианты их решения. 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками в течение последних нескольких лет, продемонстрирована в 

таблице 1. 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что с каждым годом 

количество персонала, занятого научными разработками, становится все 

меньше, а это значит, что правительству необходимо проводить активную 

инновационную политику, которая способствовала бы увеличению количества 

исследователей, одним из направлений такой политики может стать 

привлечение специалистов из третьих стран. 

Основным источником финансирования науки традиционно являются 

средства бюджета. Структура источников финансирования научных 

исследований в Республике Беларусь за 2015 год представлена в таблице 2. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что средства бюджета (44,69%) 

имеют наибольший удельный вес среди источников финансирования научных 



111 
 

исследований в 2015 году в Республике Беларусь, наименьший удельный вес 

имеют средства внебюджетных фондов (1,33%). 

 

Таблица 1 

Численность персонала, занятого научными  исследованиями и разработками 

по секторам деятельности в Республике Беларусь за 2013-2015 гг., человек 

Показатель 
На 

01.01.2014 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

Численность персонала, 

из них по секторам деятельности: 
28 937 27 208 26 153 

государственный 7 533 7 135 6 958 

коммерческих организаций 

(предпринимательский) 
18 690 17 313 16 580 

высшего образования 2 705 2 749 2 607 

Примечание  Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Таблица 2 

Структура источников финансирования научных исследований в Республике 

Беларусь за 2015 год, % 

Показатель На 01.01.2016 

Собственные средства 19,07 

Средства бюджета 44,69 

Средства внебюджетных фондов 1,33 

Средства иностранных инвесторов включая иностранные 

кредиты и займы 
12,74 

Средства других организаций 22,17 

Примечание  Источник: собственная разработка на основе [2, с.384] 

 

Расходы республиканского бюджета на научную, научно-техническую и 

инновационную деятельность в Республике Беларусь за 2013-2015 гг 

представлены в таблице 3. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в Республике Беларусь за 

период с 2013 по 2015 гг. увеличились расходы республиканского бюджета на 

научную, научно-техническую и инновационную деятельность в фактически 

действующих ценах на 163,7 млрд. руб., а в процентах к валовому внутреннему 

продукту объем расходов бюджета на научную, научно-техническую и 

инновационную деятельность сократился на 0,06%. 

Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по 

видам работ за 2013-2015 гг. в Республике Беларусь представлены в таблице 4. 

По данным таблицы 4 можно сделать вывод о том, что в Республике 

Беларусь за 2013-2015 гг. увеличились фундаментальные и прикладные 
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научные исследования на 74,7 млрд. руб. и на 199,3 млрд. руб. соответственно, 

а экспериментальные разработки уменьшились на 85,5 млрд. руб. 

 

Таблица 3 

Расходы республиканского бюджета на научную, научно-техническую и 

инновационную деятельность в Республике Беларусь за 2013-2015 гг. 

Показатель 
На 

01.01.2014 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

Изменение за 

период (+/-) 

В фактически 

действовавших ценах, млрд. 

руб. 

2 026,5 1 931,8 2 190,2 +163,7 

В процентах к валовому 

внутреннему продукту 
0,31 0,25 0,25 -0,06 

Примечание  Источник: собственная разработка на основе [2, с. 384] 

 

Таблица 4 

Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по видам 

работ за 2013-2015 гг. в Республике Беларусь, млрд. руб. 

Показатель 
На 

01.01.2014 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

Изменение за 

период (+/-) 

Фундаментальные 

научные исследования 
585,2 650,0 659,9 +74,7 

Прикладные научные 

исследования 
1 072,6 1122,1 1 271,9 +199,3 

Экспериментальные 

разработки 
2 453,3 2 037,3 2 367,8 -85,5 

Примечание  Источник: собственная разработка на основе [2, с.385] 

 

В настоящее время существуют следующие проблемы, связанные с 

финансированием научных исследований в Республике Беларусь: 

1) соотношение источников покрытия затрат: в 2015 г. в общей сумме 

внутренних затрат основную часть средств предоставили бюджет (44,69 %), 

средства других организаций (22,17 %), собственные средства (19,07 %), 

иностранные инвесторы (12,74 %), средства внебюджетных фондов (1,33 %). 

Наибольшее финансовое бремя ложится на бюджет. При этом следует 

отметить, что в 2015 г. средства инновационных фондов не осваиваются в 

полной мере, несмотря на их востребованность для решения задач 

инновационного развития экономики; 

2) недостаток собственных средств у организаций для осуществления 

нововведений; 
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3) неразвитость механизмов венчурного, акционерного и долевого 

финансирования инновационной деятельности в Республике Беларусь, что во 

многом определяет динамику догоняющего развития белорусской экономики; 

4) неоптимальное соотношение затрат на фундаментальные и прикладные 

исследования и на разработки. Снижение затрат на разработки свидетельствует 

о недостаточной востребованности результатов научных исследований в 

отраслях экономики; 

5) сложность коммерциализации научно-технической продукции. Прежде 

чем попасть к потребителю, научно-техническая продукция должна пройти 

инновационный этап. В Республике Беларусь научно-инновационный цикл 

неоправданно затянут; 

6) проектная оценка фундаментальных исследований весьма затруднена. 

Ввиду этого сложно определить, какой организации следует в первую очередь 

предоставить гранты; 

7) снижение результативности исследований и научных разработок; 

8) сокращение и отток высококвалифицированных научных кадров по 

всем отраслям наук. 

Как показывают исследования и реальная экономическая ситуация, можно 

выделить следующие перспективы финансирования научных исследований в 

Республике Беларусь: 

1) необходимо в первую очередь уменьшить нагрузку с республиканского 

бюджета в плане финансирования научных исследований; 

2) следует развивать венчурное, акционерное и долевое финансирование 

инновационной деятельности в Республике Беларусь. Развитая сеть венчурных 

фондов, частных инвесторов (бизнес-ангелов), инвестиционных банков и 

кредитных организаций для финансирования инновационного бизнеса, а также 

различных ассоциаций финансовых и инвестиционных институтов в 

инновационной сфере позволит распространить прогрессивные формы 

финансовой поддержки инновационно-активных предприятий и снизить 

инвестиционные риски при финансировании инновационных проектов; 

3) требуется минимизировать риски при финансировании проектов, 

обеспечить гарантии инвесторам, повысить инвестиционную 

привлекательность учреждений науки; 

4) необходимо уменьшить налоговое бремя для вновь созданных 

предприятий, урегулировать нормативно-правовую базу в области защиты прав 

на интеллектуальную собственность, продолжить развитие бизнес-инкубаторов 

и инновационных центров. 

Таким образом, в Республике Беларусь в целом созданы стартовые условия 

для развития науки и инновационной деятельности. Однако, несмотря на 

достаточно большую разветвленность инновационной инфраструктуры 

Республики Беларусь, существенного влияния на важнейшие 

макроэкономические показатели она пока не оказывает. В целях повышения 

эффективности использования бюджетных средств и результативности 

научных исследований целесообразно постепенно увеличивать в общем объеме 
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финансирования удельный вес расходов на прикладные исследования и 

развитие материально-технической базы научных организаций за счет 

сокращения иных направлений бюджетного финансирования науки. Также для 

снижения нагрузки с республиканского бюджета в плане финансирования 

научных исследований необходимо развивать венчурное, акционерное и 

долевое финансирование инновационной деятельности в Республике Беларусь. 
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В сучасних умовах гостро постає питання забезпечення ефективної 

організації відносин на всіх рівнях бюджетної системи, особливо – між 

бюджетом центрального уряду і бюджетами місцевого самоврядування. Адже 

саме ці відносини забезпечують перерозподіл бюджетних ресурсів, зумовлений 

об'єктивними відмінностями в рівнях соціально-економічного розвитку 

окремих територій, та нівелювання цих відмінностей з метою забезпечення 

конституційних гарантій населенню незалежно від місця його проживання. 

Дослідженням соціально-економічних проблем, пов'язаних з формуванням 

ефективної системи міжбюджетних відносин в Україні, присвячені наукові 

праці таких відомих вітчизняних вчених, як В. Андрущенко, В. Базилевич, 

О. Барановський, Т. Бондарук, О. Василик, І. Волохова, А. Даниленко, 

О. Музика-Стефанчук, В. Опарін, К. Павлюк, В. Тарангул та інші. 

Метою даного дослідження є визначення особливостей процесу 

реформування міжбюджетних відносин у контексті реформи децентралізації в 

Україні, аналіз ефективності даної реформи, а також пропозиція рекомендацій 

щодо підвищення рівня фінансового забезпечення територій. 

Згідно з Бюджетним Кодексом України, метою регулювання 

міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності повноважень на 
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здійснення видатків, закріплених законодавчими актами за бюджетами, та 

фінансових ресурсів, які мають забезпечувати виконання цих повноважень [1]. 

Але українські реалії свідчать про те, що існуюча система міжбюджетних 

відносин не гарантувала ефективного перерозподілу фінансових ресурсів між 

бюджетами різних рівнів, який би вирівнював існуючі значні регіональні 

диспропорції. 

Для бюджетної системи України характерний досить високий рівень 

централізації бюджетних ресурсів, що свідчить про зосередження значної 

частини повноважень на центральному рівні та нерозвиненість і слабкість 

фінансової основи місцевого самоврядування. До 2015 року в Україні пріоритет 

належав фінансовому територіальному вирівнюванню, яке за своєю суттю 

переважало та суперечило стимулюючій функції бюджетної системи. З огляду 

на це виникла необхідність коригування такої системи міжбюджетних 

відносин. 

У 2014 р. напрацьовано та в 2015 р. у рамках реформи децентралізації 

впроваджено зміни до Бюджетного та Податкового кодексів з приводу 

впровадження бюджетної децентралізації. 

Реформа міжбюджетних відносин, орієнтована на забезпечення бюджетної 

незалежності та фінансової самостійності місцевих бюджетів, передбачає 

наступні ключові нововведення: 

- самостійне формування місцевих бюджетів (стаття 75); 

- формування єдиного кошика доходів загального фонду; 

- незалежне від термінів прийняття Державного бюджету формування та 

затвердження місцевих бюджетів – до 25 грудня року, що передує плановому 

(стаття 77); 

- надання права здійснювати місцеві зовнішні запозичення усім містам 

обласного значення (стаття 16); 

- передання доходів з Державного бюджету (100% плати за надання 

адміністративних послуг, 100% державного мита, 10% податку на прибуток 

підприємств приватного сектора економіки); 

- запровадження акцизного податку з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за ставкою 5 відсотків 

вартості реалізованого товару; 

- самостійне регулювання ставок податків на нерухомість та землю та 

надання пільг по їх сплаті; 

- збільшення нормативу зарахування до місцевих бюджетів екологічного 

податку з 35% до 80%; 

- заміна системи балансування доходів і видатків місцевих бюджетів 

принципово новою системою вирівнювання податкоспроможності територій; 

- визначено механізм розрахунку обсягу субвенцій (освітньої, медичної 

субвенцій, субвенції на підготовку робітничих кадрів – на підставі державних 

соціальних стандартів і нормативів), які встановлені законом та іншими 

нормативно-правовими актами (стаття 94). 
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За даними порталу «Децентралізація влади» [3], за три роки існування 

реформи (2015-2017 рр.) було досягнуто збільшення місцевих бюджетів на 

78 млрд. грн. (з 68,6 млрд. грн. у 2014р.), на 8,5 млрд. грн. збільшилася 

державна підтримка розвитку регіонів та громад, у 7,1 разів зросли бюджети 

об'єднаних територіальних громад загалом. Також у здобутках реформи 

наведено дані про зростання частки місцевих бюджетів у зведеному бюджеті з 

45,65% у 2015р. до 49,3% у 2017р., що свідчить про наявність тенденції 

посилення бюджетної децентралізації в Україні [3]. 

Проте, на нашу думку, для визначення рівня централізації бюджетних 

ресурсів більш доцільно проаналізувати динаміку доходів місцевих бюджетів, 

та встановити залежність обсягів місцевих бюджетів від розміру міжбюджетних 

трансфертів (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура доходів місцевих бюджетів (з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів) за 2008-2016 рр. [2] 
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Україні стала лише першим кроком до переходу країни до бюджетної 

централізації і вимагає подальших, науково обґрунтованих дій для досягнення 

бажаного ефекту. 

Для підвищення рівня фінансової забезпеченості територій можна 

запропонувати наступні рекомендації: 

1) виявлення і реалізація прихованого та недооціненого потенціалу 

розвитку кожної території; 

2) сучасна база регіонального планування; 

3) забезпечення ефективної взаємодії між державними органами, 

органами місцевого самоврядування та приватними суб'єктами 

господарювання; 

56,6 55,5 53,3 50,9 47,7 44,8 47,5 43,6 46,6 

43,4 44,5 46,7 49,1 52,3 55,2 52,5 56,4 53,3 

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Частка трансфертів з ДБ, % 

Частка власних і закріплених доходів МБ, % 



117 
 

4) підвищення рівня підприємницької ініціативи, використання 

можливостей бізнесу для розвитку територій, підвищення рівня інвестиційної 

привабливості для реалізації інвестиційних проектів; 

5) створення системи реальних заходів відповідальності за порушення 

принципів бюджетної системи. 
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Сенс інвестора апріорі укладається в одержанні певної вигоди. З погляду 

господарюючих суб'єктів такою вигодою є можливість у майбутньому 

одержати додатковий дохід, виражений у грошовому еквіваленті. Але не всі 

інвестиційні проекти своєю кінцевою метою ставлять одержання фінансової 

вигоди. Досить велика кількість інвестицій здійснюються в екологічній, 

освітній, науковій, соціальній та інших сферах діяльності. «На виході», при 

таких інвестиціях, інвестор бажає одержати не грошовий дохід, а поліпшення 

певних якісних показників. 

Державні інвестиційні програми в бюджетній сфері покликані, насамперед, 

поліпшити рівень життя громадян певної територіальної громади або 

поліпшити якість середовища проживання жителів певного регіону. У такому 

випадку не можна говорити про можливість розрахувати економічний ефект від 

інвестицій, оскільки основним завданням виступає одержання якісних 

результатів, виражених в абстрактних і відносних показниках (поліпшення 

здоров'я, збільшення тривалості життя, підвищення громадської активності 

населення, ріст соціальних стандартів та ін.). В.Р. Купчак у своїй роботі [1] 

вказує, що «стратегічна мета економіки України – гарантувати стабільність 

розвиту на базі створення високоефективної соціально-орієнтованої економіки 

усіх регіонів, яка забезпечить високий рівень життя населення, мотивацію до 
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трудової і підприємницької діяльності, умови рівноправного партнерства у 

світовому економічному співтоваристві» [1, с. 1]. 

Також необхідно підкреслити, що розробка державних інвестиційних 

програм не може охоплювати всі верстви населення, усі регіони та усі сфери 

діяльності. Відповідно, інвестиційні програми, які здійснюються державною 

або муніципальною владою, завжди носять певну спрямованість, яка 

обумовлена впливом різних інституціональних факторів. Найчастіше, все ж 

таки, державні інвестиції здійснюються по регіональній складовій. Це пов'язано 

з можливістю більш ефективного проектного управління і визначення 

пріоритетів, що визначають першочергові потреби конкретної територіальної 

громади. 

На думку Б.О. Язлюка, «… державне регулювання розвитку регіонів 

забезпечують запровадженням відповідних пріоритетів, тобто наданням 

переваги на конкретному етапі розвиткові окремих галузей, видів діяльності, 

форм господарювання конкретних регіонів» [2, с. 112]. Залежно від 

поставлених цілей та рівнів управління пріоритети визначають як на 

державному, так і на місцевих рівнях. Прикладом регіонального пріоритету 

державного рівня В.Р. Купчак вказує інтеграцію територіальної структури 

виробничих комплексів, у тому числі Донбасу, до всеукраїнського поділу праці, 

поглиблення їхньої спеціалізації щодо виробництва продукції, яка має суттєве 

значення для становлення економіки держави [1, с. 2]. 

Необхідно також відзначити, що на державні інвестиції, які здійснюються 

на регіональному рівні, істотний вплив будуть здійснювати різноманітні 

інституціональні фактори. Ступінь і напрямки впливу визначаються в 

сукупності загальної складової, яка формується під тиском зовнішніх і 

внутрішніх факторів, як економічних так і політичних. 

Як відзначають Т.Г. Затонацька і О.А. Шиманська, соціальна сфера є 

«досить складним об'єктом державного регулювання. Основна проблема 

полягає в тому, щоб знайти кошти для надання соціальної допомоги групам 

населення, котрі не можуть без неї вижити, та при цьому підтримати на 

належному рівні інвестування в людський капітал, без якого не можливе 

майбутнє будь-якої держави: освіта, наука, культура, доступна медична 

допомога, інформаційне забезпечення. Головною метою фінансування 

соціальної сфери є підвищення її економічної ефективності, що означає 

отримання від бюджетних видатків найбільшої соціальної віддачі. Економічно 

ефективні соціальні системи повинні забезпечувати вирішення питань 

соціального захисту населення, підвищення рівня життя, збереження життєвих 

стандартів за найменших витрат бюджету й ліквідації диспропорцій у розподілі 

ресурсів. Окрім того, вони мають сприяти встановленню макроекономічної 

рівноваги» [6, с. 94]. 

Т.Г. Затонацька і О.А. Шиманська також вказують, що соціальний ефект від 

реалізації інвестиційного проекту або програми, а отже й вплив на соціально-

економічне середовище, може бути прямим і непрямим. Прямими є ефекти, що 

виникають безпосередньо в результаті реалізації інвестиційної програми, 
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непрямими – поліпшення або погіршення демографічної ситуації, зміни на ринку 

праці тощо. Крім того, вони зауважують, що соціальний ефект може мати як 

позитивний, так і негативний характер, що треба враховувати при розробленні 

інвестиційного проекту чи програми. Позитивним є той ефект, який загалом 

сприяє підвищенню рівня життя населення. Такими є бажані зрушення в 

питаннях охорони навколишнього природного середовища, підвищення 

кваліфікації співробітників, котрі беруть участь у реалізації програми або 

проекту, розвитку національної інноваційної системи тощо. Прикладами 

негативних соціальних ефектів є скорочення робочих місць у результаті 

модернізаційного переобладнання виробництва, збільшення міграційного 

припливу населення, спричинене розвитком інфраструктури [6, с. 96]. 

Проаналізувати соціальні ефекти від реалізації інвестиційної програми чи 

проекту можна з допомогою методики SROI, що передбачає створення карти 

взаємозв'язків усіх зацікавлених сторін програми або проекту. Так, показники 

ефективності визначаються окремо для кожної групи – визначених категорій 

населення, суб'єктів господарювання тощо. Така методика дає змогу ефективно 

прогнозувати наслідки реалізації програми та запобігти появі негативних 

ефектів [7]. 

При прогнозуванні соціального ефекту часто використовується показник 

імовірності досягнення позитивного результату, який обраховується окремо 

для кожної програми [8]. 

Очікувана ефективність проектів і програм, що стосуються соціальної 

сфери, може бути оцінена шляхом аналізу таких параметрів, як пріоритетність 

цільової групи реалізації програми; значущість напряму реалізації щодо 

поліпшення стану цільової групи (мета і завдання); потенційна ефективність та 

адекватність заходу, використовуваного в рамках відповідного напряму 

(завдання і заходи). Для визначення величини соціального ефекту на базі 

зазначених параметрів пропонується використовувати сукупність кількісно 

виражених показників пріоритетності цільових груп, заявлених у програмі, 

скоригованих на значущість представлених у проекті напрямів поліпшення 

їхнього стану з урахуванням потенційної ефективності й адекватності обраних 

заходів програми [4, с. 52]. 

На думку вітчизняних вчених А.А. Карповича, В.В. Самсонової і 

Н.Ю. Шевченко, у сфері державної підтримки інвестиційних проектів 

необхідно керуватися пріоритетом соціально-економічного ефекту [3, с. 140]. 

Але вказані фахівці зазначають, що проблематика оцінки ефективності 

державних інвестицій у проекти, які прогнозують соціально-економічний 

ефект, полягає у неточності кількісної оцінки результатів. Також впровадження 

деяких проектів передбачає порівняно низький економічний результат, великий 

строк окупності, потребує значних фінансових ресурсів. Пріоритетом для 

надання державної допомоги повинні стати проекти, націлені саме на 

отримання соціального ефекту, впровадження інновацій та новітніх технологій, 

зменшення ресурсоємності економіки. 

У роботі [3] вказано, що з метою сприяння вирішенню зазначених проблем 
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на замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

Державним підприємством «Український науковий центр розвитку 

інформаційних технологій» було виконано наукове дослідження на тему 

«Розроблення бальної системи оцінки проектних (інвестиційних) пропозицій та 

інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається 

державна підтримка, за визначеним переліком критеріїв», за результатами якої 

запропоновано методику інтегральної оцінки рейтингу інвестиційного проекту, 

яка являє собою ієрархічну модель, розрахунок якої виконується в декілька 

ітерацій. Суть даної методики полягає в оцінці значень ключових показників за 

визначеними в Постанові Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку 

відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для 

розроблення або реалізації яких надається державна підтримка» [9] критеріями 

оцінки та аналізу їх значень відповідно до обраного пріоритету. Критерії 

оцінки при цьому наступні: підвищення технологічного рівня; економічна 

ефективність; впровадження енергоефективних та енергозберігаючих 

технологій; вплив реалізації проекту на розвиток внутрішнього виробництва та 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробника; забезпечення 

охорони навколишнього середовища; створення робочих місць; впровадження 

інновацій; фінансування проекту. 

Згідно критеріїв оцінки також було розроблено систему ключових 

показників ефективності. Обрані коефіцієнти характеризують критерії оцінки за 

їхніми найважливішими ознаками, є якісними та кількісними, відображають 

динаміку зміни показника в часі та економічно нормовані [3, с. 41]. 

О.П. Цюпа пропонує для розподілу коштів бюджету розвитку 

територіальної громади використовувати метод аналізу ієрархій (МАІ), котрий 

є процедурою для ієрархічного представлення елементів, що визначають суть 

якої-небудь проблеми, і полягає в декомпозиції проблеми на простіші 

складники, а також у подальшій обробці послідовних думок експерта щодо 

парних порівнянь. У результаті може бути виражений відносний ступінь 

(інтенсивність) взаємодії елементів в ієрархії. Експертні оцінки потім 

виражаються чисельно [5, с. 28]. 

Але в цьому випадку некоректно говорити про вірогідність отриманих 

якісних показниках ефективності реалізації інвестиційних проектів, які 

здійснюються державою на регіональному рівні в різних соціальних сферах, 

оскільки оцінки, що надаються експертами, носять досить суб'єктивний 

характер. 
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Одним із надскладних завдань для об'єднаних територіальних громад у ході 

децентралізації є створення функції управління освітою. Метою є отримання 

місцевими громадами більше повноважень і коштів для самостійного 

вирішення питань щодо матеріально-технічного забезпечення навчальних 

закладів. Це дасть змогу створити на місцях опорні школи – добре оснащені 

всім необхідним для сучасного навчального процесу. Це новий вид 

загальноосвітнього навчального закладу, що включає основний заклад та філії. 

Якість освіти у сільській місцевості в більшості випадків не дає можливості 

сільським дітям бути успішними та конкурентоспроможними у майбутньому. 

Впровадження цих закладів допоможе вирівняти рівень освіченості селян та 

приведе до покращення якості надання освіти людям, які проживають в селі 

(рис. 1) [1]. 

 

http://www.thesroinetwork.org/publications/doc_details/241-a-guide-to-
http://www.gatesfoundation.org/
http://kodeksy.com.ua/norm_akt/source
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Рисунок 1. Розподіл населення за рівнем освіти 

 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) України протягом 

останніх двох навчальних років скоротилася на 267 ЗНЗ, що складає 1,52 % від 

їхньої загальної кількості (в тому числі і вечірні змінні школи, спеціальні 

школи та школи-інтернати). У 2014-2015 навчальному році працювало 17 604 

ЗНЗ, і у 2015-2016 навчальному році – 17 337 шкіл. За останні два роки у містах 

були закриті 38 шкіл, а відкрито чотири нові. Сільських шкіл було закрито 231, 

а відкрито 11 [2]. 

У 2013 році бюджетна забезпеченість одного учня школи склала 8123 

гривні, що у доларовому еквіваленті становить близько 1000 дол. США. У 2016 

році бюджетна забезпеченість 1 учня в Україні складає близько 10 тисяч 

гривень, що у доларовому еквіваленті складає приблизно 400 дол. США, тоді як 

у Європі – 6,8 тис. євро. У ході досліджень було визначено, що у 2014-2015 р. р. 

витрати на одного учня ЗНЗ на навчальний рік по областях України становили 

від 8,5-8,6 тис. гривень у Харківській та Одеській областях до 15,5 тис. гривень 

в Івано-Франківській області [3]. Найдорожче один учень обходиться у двох 

областях із низьким рівнем урбанізації та наявністю гір – в Івано-Франківській 

та Закарпатській областях. 

В Україні існує проблема недостатнього фінансування освітньої галузі та 

неефективного використання наявних ресурсів. Так, починаючи з 2014-х. років, 

на освіту Україна витрачає з бюджету різних рівнів, включно із спеціальними 

фондами, приблизно 5,3% ВВП, тоді як у період 2008-2014 рр. ці видатки 

складали в середньому 8% від ВВП. Світова практика свідчить, що система 

освіти може успішно функціонувати і розвиватись, якщо рівень витрат складає 

5-7% ВВП. 

Однією з проблем є те, що в Україні не існувало певного органу, 

відповідального за визначення нормативів для органів місцевого 

самоврядування (далі – ОМС) щодо забезпечення фінансування навчальних 

закладів. Саме тому згідно зі ст. 94 Бюджетного кодексу України передбачено 

затвердження державних соціальних стандартів і нормативів в описовому та 

вартісному вигляді за кожним з делегованих державою місцевому 
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самоврядуванню повноважень в розрахунку на середньостатистичну 

адміністративно-територіальну одиницю [4]. Розробка відповідного стандарту є 

вкрай необхідним адже це дозволить галузі готувати більш обґрунтовані 

бюджетні запити. 

У зв'язку з процесом децентралізації компетенції ОМС збільшилися, але 

власних доходів недостатньо для того, щоб в повному обсязі покрити потреби в 

фінансуванні (рис. 2). Починаючи з 2015 р., змінами до Бюджетного кодексу 

запроваджено нові типи субвенцій на підготовку робітничих кадрів та освітню 

субвенцію [5]. 

 

 
Рисунок 2. Структури трансфертів з державного бюджету (2011-2016 рр.) 

 

Освітня субвенція передається з Державного бюджету і розподіляється між 

обласним бюджетом, бюджетом міст обласного значення та районними 

бюджетами та може бути використана на фінансування загальноосвітніх шкіл, у 

тому числі і спеціалізованих, вечірніх шкіл. 

Модель освітньої субвенції є виправданою, адже створює можливості для 

того, щоб районний чи міський бюджети отримали певну суму грошей і самі 

розподілили їх між школами. Саме тому з 2015 р. перераховується освітня 

субвенція у розмірі 44 085,30 млн. грн., 2016 р. – 44 512,5 млн. грн. і у 2017 р. 

ця сума значно збільшиться і складе – 52 593,12 млн. грн. Така ситуація цілком 

нормально, особливо для країни, в якій тільки почали свій шлях в реформуванні 

та фінансовій децентралізації. Загалом досвід іноземних країн показує, що 

процес становлення на баланс місцевих органів влади закладів освіти, особливо 

шкільної та позашкільної освіти триває від 2 до 5 років. Але в сучасних реаліях 

для того, щоб місцеві органи влади могли компенсувати хоча б половину 

витрат з власних доходів для їх ефективного функціонування необхідний ще 

більший час. 

Недоліком освітньої субвенції є той факт, що вона може бути спрямована 

лише на оплату поточних видатків навчальних закладів, а на потреби 

капітальних видатків може бути використана лише за умови задоволення у 
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повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період та за умови 

відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками. 

Таким чином, до найважливіших проблем бюджетного забезпечення 

процесу децентралізації освіти, що потребують першочергового вирішення, 

належать: 

 створення та ефективне функціонування опорних шкіл та їх філій; 

нераціональне використання коштів через невизначеність соціальних 

стандартів і нормативів; 

 подолання різниці освіченості між несенням яке проживає в місті та 

селі; 

 існування необґрунтованої мережі навчальних закладів, які надаюсь не 

якісні послуги; 

 перехід до фінансування освіти за рахунок освітньої субвенції 

супроводжується неврегульованістю процесу; 

 перерозподіл повноважень між бюджетами різних рівнів, що зумовлений 

процесами децентралізації; 

 непокриття видатків власними доходами ОМС. 

Отже, запровадження децентралізованої системи освіти в Україні нині 

перебуває на початкову етапі. Після того, як буде завершено формування 

системи управління освітою ОМС, розробка і реалізація плану оптимізації 

мережі ЗНЗ, як методу підвищення якості освіти, має стати її пріоритетним 

завданням. Чи не найважливіша проблема полягає в недостатності 

фінансування освітньої галузі, саме тому шляхом вирішення даної проблеми 

може бути залучення ОМС громадських об'єднань, грантів міжнародних 

технічних програм для використання додаткових ресурсів, збільшення обсягів 

освітньої субвенції. Необхідно, щоб процес залучення та перерозподілу 

грошових коштів був відкритий і прозорий задля подолання проблеми 

неефективного використання наявних ресурсів. 
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Первоочередным фактором при формировании эффективного местного 

самоуправления выступает децентрализация власти в процессе принятия 

бюджетных решений, в частности, формирование и использование средств 

местных бюджетов. Удовлетворение потребностей граждан и предоставление 

общественных услуг в разных сферах жизнеобеспечения территорий напрямую 

зависит от этих решений. 

Децентрализация – это возможность решения конкретных типичных 

проблем общины: финансирование, пополнение местных бюджетов; решение 

коммунальных проблем (ремонт дорог, домов, улучшение водоснабжения, 

ликвидация свалок); возрождение сферы культуры и досуга; повышение 

качества медицины, безопасность (включая пожарную), привлечение 

инвестиций. 

Понятие «децентрализация» в работах ученых имеет разное определение. 

Но главным является наличие взаимосвязи между центральными и местными 

правительствами. По мнению американского ученого М. Белла, 

децентрализация – это способ измерения степени перехода национальной 

экономики от административно-командной к рыночной [1]. 

Бюджетная децентрализация предусматривает эффективное и 

обоснованное разграничение источников дохода и расходных полномочий 

между уровнями власти, создание финансово самостоятельных местных 

органов власти, обеспечивающих в полном объеме финансирование 

социальных и инвестиционных проектов и программ для подведомственной 

территории. В условиях бюджетной децентрализации органам местной власти 

предоставляются полномочия по установлению базы налогообложения, 

определению ставок по отдельным местным налогам и сборам, введению 

налоговых льгот с целью стимулирования отдельных отраслей экономики на 

местном уровне, определению структуры расходов. 

На сегодняшний день попытки реформирования бюджетной системы в 

Украине не привели к созданию взвешенной системы распределения 

полномочий между органами государственной и местной власти. Местный 

бюджет должен стать мощным инструментом приспособления текущего уровня 

экономического и социального развития страны к приоритетам развития 

общества [2]. 

При качественно высоком уровне финансовой независимости, местные 

бюджеты имеют следующие преимущества: 

1) обеспечение макроэкономической стабильности на местном уровне; 
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2) обеспечение финансовой самостоятельности местных органов власти 

по финансированию возложенных на них функций и задач; 

3) создание условий по качественному и эффективному предоставлению 

общественных услуг населению; 

4) усиление ответственности местных органов власти перед населением 

определенных административно-территориальной образований; 

5) содействие поддержанию предпринимательской активности и 

увеличению инвестиционных возможностей местных органов власти. 

Существуют три источника формирования местных бюджетов: 

во-первых, часть налоговых поступлений: налог на доходы физических 

лиц, акцизный налог, налог на прибыль предприятий, местные налоги и сборы, 

плата за пользование недрами и т.д.; 

во-вторых, неналоговые поступления: поступления бюджетных 

организаций, доходы государственных предприятий (кроме НБУ), 

административные сборы и платежи; 

в-третьих, межбюджетные трансферты, представляющие собой средство 

межбюджетного регулирования, которое заключается в передаче средств 

внутри бюджетной системы страны, от одного бюджета – другому. 

Из этих источников первые два можно назвать относительно 

самостоятельными, третий зависит от тех, кто эти трансферты передает. 

Структура источников формирования местных бюджетов Украины за 2014-

2016 гг. представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Доходы местных бюджетов, млн. грн. 

 

По результатам анализа совокупного дохода местных бюджетов за 2014-

2016гг. можно сделать следующий вывод. 

Наибольший удельный вес занимают такие поступления в местные 

бюджеты, как межбюджетные трансферты. С 2014 года общий объем 

поступлений в местные бюджеты увеличился с 130601 млн. гривен в 2014 году 
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до 195395 млн. гривен в 2016 году (на 49,6%). С 2014 года по 2016 год 

наблюдается значительный рост налоговых поступлений (на 95,2%), с 

75250 млн. гривен до 146902 млн. гривен соответственно. 

На третьем месте по удельному весу в доходах местных бюджетах 

занимают неналоговые поступления, наблюдается тенденцию к росту (на 

77,4%) с 12258 млн. гривен в 2014 году до 21757 млн. гривен в 2016 году. По 

состоянию на 31 марта 2017 года по данным Министерства финансов план по 

налоговым поступлениям выполнен на 26%, неналоговым – на 16%. 

Проанализировав доходы местных бюджетов за январь-февраль 2017 года, 

получаем следующие выводы. Общий объем поступлений в местные бюджеты 

(без учета межбюджетных трансфертов) составил 31,1 млрд. гривен, что на 

44,1% больше аналогичного показателя 2016 года. За февраль 2017 года  

поступления составили почти 17,7 млрд. гривен, это на 38,0% превышает 

показатель предыдущего года. 

Традиционно крупнейшим источником доходов местных бюджетов был 

налог на доходы физических лиц. Его поступления за январь составили почти 

8,0 млрд. гривен. Местные налоги и сборы поступили в сумме более 4,8 млрд. 

гривен. Во всех регионах наблюдался значительный прирост доходов, 

крупнейший был зафиксирован в Ивано-Франковской области – 59,5% 

относительно соответствующего показателя 2016 года. Наименьший прирост 

доходов наблюдается в Киевской области (19,0%). Данная статистика 

свидетельствует об увеличении уровня автономии местных органов власти и, 

как следствие, повышение уровня децентрализации [3]. 

Основным признаком чрезмерной централизации межбюджетных 

отношений является дотационность большинства местных бюджетов. Из 

государственного бюджета в 2014-2016 гг. финансировалось более 74% всех 

расходов местных бюджетов. При условии, что цель предоставления 

межбюджетных трансфертов заключается в выравнивании уровня бюджетной 

обеспеченности территории, в условиях децентрализации необходимо 

стремиться к снижению объема этих  поступлений. 

Несмотря на постепенно набирающую темпы децентрализацию, можно 

сделать вывод, что местные бюджеты все еще сильно зависят от центрального 

бюджета, т.к. объемы межбюджетных трансфертов превышают доходы от 

налоговых и неналоговых поступлений вместе взятых [4]. 

Таким образом, важным источником доходов местных бюджетов Украины 

должны стать доходы, которые выступают платой пользователей за блага и 

услуги, предоставляемые на уровне территориальных общин. Во многих 

странах Европы местными органами власти продолжается поиск 

дополнительных источников финансовых доходов, в частности, в таких сферах, 

как переработка мусора домохозяйств, создание мест для парковки, уход за 

детьми, организация внеклассных занятий, более эффективное использование 

спортивных и культурных объектов, использование городского общественного 

транспорта, предоставление медицинских услуг, опека над людьми 

преклонного возраста и т. п. 
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В тех случаях, когда местные органы власти обеспечивают реализацию 

национальной политики в определенных отраслях (например, в части 

получения среднего образования или охраны здоровья), необходимо повысить 

роль целевых трансфертов (субвенций), предоставление которых должно 

базироваться на использовании статистических показателей, не подверженных 

влиянию местных органов власти (возрастная структура населения, плотность 

населения, уровень заболеваемости и т. п.). 

Следует подчеркнуть, что формирование децентрализованной бюджетной 

системы должно осуществляться динамично. Однако, в силу сложности 

процесса децентрализации функциональных полномочий, проведение такой 

реформы должно носить пошаговый, но целенаправленный характер, 

сопровождаться тщательным мониторингом результатов и исправлением 

возможных ошибок. 
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Одной из основных составляющих финансовой безопасности является 

долговая безопасность государства. Значение государственного долга в 

экономике государства обусловливается его разносторонним влиянием на все 

сферы жизни, необходимостью расчета его предельного уровня для 

обеспечения устойчивого экономического роста страны, потребностью 

согласования фискальной и монетарной политики и т.п. Государственный долг 

является неотъемлемой составляющей финансовой системы большинства стран 

мира. Он обусловлен наличием дефицита бюджета – государство не всегда 

имеет возможность сбалансировать расходы в соответствии с имеющимися 

доходами. Величина государственного долга, динамика и темпы его изменения 

http://w1.c1.rada.gov.ua/
http://cost.ua/ru/budget/revenue/
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отражают общее состояние экономики и эффективность функционирования 

государственных структур [1, c. 17]. 

В соответствии с законодательством Украины, государственный долг – это 

общая сумма задолженности государства, состоящая из всех выпущенных и 

непогашенных долговых обязательств, в том числе долговые обязательства 

государства, которые начинают действовать в результате выданных гарантий 

по кредитам или обязательств, возникающих на основании законодательства 

или договора [2]. 

По данным Министерства финансов [3], государственный внутренний долг 

Украины в течение I квартала 2017г. вырос на 4,32%, до 699,60 млрд. грн. по 

сравнению с 31.12.2016 г., когда его величина составляла 670,65 млрд. грн. При 

этом, внутренняя задолженность выросла с 668,13 млрд. грн. до 697,12 млрд. 

грн. (+4,71%), а задолженность перед банковскими учреждениями снизилась с 

2,51 млрд. грн. до 2,48 млрд. грн. (-1,3%). Задолженность по долгосрочным 

обязательствам на 31 марта 2017г. составляла 410,14 млрд. грн., что на 6,53% 

больше, чем по состоянию на 31 декабря 2016 года; по среднесрочным 

обязательствам - 282,24 млрд. грн. (+1,08%), по краткосрочным обязательствам 

- 4,74 млрд. грн. (+21,45%). 

Государственный внешний долг Украины на конец I квартала 2017г. 

составил 36,20 млрд. долл. Он увеличился по сравнению с 31 декабря 2016 года, 

на 0,42%. Задолженность по ОВГЗ на 31 марта 2017 г. составила 19,04 млрд. 

долл., задолженность по другим внешним обязательствам выросла с 17,01 млрд. 

долл. до 17,16 млрд. долл. (+0,89%). 

Важнейшим показателем, характеризующим состояние государственного 

долга, является отношение величины долга к валовому внутреннему продукту. 

Этот показатель характеризует возможность обслуживания долга за счет 

произведенного в стране продукта за год. В соответствии с международными 

стандартами, оптимальный размер долга государства не должен превышать 

60% от годового объема валового внутреннего продукта. Уровень 

государственного долга Украины (рис. 1) в конце 2016г. достиг 81% валового 

внутреннего продукта и является критическим по сравнению со значением 

этого показателя для отдельных развитых стран мира [4, c. 16-17]. В целом, 

наблюдается тенденция постепенного увеличения значения уровня 

государственного долга по отношению к объему ВВП. 

Результаты анализа позволяют выделить основные проблемы 

формирования и управления государственным долгом в Украине на 

современном этапе: 

• несовершенное законодательство в части регулирования отношений, 

возникающих в процессе управления государственным долгом; 

•  отсутствие четкого разграничения полномочий государственных органов 

по управлению внешними долговыми обязательствами; 

• неэффективное размещение средств внешних займов, отсутствие 

непосредственных связей между направлениями использования внешних 

займов и источниками их погашения; 
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•  неэффективная валютная структура внешнего долга; 

• недостаточное внимание к привлечению внешних займов с целью 

инвестирования в инновационные, высокотехнологичные, высокодоходные 

проекты; 

•  отсутствие действенного контроля процесса формирования и погашения 

государственного долга и др. [5, c. 27]. 

 

 
Рисунок 1. Динамика отношения величины государственного долга 

Украины к ВВП за 2007-2016 гг. 

 

Министерство финансов Украины вынуждено брать новые кредиты, чтобы 

получить средства для погашения существующего долга. В результате, объем 

государственного кредита и платежей по обслуживанию государственного 

долга постепенно увеличивается (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика изменения объема государственного кредита и 

платежей по обслуживанию государственного долга в 2013-2016 гг. 
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Из-за большого объема накопленного государственного долга сложной 

задачей становится укрепление доверия граждан к национальной валюте, 

противодействие инфляционным процессам, накопление и обеспечение страны 

валютными резервами, конвертируемость национальной валюты. Все это может 

привести к девальвации национальной денежной единицы. 

Для решения проблемы накопления государственного долга Украины и 

преодоления негативных тенденций сложившейся долговой ситуации нужно, 

прежде всего, сократить объемы дефицита государственного бюджета 

Украины, который является основной причиной ежегодного роста 

государственного долга Украины (рис. 3). При неизменной долговой политике 

Украине грозит долговой кризис. 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика изменения государственного долга и дефицита 

государственного бюджета в течение 2007-2016 гг. 

 

Сокращение дефицита государственного бюджета Украины можно 

достичь с помощью ряда мер, основными из которых являются [5, c. 28]: 

• установление жесткой системы контроля и отчетности за поступлением и 

расходованием средств, что уменьшит влияние «теневого» сектора экономики, 

государственных злоупотреблений и обеспечит эффективность 

государственных расходов; 

• сокращение расходов на содержание органов государственной власти; 

• уменьшение расходов на социальную защиту путем осуществления 

пенсионной реформы, в частности, введение второго уровня пенсионной 

системы; 

• расширение базы налогообложения путем сокращения налоговых льгот; 

• эффективное использование средств от приватизации государственного 

имущества и др. 

Таким образом, существование значительного по размеру 

государственного долга, превышающего критериальные показатели, может 
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правительства на сегодняшний день является реализация мер по сокращению 

дефицита государственного бюджета. Это позволит сократить величину 

государственного долга и расходы на его обслуживание. 
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В современных условиях развитие экономики Республики Беларусь 

немыслимо без формирования инновационных направлений деятельности. На 

примере развитых стран можно увидеть насколько мощный импульс способен 

придать национальной экономике «инновационный рычаг», поскольку 

устойчивое и долгосрочное развитие страны зависит в большей степени не от ее 

ресурсного потенциала, а от инновационной активности реального сектора 

экономики. Финансирование инноваций во всем мире признано одним из 

наиболее эффективных механизмов ускорения процессов качественных 

трансформаций в экономике [1]. Существуют различные источники 

финансирования инновационных проектов, однако в этой статье мы 

рассмотрим венчурное инвестирование и краудфандинг. 

В теории и практике используются различные подходы к определению 

венчурного финансирования. В США принято считать, что к венчурному 

капиталу относится лишь тот, который инвестируется исключительно в «в 

высокие технологии», в то время как в Европе считается целесообразным 

относить к венчурным инвестиции, направляемые в объекты с невысокой 

степенью новизны, но обладающие большим потенциалом коммерческого 

успеха. В Республике Беларусь, венчурное финансирование проектов принято 

воспринимать как один из механизмов инвестирования в инновации [2]. 

http://zakon2/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://www.minfin/
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В Республике Беларусь инновационные предприятия, стартапы 

преимущественно поддерживаются сообществом бизнес-ангелов «БАВИН» и 

Белорусским инновационным фондом (Белинфонд). Первая структура 

появилась в ноябре 2010 года. Инициаторами ее создания выступали 

предприниматели из различных отраслей: IT, страхования, строительства, масс-

медиа, логистики, энергетики, производства и др. Белинфонд сформирован для 

усиления государственной инновационной деятельности и является 

некоммерческой организацией, находящейся в подчинении Государственного 

комитета по науке и технологиям. За счет его средств финансируются 

преимущественно инновационные проекты на возвратной основе. 

В 2013 году появились позитивные сдвиги в области венчурных 

капиталовложений при сотрудничестве Белинфонда с иностранными 

венчурными структурами: АО «Акционерный инвестиционный фонд рискового 

инвестирования «Парасат»» (Казахстан), Virtual CEO (Латвия), «Брайт Капитал 

Менеджмент» и «Инфраструктурные инвестиции РВК» (Российская 

Федерация). Результатом кооперации стала реализация трех национальных 

венчурных проектов на общую сумму 1,97 млн. руб., которые основаны на 

современных технологиях, масштабируемы, имеют потенциальные рынки 

сбыта и показатели доходности. Однако данные результаты носят точечный, а 

не системный характер. 

Первая белорусская компания Зубр Капитал, управляющая фондами 

прямых инвестиций, 30 июня 2016 объявила о запуске Zubr Capital Fund I 

(ZCFI) объемом 50 млн. долл. США. В портфеле фонда будет находиться 5-7 

компаний, с акцентом на быстро развивающиеся компании в секторе 

информационных технологий, производстве товаров народного потребления с 

высоким экспортным потенциалом, а также компании розничной торговли. 

Запуск Zubr Capital Fund I является важным событием не только для Зубр 

Капитала, но и в целом для рынка финансовых услуг Беларуси. 

Кроме того, белорусские венчурные проекты (стартапы) «котируются» на 

бирже инвестиционных проектов Startup.network (платформе для участников 

венчурного рынка, которая помогает предпринимателям быстро найти первые 

раунды инвестиций для своих проектов, а инвесторам – эффективно вложить 

деньги) [3]. 

Вторым отмеченным нами источником финансирования инновационных 

проектов является краудфандинг. 

Краудфандинг – это коллективное сотрудничество людей, которые 

добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы через интернет, 

чтобы поддержать усилия других людей или организаций. Сбор средств может 

служить для различных целей – финансирование стартап-компаний и малого 

предпринимательства, создание свободного программного обеспечения, 

получение прибыли от совместных инвестиций и многого другого. Кроме того, 

есть несколько моделей краудфандинговых площадок: краудфандинг с целью 

извлечения прибыли, краудинвестинг, а также краудфандинг 

благотворительной и социальной направленности. 
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Краудинвестинг  как частный случай краудфандинга, представляет собой 

процесс привлечения свободных финансовых ресурсов широкого круга лиц 

(физических лиц, микроинвесторов), руководствующихся собственными 

интересами, для финансирования, главным образом посредством глобальной 

сети интернет, коммерческих проектов с последующим получением 

инвесторами финансового вознаграждения. Отличительной особенностью 

краудинвестинга является именно финансовый характер вознаграждения 

инвестору. 

Рассматривая подход к финансированию проектов стартап-компаний в 

рамках краудинвестинговой модели, стоит отметить, что популяризация 

краудэкономики в мире нашла свое отражение и в национальной экономике 

Республики Беларусь. Несмотря на только формирующийся рынок и 

распространение информации среди экономических агентов о краудфандинге в 

целом и краудинвестинге в частности, уже сегодня в стране функционирует 

несколько краудплощадок и их число, как и степень качества их организации, 

постоянно растет. 

Самой большой краудфандинговой платформой в Беларуси является 

Ulej.by. В качестве аналога организаторы Ulej.by использовали популярную 

платформу Kickstarter с моделью «Все-или-Ничего», то есть если проект не 

собирает необходимую сумму, деньги в полном объеме возвращаются 

дарителям. В случае успеха проекта «Улей» банк и платежная система возьмут 

комиссию в 12% от всей собранной суммы. Также, если полученная сумма 

превысит 4 947 руб., автору необходимо будет с этой суммы денег заплатить 

подоходный налог в размере 13%. За полгода работы Ulej.by общая сумма 

финансирования составила более 170 000 руб. 

Другой краудфандинговой площадкой, работающей на белорусском рынке, 

является Talaka.by. В «Талакоште» нужно описать проект, указать сумму, 

необходимую для реализации проекта, выбрать продолжительность кампании и 

тип сбора: «Всё или ничего» или «Всё, что собрано» (автор получит деньги 

если наберется хотя бы 25%). Комиссию за размещение проекта площадка не 

берет. 

Площадка была запущена в 2013 году и на данный момент размещено 

более 750 проектов в сферах образования, предпринимательства, национальной 

культуры, социальной помощи, искусства и технологий. За полтора года 

реализовано 28 проектов на сумму 105 900 руб. 

Обращает на себя внимание и проект Wikibank. Это онлайн площадка 

оценки бизнес-идей другими пользователями площадки и возможность 

финансирования этих идей Белгазпромбанком. 

Проекты, получившие финансирование, могут привлекать вклады. Это 

гарантированные возвратные вклады с хорошим рыночным процентом, открыв 

которые вкладчики еще получают приятные бонусы от организаторов проектов. 

WikiBank разработан для предпринимателей, у которых есть интересная 

бизнес-идея и они хотят протестировать и реализовать ее. На уникальной 

онлайн площадке пользователи оценивают интересные проекты и 
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поддерживают их своими вкладами, а организаторы получают оценку своей 

идеи, рекомендации по ее улучшению и финансирование [4]. 

Следует отметить, что краудфиндинг имеет ряд недостатков, связанных 

прежде всего с возможными рисками инвестора (так как он может не только не 

получить финансовое вознаграждение, но и потерять свой капитал) и 

отсутствием гарантированного успеха проекта. 

Вместе с тем краудфандинг, как и краудэкономика в целом, – действенный 

механизм по сбору средств не только для бизнес-стартапов и малого 

предпринимательства, но и для оказания помощи пострадавшим от стихийных 

бедствий, развития свободного программного обеспечения и других 

общественно полезных целей. 

Также краудинвестинг, как финансовая модель инвестиционного проекта 

способствует росту занятости населения страны; благоприятствует росту 

технологического и инновационного развития; подразумевает широкую 

независимую экспертизу актуальности и успеха реализации инвестиционного 

проекта; предоставляет возможность получить финансирование бизнесу на 

приемлемых условиях и в необходимый срок, когда традиционные формы 

финансирования не могут быть применимы к проекту; снижает уровень 

посреднической деятельности в экономике. 

Подводя итог сказаному, можно сделать следующие выводы: 

1. Основными проблемами, препятствующими эффективному 

финансированию инновационных стартап-проектов в Беларуси, является то, что 

краудфандинг как источник финансирования вызывает недоверие у инвесторов 

в силу отсутствия нормативно-правовых актов, регламентирующих его работу; 

недостаточное количество бизнес-ангелов в республике, а также сложность их 

поиска и привлечения инвестиций. 

2. Активизация инновационной деятельности возможна благодаря 

совершенствованию механизма финансирования инновационных проектов 

путем внедрения следующих мероприятий: создание нормативно-правовой 

базы, которая позволит регламентировать деятельность краудфандинговых 

площадок, повысить уровень доверия участников и инвесторов, а также 

увеличит приток инвестиций именно в стартапы, а не в разовые проекты; 

создание благоприятных условий для бизнес-ангелов. 

3. Отмечено недостаточное финансирование инновационных проектов 

стартапов со стороны государства через созданные объекты инновационной 

инфраструктуры и институты развития. Для решения этой проблемы можно 

увеличить число выставок, презентаций и прочих мероприятий, направленных 

на повышение информационной освещённости стартапов о возможных 

источниках финансирования; организация тендеров по привлечению крупных 

компаний к созданию бизнес-инкубаторов, инновационные проекты которых 

обязуется финансировать государство, сохраняя долю компании в проекте, что 

позволит повысить эффективность работы бизнес-инкубаторов, не создавая 

финансовые нагрузки на компании [5]. 
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Таким образом, в Республике Беларусь идет становление и развитие 

новых, перспективных, инновационных направлений деятельности, что будет 

способствовать подъему национальной экономики. 

 
Список использованных источников 

1. Бобрович В.В. Венчурное финансирование инновационных проектов: пути 

совершенствования / В.В. Бобрович, А.С. Страшинская // Веснік беларускага дзяржаўнага 

эканамічнага ўніверсітэта. 2016. – № 1. – С. 90-99. 

2. Волкова Г.И. Венчурное инвестирование инновационных проектов: современные 

тенденции развития и риски / Г.И. Волкова, Т.В. Мишерина // Экономический анализ: теория 

и практика. – 2016. – № 1. – с. 93. 

3. Зиятдинова А.Т. Венчурное финансирование инноваций: проблемы и перспективы 

развития в Республике Беларусь / А.Т. Зиятдинова // Материалы V международной научно-

практической конференции студентов и магистрантов 2017. – г. Гомель. 

4. Подробнее о WikiBank [Электронный ресурс]. – 2017. – URL: https://wikibank.i24.by (дата 

обращения: 21.04.2017). 

5. Никулина О.В. Совершенствование механизма финансирования инновационных проектов 

в форме создания и развития стартапов / О.В. Никулина, А.А. Яхшибекян // Инновации. – 

2016. – № 10. – С. 93-99. 

 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Вихновская Е.И., Шерстнева Д.С. 

Научный руководитель – Сидорова А.В., ассистент 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

 

Финансовая политика – это особая сфера деятельности государства, 

направленная на мобилизацию финансовых ресурсов, их рациональное 

распределение и использование для осуществления государством его функций, 

а также на обеспечение соответствующими финансовыми ресурсами 

реализации той или иной государственной программы экономического и 

социального развития [1, c. 56]. 

От эффективности проведения финансовой политики зависят многие 

макроэкономические показатели (уровень безработицы, инфляции 

экономический рост и др.), поэтому особенности выбора направления 

финансовой политики государства зависит в основном от проблем, которые 

необходимо решать для достижения стабильного развития экономики. 

Проблемы финансовой политики можно сформулировать, рассмотрев 

состояние её основных частей, то есть бюджетную, налоговую и денежно-

кредитную политики. 

В бюджетной политике значительное влияние на экономику оказывают 

следующие проблемы: 
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1) увеличение размера внешнего долга, который составил на 01.03.2017 г. 

13,6 млрд. долл. США; 

2) значительные расходы на непервоочередные цели. 

Анализируя период 2012-2017 гг. ,необходимо отметить, что в течение 5 

лет внешний государственный долг увеличивался в среднем на 1,5% (рисунок 

1). 

 

 

Рисунок 1. Состояние внешнего государственного долгана 2012-2017 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [6] 

Решить проблему внешнего долга приходиться путем создания профицита 

государственного бюджета и направления его на погашение образовавшегося 

долга, причем в 2017 г. данные выплаты составят 3,2 млрд. долл. США, при 

этом не уменьшая золотовалютных резервов страны. 

В сфере налоговой политики важными являются такие проблемы, как 

проблема теневой экономики, ухода от налогообложения, которые актуальны 

для всех стран. Они приводят к тому, что фискальные органы не в состоянии 

обеспечить аккумулирование должного объема доходов. 

Кроме того, на фоне роста государственного долга и снижения налоговой 

нагрузки в последние годы для правительства существенно снижается поля для 

маневра в фискальной сфере. 

Так, например, в 2017 г. планируется снизить налоговую нагрузку до 

23,5% ВВП, а на 2016 г. уровень налоговой нагрузки составлял 24,6% ВВП. 

В условиях высокой долговой нагрузки на бюджет необходимо расширять 

недолговые источники исполнения обязательств, в т.ч. за счет формирования 

полной и устойчивой доходной базы бюджета. 

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь за 

январь-март 2017 г. доходы бюджета, контролируемые налоговыми органами, 

составили всего 4 877,6 млн. руб. Большую долю в налоговых поступлениях в 

бюджет государства занимают организации, подчинённые Министерству 

энергетики и за анализируемый период составили 299,7 млн. руб. (рисунок 2). 
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Примечание – Источник: [2]

 

Одной из целей налоговой политики является уменьшение зависимости 

поступлений от конъюнктурных колебаний. 

Налоговую базу планируется расширить только за счет роста экономики, 

создания новых предприятий. 

Поэтому в 2017 г. в области налоговой политики предусмотрены меры по 

совершенствованию налоговой системы для обеспечения экономического роста 

и сбалансированности доходной базы бюджета. 

К основной проблеме денежно-кредитной (монетарной) политики можно 

отнести закредитованность белорусских предприятий, которая вызывает 

недостаточный финансовых потенциал банков и низкую эффективность 

обслуживания реального сектора. 

Вторая проблема связана с низкой устойчивостью национальной валюты. 

Также затруднено решение проблемы привлечения инвестиций, особенно 

прямых иностранных инвестиций, несмотря на их относительный рост в 

абсолютном выражении, они не обеспечивают потребностей белорусской 

экономики. 

Рисунок 2. Поступление платежей в бюджет в разрезе отдельных органов 

государственного управления и организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, за январь - март 2017 года 
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В 2017 году продолжится проведение денежно-кредитной политики в 

режиме монетарного таргетирования, предусматривающего контроль над 

денежным предложением. В качестве промежуточного ориентира монетарной 

политики по-прежнему будет использоваться широкая денежная масса, в 

качестве операционного - рублевая денежная база. Прирост средней широкой 

денежной массы прогнозируется на уровне 14 процентов плюс/минус 2 

процентных пункта (декабрь 2017 г. к декабрю 2016 г.). 

Сохранится общая направленность процентной политики на постепенное 

снижение процентных ставок в экономике по мере формирования 

соответствующих благоприятных условий. 

Как и в 2016 г., так и в 2017 г. Национальный банк  будет проводить 

мероприятия, направленные на ужесточение монетарной политики. В 

результате таких действий к концу I квартала 2016 г. произошло уменьшение 

инфляционного давления, что позволило Национальному банку возобновить 

снижение процентных ставок в экономике. 

Постоянно доступные инструменты Национального банка призваны 

ограничивать колебания ликвидности и процентной ставки межбанковского 

рынка. Корректирующее воздействие на ликвидность банков может 

оказываться двусторонними операциями поддержки ликвидности и 

проведением дополнительных аукционов. 

В результате проведения денежно-кредитной политики, носящей 

нейтральный характер, станет замедление инфляционных процессов, 

обеспечение макроэкономической и финансовой устойчивости. 

Таким образом, можно кратко определить основные проблемы: 

 падение спроса на отечественные товары; 

 падение экспорта, а вследствие доходов предприятий и бюджета; 

 большие затраты в энергетической системе и жилищно-коммунальном 

хозяйстве; 

 неразвит малый и средний бизнес, а также сфера услуг; 

 недостаток рынков для развития экспорта; 

 низкий экономический рост (в последние годы отрицательные темпы 

роста); 

 недостаток инвестиций в экономике. 

Основными направлениями финансовой политики являются: 

1) оптимизация структуры управления и снижение затрат в 

энергетической системе и жилищно-коммунальном хозяйстве, ликвидация 

перекрёстного и бюджетного субсидирования этих отраслей; 

2) создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, 

сферы услуг; 

3) развитие инфраструктуры, ускоренное внедрение государственно-

частного партнёрства; 

4) продвижение товаров и услуг на новые рынки, сбалансированная 

экспортная стратегия; 
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5) поддержка экономического роста мерами денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики; 

6) инвестиции в человеческий капитал, таргетирование социальной 

поддержки; 
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Актуальность темы связана с большим влиянием государственных 

финансов и финансово-кредитной системы в развитии нашего государства. 

Современная практика хозяйствования определяет необходимость 

теоретического обоснования роли и места государственных финансов в системе 

рыночных отношений. При этом функционирование финансовой системы 

государства обуславливает степень государственного (административного) 

вмешательства в рыночные механизмы хозяйствования. В связи с этим 

значительно актуализируется вопрос о новом функциональном назначении 

государственных финансов в рыночной системе. 

Целью статьи является анализ структуры финансовой системы Украины и 

ее основных звеньев, актуальности для Украины развития финансово-

http://www.minfin.gov.by/tax_policy
https://www.nbrb.by/Legislation/documents/ondkp2017.pdf
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кредитных отношений, исследование национальных особенностей и функций 

органов управления финансами Украины на разных уровнях. 

Эффективность управления предопределяется четкой идентификацией 

объектов и субъектов управления. Субъектами являются те организационные 

структуры, которые осуществляют управление (финансовые отделы 

предприятий, финансовые государственные органы, налоговые службы, 

страховые органы и др.), причем совокупность всех организационных структур, 

осуществляющих управление финансами, образует финансовый аппарат; 

объектом финансового управления является финансовая деятельность 

государства и субъектов хозяйствования [1]. 

Общее управление финансами, согласно Конституции Украины, 

возложено на вышестоящие органы государственной власти – Верховную Раду 

Украины, Президента, правительство (рис. 1). 

В сфере управления финансами к полномочиям Верховной Рады Украины 

относятся: 

- утверждение Государственного бюджета Украины и других финансовых 

законов; 

- контроль за выполнением государственного бюджета, принятие решений 

относительно отчета о его выполнении; 

- контроль за использованием займов, полученных Украиной; 

- утверждение всех решений, которые связаны с финансовой политикой 

государства. 

К полномочиям Кабинета Министров Украины относятся: 

-  обеспечение условий проведения финансовой, ценовой, инвестиционной 

и налоговой политики государства; 

-  разработка проекта закона о Государственном бюджете Украины; 

- обеспечение практического выполнения Государственного бюджета 

Украины и представление отчета о его выполнении; 

- разработка и последующая реализация стратегических направлений 

единой государственной финансовой политики. 

Центральным специализированным органом государственной 

исполнительной власти по управлению финансами является Министерство 

финансов Украины, которое входит в состав Кабинета Министров и реализует 

финансовую политику государства [2]. Именно Министерство финансов 

Украины организовывает выполнение государственного бюджета через 

Государственное казначейство и его территориальные органы. 

Основным критерием, на котором базируется выполнение бюджетов, 

является обеспечение поступлений налогов в бюджет всех уровней. 

Соответствующая функция положена на Государственную фискальную службу 

Украины. Ее главной задачей является контроль за выполнением 

законодательных и нормативных актов по налогообложению, правильностью 

расчетов, полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов и других 

платежей, установленных законодательством Украины. Функциями 

Государственной фискальной службы Украины сводятся к следующему: 
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Рисунок 1. Система управления государственными финансами в Украине 

 

 проведение и организация работы областных, городских, районных 

налоговых служб по контролю за выполнением законодательства по налоговым 

поступлениям и других платежей в бюджет юридическими и физическими 

лицами; 

 разработка предложений относительно усовершенствования налогового 

законодательства; 

 разработка и издание инструктивных, методических указаний о порядке 

удержания налогов; 
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 проведение разъяснительной работы среди населения, предприятий и 

организаций относительно порядка, сроков и методов расчетов налогов и 

других платежей в бюджет; 

 проведение в министерствах, ведомствах, предприятиях, учреждениях и 

организациях всех форм собственности проверки денежных поступлений, 

документов, бухгалтерских книг, отчетов, смет, деклараций и других 

документов относительно начисления и оплаты налогов и других платежей в 

бюджет; 

 принятие решений о применении финансовых санкций и наложение 

административных штрафов на нарушителей действующего законодательства 

[3]. 

В основу деятельности Государственного казначейства положен принцип 

единого счета государственного бюджета в объединении с централизацией, 

через которую обеспечивается ежедневный анализ государственных средств. 

Казначейство проводит оплату счетов учреждений, которые содержатся из 

государственного бюджета, со своих счетов, обеспечивая контроль за 

поступлением средств в бюджет, их целевым и предметным использованиям. 

Проведенный аналитический экспресс-экскурс структуры финансового 

аппарата и его управленческих функций показал, что в Украине упомянутый 

финансовый аппарат является довольно громоздким и разветвленным, 

государственные структуры – необоснованно разбухшими и зачастую 

дублирующими друг друга, в силу чего функционирование финансового 

аппарата в целом является в определенной степени забюрократизированным и 

не достаточно эффективным. 

Данное положение дел в финансовой сфере провоцирует негативные 

последствия в национальной экономике и приводит к возникновению новых 

как глобальных, так и менее значимых проблем. Наличие существующих 

нерешенных финансовых проблем, которые имеют место в национальной 

экономике, и их хроническое пролонгирование приводит к таким 

отрицательным последствиям: 

- население не доверяет правительству Украины, не считает его 

финансовую политику правильной и устойчивой, поэтому средства 

предпочитают вкладывать в покупку иностранной валюты; 

- степень устойчивости национальной валюты населением оценивается 

невысоко, несмотря на достаточно устойчивый курс гривны к другим валютам. 

Сказывается эффект еще совсем недавней обвальной инфляции; 

-  из указанных двух тезисов объективно и закономерно следует печальное 

для экономики Украины заключение о том, что население скупкой иностранной 

валюты финансирует экономику других стран. Причем парадокс заключается в 

том, что банки Украины дают вкладчикам гарантии сохранности их средств, 

влияя на это процентными ставками по вкладам и собственным имуществом, – 

другими мерами и невозможно пока привлечь устойчивый поток вкладов. Но 

ведь тем, кто покупает иностранную валюту, никто не дает никакой гарантии 

того, что завтра правительство страны валюты не проведет обмен с элементами 
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конфискационного характера. Покупательская способность валюты падает, и 

тем не менее ее покупают и используют как средство накопления. 

Среди национальных экономистов преобладает мнение, что создание 

эффективной бюджетной системы является чуть ли не главной целью рыночной 

реформы в Украине. Она должна охватить проблемы собственно бюджетного 

процесса, структуры поступлений и расходов, бюджетного дефицита и 

способов его финансирования. 

Хотя за последние годы и имели место определенные позитивные сдвиги, 

бюджетный процесс все еще характеризуется непрозрачностью, значительным 

параллелизмом и отсутствием четкого разделения полномочий и обязанностей 

между законодательными и исполнительными органами. Эта проблема еще 

более заострилась в связи с недавними событиями на международном рынке 

капитала, которые негативно повлияли на украинский кредитно-валютный 

рынок, усложнив финансирование бюджетного дефицита. 

В условиях национальной экономики Украины основными направлениями 

финансовой политики, направленной на совершенствование национальной 

финансовой системы, являются в первую очередь: 

 совершенствование финансового законодательства и права. 

 преодоление различных форм финансового кризиса. 

Управление финансами на государственном уровне требует кардинального 

реформирования всех процедур и операций управленческого процесса в целом. 

В первую очередь это касается создания адекватного организационно-

экономического механизма управления финансами, при котором системно 

сочетались и эффективно функционировали бы такие блоки управления, как: 

 управление финансами на общегосударственном уровне; 

 управление финансами на уровне предприятий, учреждений и 

организаций; 

 управление финансами в системе внешнеэкономической деятельности 

Украины; 

 адаптация к новым экономических реалиям и требованиям налогового и 

бюджетного кодексов Украины; 

Одной из важнейших современных и до сих пор не решенных задач в 

сфере преобразования данного механизма является повышение эффективности 

всего финансового механизма и, прежде всего таких его элементов, как: 

 управление финансами; 

 финансовое планирование; 

 финансовый контроль; 

 финансовое регулирование; 

 децентрализация бюджетной системы; 

 создание действенного механизма финансовой поддержки 

предпринимательской деятельности и прежде всего предприятий, занятых в 

производственном секторе. 

Указанные направления требуют комплексного, системного и 

принципиально решительного преобразования многих взаимосвязанных 
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составляющих финансовой системы государства. Для эффективного рыночного 

функционирования финансовой системы в Украине необходимо осуществить 

следующие реформаторские действия, инициатором и реализатором которых 

должно выступать именно государство: 

 повысить эффективность деятельности банков путем их укрупнения; 

 привести законодательные нормы Украины в соответствие с 

международными стандартами; 

 отказаться от использования неденежных форм расчетов; 

 ввести жесткую фискальную дисциплину; 

 укрепить процедуру банкротства. 
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В умовах складної фінансово-економічної ситуації в Україні, часткової 

окупації її території, ведення військових дій на сході країни стрімко знижується 

рівень життя її громадян, рівень їх зайнятості, якість і доступність суспільних 

благ у сфері охорони здоров'я, освіти та культури. Як наслідок – знищується 

людський капітал, динаміка розвитку якого визначає конкурентоздатність 

національної економіки. Також характерною ознакою розвитку соціальної 

сфери останніх років в Україні є недостатність обсягів як бюджетного, так і 

позабюджетного фінансування, що, в свою чергу, негативно позначається на 

людському потенціалі, який є не лише ключовою метою, а й найважливішим 

детермінантом і чинником економічного розвитку України. За таких обставин 

країні все важче витримувати навантаження, пов'язане з функціонуванням 

системи соціального захисту населення. 

Створення ефективної системи соціального захисту населення є 

домінуючим завданням у процесі побудови соціально-економічної моделі 

суспільства на сучасному етапі в Україні. Визначальним чинником формування 
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дієвого соціального захисту громадян є фінансове забезпечення цієї сфери, яке, 

з одного боку, повинно бути пріоритетним у фінансуванні найважливіших 

суспільних потреб, а з іншого боку, є обмеженим з огляду на сьогоднішні 

обставини та фінансові можливості держави. 

У науковій літературі найбільш поширеними вважаються наступні 

визначення поняття «соціальний захист». 

«Соціальний захист населення – державна підтримка певних категорій 

населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових процесів, 

забезпечення відповідного рівня життя шляхом надання правової, фінансової, 

матеріальної допомоги окремим громадянам (найбільш вразливим верствам 

населення), а також створення соціальних гарантій для економічно активної 

частини населення, забезпечення прийнятних для країни умов життя та праці 

громадян, у тому числі через установлення соціальних стандартів» [1]. 

«Під системою соціального захисту сьогодні розуміється сукупність 

законодавчо визначених економічних, соціальних, юридичних гарантій і прав, 

соціальних інститутів та установ, що забезпечують їх реалізацію та створюють 

умови для підтримки життєзабезпечення і діяльного існування різних 

соціальних верств і груп населення, передусім соціально вразливих» [3, с. 45]. 

«Соціальний захист – це система державного гарантування прав громадян 

України на матеріальне забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової 

втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та інших випадках, передбачених законодавством 

України» [2]. 

Основним джерелом фінансування соціального захисту населення є 

державний бюджет. Бюджет  забезпечує вибір оптимального способу 

витрачання кошті. За бюджетним кодексом України до видатків, що 

здійснюються з нього, належать видатки на соціальний захист та соціальне 

забезпечення. Головним розпорядником коштів Держаного бюджету України 

щодо соціального захисту населення Міністерство соціально політики України. 

Бюджетний механізм управління у сфері соціального захисту населення 

являє собою сукупність методів, засобів, важелів та інструментів впливу на 

виконання програм (як державних, так і регіональних) соціального захисту за 

допомогою коштів бюджету. Він включає дві підсистеми, що відображають 

методи бюджетного впливу на фінансування соціальних гарантій – бюджетне 

забезпечення та бюджетне регулювання [3]. 

Незаперечним є той факт, що в Україні видатки на соціальний захист і 

соціальне забезпечення протягом 2013-2016 рр. є пріоритетним напрямком 

державних видатків, тому що складають четверту частину всіх видатків 

Зведеного бюджету (рис. 1). При цьому простежується незначна тенденція до 

збільшення їх частки з 32,7% у 2013 р. до 33% у 2016 р. За досліджуваний 

період величина соціальних видатків у Зведеному бюджеті України зросла від 

145 млрд. грн. у 2013р. до 258,4 млрд. грн. у 2016 р., або на 56%. 
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Незважаючи на процеси децентралізації, які проходять в Україні, розподіл 

видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення між ланками 

бюджетної системи – центральним бюджетом та бюджетами органів місцевого 

самоврядування – відбувалося нерівномірно у майже незмінному 

співвідношенні. Частка видатків з місцевих бюджетів в структурі видатків 

соціального захисту і соціального забезпечення Зведеного бюджету складає 

близько 41 % [4]. 

Про значимість функції держави щодо соціального захисту та соціального 

забезпечення своїх громадян свідчить динаміка частки видатків Зведеного 

бюджету України на її виконання у ВВП. Результати аналізу показали, що 

найвищого рівня (майже 11%) частка видатків на соціальний захист та 

соціальне забезпечення досягала у 2016 р. У інші роки ця частка була дещо 

нижчою на рівні 9% (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Динаміка та структура видатків Державного та місцевих бюджетів 

України за статтею «Соціальний захист та соціальне забезпечення» протягом 

2013-2016 рр. 

 

Загальний обсяг фінансування на соціальний захист і соціальне 

забезпечення зріз у 2016 році у порівнянні з 2015 на 63,31 млрд. грн., а приріст 

склав 69,66% (табл. 1). Найбільший обсяг витрат припав на соціальний захист 

пенсіонерів, він зріз на 64,08 млрд. грн., а темпи приросту склали 79,3%. На 0,1 

млрд. грн. зросли витрати на соціальний захист ветеранів війни та праці, темпи 

приросту цих витрат – 8,47%. На соціальний захист на випадок 

непрацездатності у 2016 р. було витрачено на 0,08 млрд. грн. більше ніж у 
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2015р. Темпи приросту при цьому становили 6,96%. Також на 0,01 млрд. грн. 

зросли відповідно видатки на соціальний захист сім’ї, дітей та молоді, темпи 

приросту склали – 33,33%. Але є статті витрат, які у 2016 р. знизились у 

порівнянні з 2015 р.; так, наприклад, зменшились на 0,02 млрд. грн. видатки на 

соціальний захист безробітних. Також на 0,3 млрд. грн. зменшився обсяг 

фінансування допомоги у вирішенні житлового питання, темпи падіння якого 

становили – 17,14%. 

 

Таблиця 1 

Структура видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення протягом 

2015-2016 рр. млрд. грн. 

 

Видатки на соціальний захист інших категорій населення зменшились 

відповідно на 0,59 млрд. грн., а темпи падіння склали – 10,67%. На 0,01 млрд. 

грн. менше було витрачено на фундаментальні та прикладні дослідження і 

розробки у сфері соціального захисту. 

З макроекономічного погляду фінансування соціального захисту населення 

має важливе значення. Воно потребує значних фінансових вливань, тому 

першочергово фінансується з бюджетних коштів і містить значний 

перерозподільний потенціал. Необхідність удосконалення системи соціального 

страхування пов'язана із перманентним недофінансування вкладень у людський 

капітал, недостатньою ефективністю діючої системи соціального захисту 

населення та як наслідок зубожіння населення. 

До основних проблем у сфері соціального захисту та соціального 

забезпечення в Україні слід віднести наступні: 

- неефективність бюджетного управління наявними фінансовими 

ресурсами як головними розпорядниками так і окремими соціальними 

установами; 

- недоліки в системі державного контролю за використанням бюджетних 

ресурсів [23, с. 140]; 

- недостатня ефективність управління розподілом фінансових ресурсів у 

сфері соціального забезпечення; 

Напрями 2015 2016 

Соціальний захист на випадок непрацездатності 1,15 1,23 

Соціальний захист пенсіонерів 80,81 144,89 

Соціальний захист ветеранів війни та праці 1,18 1,28 

Соціальний захист сім'ї, дітей та молод 0,03 0,04 

Соціальний захист безробітних 0,07 0,05 

Допомога у вирішенні житлового питання 1,75 1,45 

Соціальний захист інших категорій населення 5,53 4,94 

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері 

соціального захисту 
0,02 0,01 

Інша діяльність у сфері соціального захисту 0,34 0,29 
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- швидке зростання вартості послуг у сфері культури, освіти, охорони 

здоров’я тощо; 

- недостатність коштів, необхідних для забезпечення фінансування сфери 

соціального захисту в повному обсязі; 

- наявність значної кількості пільг, що використовуються не для фінансової 

підтримки незахищених верств населення. 

Окреслені проблеми вимагають від уряду України побудови нової моделі 

соціального розвитку, основою якої є галузі соціальної сфери, що стимулюють 

розвиток людського потенціалу та людського капіталу: охорона здоров'я, 

освіта, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, житлово-комунальне 

господарство та соціальне страхування. 

Отже, після здійсненого аналізу ми прийшли до висновку, що 

вдосконалення єдиної цілісної системи соціального захисту населення має 

відбуватися на основі системного підходу до її складових у таких напрямах: 

реформування державного забезпечення та надання соціальних пільг та послуг 

окремим категоріям населення за рахунок державного бюджету; регулювання 

соціальної допомоги та соціальної підтримки непрацездатних і 

малозабезпечених громадян за рахунок державного і місцевих бюджетів; 

вдосконалення системи соціального страхування. 
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відсоткових платежів, які повинні фінансуватися за рахунок бюджету. За 

стрімкого зростання таких видатків держава повинна або зменшувати видатки 

на фінансування соціально-економічних програм, або збільшувати свої доходи. 

Існування значного за розміром державного боргу негативно впливає на 

економічне зростання країни. 

Українська економіка, як і держава в цілому, на сьогоднішній день 

переживає надзвичайно складний період та потребує термінових перетворень, 

адже метою України виступає побудова сучасної європейської держави, яка 

здатна забезпечити високий рівень політичного, соціально-економічного та 

духовного розвитку [3, с. 19]. 

Для наглядного порівняння динаміка державного боргу України в період 

2010-2017 роки представлена на рис. 1. 
 

  

Рисунок 1. Динаміка державного боргу України (в млн. грн.) в 2010-2017 рр.  

 

Протягом 1990-х років, внаслідок неефективного використання кредитів 

підприємств, залучених під державні гарантії, накопичувалися вагомі суми 

простроченої заборгованості за гарантованим державним боргом. За  даними 

Міністерства фінансів, станом на 01.01.2004 р. обсяг  державного боргу  склав 

15,6 млрд. дол. США.  Станом на 01.01.2017р. цей показник складає 71,2 млрд. 

дол. США. 

Успішні заходи з реструктуризації боргових зобов'язань країни та боргова 

політика, що ставала більш виваженою, поступово спричинили деяке зниження 

недовіри до українського фінансового ринку.  Кабінетом міністрів була 

схвалена  Концепція державної боргової політики на 2001-2004 роки, якою 

проголошувалася необхідність створення ефективної системи управління 

державним боргом, жорсткий контроль над залученням нових позик тощо.  

З середини 2000-х років основним чинником кризи державних боргових 

зобов'язань, на противагу безсистемності та тіньовим схемам залучення 
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боргових зобов'язань під державні гарантії в попередньому десятиріччі, став  

приток  на українські ринки іноземного приватного спекулятивного капіталу [1, 

с. 7] . 

Протягом 2008-2016 рр., за даними  Міністерства фінансів України, 

загальна сума державного та гарантованого державою боргу збільшилась більш 

ніж втричі, ‒ до 70,9 млрд.  дол. США в еквіваленті станом на 31.12.2013 р. (з 

17,6 млрд.  дол. США в еквіваленті станом на 31.12.2007 р.). Масштабне 

залучення запозичень на зовнішніх ринках та їх неефективне використання 

призвели до того, що згодом залучення нових позик стало необхідним для 

виплати відсоткових платежів за попередніми.  Так, державний і гарантований 

державою борг в період 2014-2016 рр. збільшився з 69,9 до 70,9 млрд. дол. 

США. 

Економічна ситуація в Україні, починаючи з 2013 року  характеризується 

загрозливим зростанням боргового навантаження. Показник державного боргу 

в 2013 становив 41,0% ВВП, а в 2016 вже мав значення 81,8% ВВП, що 

виступає одним з базових факторів гальмування розвитку економіки країн:  

 політична криза; 

 глибока економічна рецесія, викликана перегрупуванням економічних 

зав’язків з міжнародними партнерами та руйнуванням інфраструктури та 

промислових об’єктів на частині території країни; 

 фінансування за рахунок державних запозичень дефіциту державного 

бюджету, зростання якого обумовлене в значній мірі збільшенням видатків на 

оборону та обслуговування державного боргу;  

 необхідність потужної державної підтримки державних підприємств та  

банків.  

Щодо змін за 2016-2017 роки, то державний та гарантований державою 

борг  на початок 2017 року на $5,47 млрд. більший від показника на початок 

2016 року.  На початок 2017 року сума державного та гарантованого державою 

боргу в гривневому еквіваленті становила 1,930 трлн. грн., що на 22,7% або на 

357,58 млрд. грн. більше від показника на початок 2016 року [4]. 

У доларах США загальна сума державного та гарантованого державою 

боргу на кінець грудня 2016 року становила $70,97 млрд., що на 8,3% або на 

$5,47 млрд. більше від показника на початок року.  

Основною причиною таких змін є фінансування державного бюджету за 

рахунок державних запозичень, капіталізація «Приватбанку» та Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), девальвація національної 

валюти.  За даними міністерства, збільшення державного боргу в січні 

обумовлено фінансуванням держбюджету за рахунок запозичень, а також 

капіталізацією Укрексімбанку та Ощадбанку.  

Державний борг України на в 2016 році становив 1651 млрд. грн. (85,55% 

від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $60,71 

млрд. А от  гарантований державою борг України становив 278,93 млрд. грн. 

(14,45%), або $10,26 млрд.). Важливо, що показник боргу відповідає тим межам, 
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які були встановлені у держбюджеті України на кінець 2016 року – це 1,946 

трлн грн.  

З урахуванням попередньої оцінки НБУ номінального ВВП України в 2016 

році на рівні 2,358 трлн грн., за 2016 рік  державний борг  зріс з 79,0% до 81,8% 

ВВП [2, с. 198].  

Роблячи підсумок, необхідно зазначити, що хоча держава у процесі 

проведення реформ не повинна категорично відмовлятися від запозичення 

коштів. При цьому варто пам’ятати, що, як і будь-який інший економічний 

інструмент, позика може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на 

національну економіку. Лише застосування ефективної стратегії управління 

державним боргом в Україні сприятиме раціональному використанню 

запозичень і створить необхідні умови для оптимізації боргового навантаження 

на бюджет. Головним у цьому контексті має стати мінімізація державного 

боргу, досягнення оптимального співвідношення між внутрішніми та 

зовнішніми джерелами фінансування потреб соціально-економічного розвитку 

країни, що передбачає збільшення власних фінансових ресурсів та поліпшення 

інвестиційного клімату. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
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Дорофеев В.Г., к.э.н., доцент кафедры финансов 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

 

Роль органов казначейства Республики Беларусь в управлении 

финансовыми ресурсами велика. Вместе с тем, в процессе осуществления 

органами казначейства функций исполнения бюджета, а также 

предварительного и последующего контроля возникают проблемы, которые 

требуют своевременного решения на всех уровнях и всеми участниками 

бюджетного процесса. 

Одной из мер на пути к перспективной модели казначейского исполнения 
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бюджета должно стать увеличение прозрачности и доступности информации о 

состоянии общественных финансов. Ведь эффективность проводимой 

финансовой политики во многом зависит от доверия населения страны, 

открытости, прозрачности деятельности государственных органов и 

организаций, объяснения обществу причин принятия тех или иных решений, 

задач и перспектив деятельности государственных органов. Открытость 

бюджета позволяет общественности судить о том, насколько бережно и 

эффективно используются государственные средства. 

Необходимо, как нам представляется, в первую очередь, регламентировать 

порядок распространения информации об исполнении республиканского и 

местных бюджетов Республики Беларусь, автоматизировать данный механизм. 

Следует проводить анализ востребованности определенной информации о 

деятельности органов казначейства, сделать их деятельность более прозрачной. 

Необходимо организовать такую систему предоставления информации, при 

которой все данные будут поступать заинтересованным лицам максимально, 

оперативно и достоверно. 

При реформировании казначейского исполнения бюджета важнейшим 

условием для создания качественной прозрачной отчетности о государственных 

операциях выступает единая система ведения бухучета для всех участников 

бюджетного сектора Республики Беларусь. Поэтому, для внедрения Единого 

плана счетов, соответствующего международной практике, и обеспечения 

единого методологического подхода следует внести изменения в действующие 

нормативно-правовые документы по бюджетному учету. 

Также важным шагом по реформированию существующей системы 

казначейского исполнения бюджета Республики Беларусь может стать 

повышение эффективности управления финансовыми ресурсами на счетах 

казначейства. Это подразумевает внедрение управленческого учета, что 

является основой для дальнейшего развития бюджетирования, 

ориентированного на результат, в системе казначейства Республики Беларусь. 

Альтернативным подходом к управлению денежными средствами является 

определение потребности в платежах на максимально возможную перспективу 

и обеспечение наличия достаточного количества денежных средств для 

осуществления этих платежей. Данный подход предполагает внедрение новых 

механизмов и способов учета денежных потоков. Для его реализации 

необходимо решение задач по повышению: 

-  точности прогнозирования денежных потоков; 

- эффективности управления остатками денежных средств на едином 

казначейском счете (ЕКС). 

Для достижения точности прогнозирования денежных потоков, на наш 

взгляд, следует осуществить: 

- внедрение механизма администрирования доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета, а также установление процедур 

информационного взаимодействия соответствующих структур с казначейством; 

-  совершенствование подходов к планированию расходов путем учета всех 
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принимаемых бюджетными организациями обязательств в момент заключения 

договоров, учета в информационной системе срока платежа по всем расходам 

получателей бюджетных средств, законодательное определение конечного 

срока оплаты просроченной задолженности и сроков обработки платежей; 

-  максимальную автоматизацию сбора данных для составления кассовых 

планов. 

Для повышения эффективности управления остатками денежных средств 

на ЕКС, получения дополнительного дохода, обеспечения покрытия временных 

кассовых разрывов, регулирования (в отдельных случаях) состояния 

финансового рынка, необходимо расширение полномочий Министерства 

финансов, установление четких правил и совершенствование механизмов 

размещения временно свободных денежных средств на едином казначейском 

счете, привлечения средств на ЕКС. 

Следует определить процедуры для таких способов размещения временно 

свободных средств на ЕКС, как банковские депозиты, предоставление 

бюджетных кредитов, инвестирование в ценные бумаги. 

Размещение средств в банковские депозиты будет способствовать 

обеспечению регулярного и частого размещения средств, внедрению открытого 

механизма конкурентного отбора заявок, предложению разной по срокам 

линейки депозитов, размещаемых в течение календарного месяца, 

использованию современной, эффективной торговой платформы. 

Решение проблемных вопросов и минимизация рисков, которые могут 

возникнуть при реализации указанных направлений совершенствования 

управления ЕКС, предусматриваются путем получения Министерством 

финансов международной технической помощи на закупку соответствующих 

консультационных услуг, а также усиления потенциала казначейства. 

Перспективным направлением является также повышение эффективности 

учета и контроля в процессе исполнения расходных обязательств. 

Проведение территориальным казначейством платежей по оплате расходов 

на закупку товаров, работ, услуг осуществляется только при условии 

регистрации обязательств получателя бюджетных средств на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в пределах предусмотренных ему 

бюджетных ассигнований в текущем финансовом году. Регистрацию 

обязательств следует осуществлять независимо от их суммы. 

Тем не менее, это условие является обязательным только в случае 

определенных категорий расходов, и учитывать, что не все пользователи вводят 

информацию в казначейскую систему непосредственно и своевременно. Это 

создает риск того, что обязательства не будут зарегистрированы 

заблаговременно для целей оптимального планирования потоков денежных 

средств и недопущения просроченной задолженности при нехватке денежных 

средств. 

В связи с этим все действия, которые ведут к формированию фактических 

или условных обязательств, должны регистрироваться в системе сразу после их 

принятия, как только это становится практически возможным. А для этого 
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потребуются переходные механизмы с четко определенной процедурой, 

которая должна будет применяться всеми организациями при введении новой 

информационной системы. 

Для решения указанного вопроса, на наш взгляд, необходимо: 

- провести анализ процедур, установленных для обязательств, в целях 

определения подходов к обеспечению максимального учета обязательств в 

течение минимального количества дней после их формирования; 

-  определить требования к новой системе, в том числе в части контроля за 

обязательствами, а также переходных механизмов, призванных обеспечить 

гибкость действующей системы. Первые шаги в этом направлении уже 

сделаны. Для повышения финансовой дисциплины в действующее 

законодательство Беларуси уже внесены изменения, устанавливающие 

обязательные сроки для регистрации принятых договорных обязательств, а 

также изменений и дополнений к ним – в течение 10 рабочих дней с момента их 

принятия. Вместе с тем ответственность за несоблюдение указанных сроков 

законодательством не установлена; 

- согласовать возможные изменения и осуществить разработку общих 

процедур для учета обязательств, разработку положений, которыми будут 

руководствоваться организации, осуществляющие мониторинг их выполнения 

и контроля за организациями с высоким уровнем риска, а также формирование 

адекватных механизмов для контроля за обязательствами. 

Регистрируя сроки исполнения обязательств по оплате расходов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также разработав схему 

регистрации сроков исполнения обязательств по выплате заработной платы, 

можно будет оценивать потенциальные расходы бюджета и на их основе 

составлять кассовый план. Но следует иметь в виду возможные сложности с 

оплатой обязательств в сроки, поскольку установление сроков оплаты 

регулируется договором, а договор не учитывает особенности сроков 

исполнения обязательств бюджета по выплате заработной платы, пенсий и 

других расходов. 

Из-за этого необходимо установление четких механизмов обработки 

платежей, которые должны быть предсказуемыми и справедливыми. Для 

достижения этой цели потребуется ряд дополнительных механизмов, а именно: 

- все договоры, контракты должны подлежать контролю в части 

обязательств; 

- кредиторская задолженность должна признаваться при получении 

товаров и услуг бюджетной организацией. Установленный срок должен 

основываться на дате признания; 

-  срок платежа должен указываться в «стандартных условиях поставки» 

для государственных органов. Оплата должна осуществляться системой исходя 

из даты получения товаров и услуг бюджетной организацией. При этом 

задержки в регистрации платежных поручений в централизованной системе не 

будут влиять на срок оплаты и казначейство будет придерживаться 

последовательного подхода к осуществлению платежей; 
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- необходимо определить требования по обязательствам и правила 

осуществления оплаты через новую информационную систему; 

- любые просроченные платежи будут считаться просроченной 

задолженностью, учитываться и контролироваться. 

В реформировании казначейского исполнения бюджета напрашивается 

также необходимость разработки и внедрения концепции безопасности 

государственного казначейства Республики Беларусь. Данная концепция 

должна охватывать максимально широкий спектр угроз безопасности и 

способов их предотвращения. 
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Успіх інноваційної діяльності значною мірою визначається формами її 

організації і способами фінансової підтримки. Система фінансування 

інноваційної діяльності досить велика, і джерелами фінансування можуть бути 

підприємства, фінансово-промислові групи, малий інноваційний бізнес, 

інвестиційні та інноваційні фонди, органи місцевого управління, приватні 

особи і т. д. Всі вони беруть участь в господарському процесі і тим або іншим 

чином сприяють розвитку інноваційної діяльності [2]. 

Сьогодні існує недостатність фінансування інноваційної діяльності 

підприємствами у зв'язку з високою вартістю впровадження і освоєння 

нововведень, а також довгостроковістю вкладень. 

Підприємства не мають власних коштів на фінансування розробок, а 

можливість залучення фінансових коштів із зовнішніх джерел обмежена. У 

кредиторів немає гарантії повернення позичок і отримання дивідендів, оскільки 

інноваційна діяльність схильна до набагато більшого числа ризиків, ніж 

інвестиційна діяльність [3]. 

В сучасних умовах для підвищення ефективності виробництва 

високотехнологічної та наукомісткої продукції використовуються різні форми 
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державної підтримки. Така підтримка необхідна інноваційному підприємству, 

адже процес створення, освоєння та використання технологічних інновацій 

високо ризикований та потребує залучення значного обсягу фінансових 

ресурсів на достатньо тривалому часовому інтервалі [4]. 

Тому так важливо проаналізувати сучасний стан інноваційних процесів у 

вітчизняній економіці, нормативно-правову базу, що регламентує наукову та 

інноваційну діяльність в країні та визначає пріоритетні напрямки розвитку в цій 

сфері, проаналізувати зарубіжний досвід у державній політиці стимулювання 

інноваційної діяльності з метою можливості його використання в умовах 

української економіки. 

Неможливість розбудувати інноваційну економіку без державного 

регулювання підтверджує світовий досвід. У 2015 році за рейтингом 

Всесвітнього індексу інновацій у п'ятірку світових лідерів у сфері інновацій 

ввійшли Швейцарія, Великобританія, Швеція, Нідерланди і США [5]. 

Процес державного регулювання інноваційної діяльності у науковій та 

бізнесовій сферах розвинених країн є одним з ключових у забезпеченні їх 

результативного розвитку. 

Фінансове державне регулювання інноваційними процесами є 

сильнодіючим фактором, який виражається, по-перше, у створенні правового 

простору і здійсненні правового регулювання, у створенні законодавчої бази 

(переважно податкової), яка б впливала на створення сприятливого 

інноваційно-інвестиційного клімату та функціонуванню ринків капіталу; по-

друге, у фінансовому забезпеченні реалізації певної науково-технічної 

політики, наприклад, в реалізації інвестиційно-інноваційних програм і 

конкретних проектів, спрямованих на підвищення інноваційної активності у 

виробничій сфері (наприклад, державне замовлення на наукові дослідження і 

дослідно-конструкторські розробки, яке б дозволило забезпечити початковий 

попит на інноваційну продукцію і тим самим сприяти їх дифузії у суспільстві); 

в-третіх, часткове фінансування інноваційної сфери. 

Серед функцій фінансового регулювання інноваційної діяльності Б.І Пшик, 

крім вище зазначених, також виділяє «формулювання стратегічних і тактичних 

цілей та пріоритетів фінансового забезпечення інноваційної діяльності; захист 

конкуренції і регулювання цін на інноваційну продукцію» [3]. 

Аналіз особливостей та факторів успішного інноваційного розвитку 

розвинених країн дозволяє виявити основні умови забезпечення ефективного 

фінансового державного регулювання інноваційного розвитку економічної 

системи: 

1) цільова орієнтація фінансування; 

2) обґрунтованість та юридична захищеність джерел фінансування; 

3) різноманітність джерел фінансування; 

4) широта і комплексність фінансування; 

5) адаптивність і гнучкість важелів та інструментів механізму фінансового 

регулювання з метою врахування динамічних умов кон'юнктури ринку; 
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6) своєчасність і адресність розподілу фінансових ресурсів між учасниками 

інноваційного процесу [6]. 

В Україні, з моменту набуття незалежності, було проголошено на 

державному рівні, що головним фактором стійкого зростання країни можуть 

бути тільки інновації. Розвиток інноваційної моделі структурної перебудови 

економіки визначено як основний напрямок державної політики. 

Узагальнюючи думки вітчизняних вчених можна навести ключові фактори 

уповільнення інноваційного розвитку в Україні. По-перше, це суттєве 

скорочення обсягів виробництва, яке було спричинене падінням зовнішнього та 

внутрішнього попиту, погіршенням економічної та політичної ситуації і, як 

наслідок, погіршенням загальних очікувань суб'єктів господарювання щодо 

економічного зростання. За оцінками українських аналітиків на початку квітня 

МВФ прогнозувало скорочення ВВП у 2015 році на 5,5%; наприкінці квітня 

прогноз погіршився до 9% падіння ВВП і інфляції у 46%; а у травні реальні 

показники інфляції прискорились до 60,9% і до кінця року прогнозували 

падіння ВВП на 10% і вище. Депресивні тенденції в економіці у 2014 році 

помітно позначилася на зовнішній торгівлі: експорт товарів за перший квартал 

2015 року скоротився на 29,3 %. У 2014 році експорт товарів і послуг 

зменшився на 10,7 млрд. дол., з них лише товарів – на 8,4 млрд. 81% опитаних 

бізнесменів не були задоволені станом інвестиційного клімату в Україні. За 

статистичними даними у 2014 році відтік прямих іноземних інвестицій склав 

більше 12 млрд. дол. Негативна тенденція відтоку прямих іноземних інвестицій 

з України спостерігається і надалі. Обсяг капітальних інвестицій в українську 

економіку тільки на 1-й квартал 2015 року порівняно з відповідним періодом 

2014 року зменшився на 14,8%, що пов'язано із згортанням інвестиційних 

проектів в Україні [3]. 

Відповідно, другим ключовим фактором уповільнення інноваційного 

розвитку вітчизняної економіки є недостатньо ефективне використання 

економічних важелів стимулювання інновацій, передусім у питаннях 

використання сучасних форм кредитної та фіскальної підтримки. 

Для усунення проблем фінансування нововведень необхідно розробити 

дієву методику національно-технічної і соціально-економічної ефективності 

нової техніки, управління науково-технічним прогресом і ефективністю. 

Інноваційний шлях розвитку вимагає активізації промислової діяльності на 

рівні господарюючих суб'єктів – це створення відповідних науково-технічних 

розробок, інвестицій [3]. Для цього необхідно: 

– надання сприятливих умов інвесторам (забезпечення стабільності 

законодавства, зменшення податкового навантаження тощо) для залучення 

інвестицій у науково-технічну сферу; 

– формування функціонуючого механізму венчурного фінансування, а 

також здійснення в подальшому підтримки венчурних фірм; 

– створення банків зі спеціалізацією на кредитній підтримці новаторської 

діяльності; 
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– створення патентних судів для вдосконалення системи захисту прав на 

об'єкти інтелектуальної власності; 

– надання фінансової допомоги (грантів і субсидій) на комерціалізацію і 

покриття частини управлінських витрат. 

Таким чином, застосування комплексного підходу впровадження інновацій 

на підприємствах призведе до динамічного розвитку підприємства, зміцненню 

конкурентоспроможності, зміцненню маркетингової політики. 
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Вивчення сутності державного боргу та його стану є дуже важливим, 

оскільки дозволяє Україні підвищити ефективність управління ним. 

Зовнішній державний борг – зовнішні позики та інші боргові зобов'язання 

перед кредиторами. Наявність зовнішнього державного боргу – це звичайна 

практика багатьох держав. Інша проблема, коли він починає зростати. Таке 

зростання може призвести до залежності від кредиторів і підриву довіри з боку 

населення [1, с. 415]. Так само, залучення коштів від іноземних кредиторів має 

свої мінуси, а саме: загроза нездатності розрахуватися за зовнішній борг (як 

наслідок – дефолт), необхідність виплачувати відсотки нерезидентам (тобто 

відтік коштів з держави), небезпека істотного збільшення зовнішнього боргу 

внаслідок знецінення національної валюти та інші [2, с. 56-65]. 
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В нинішніх економічних і суспільно-політичних обставин, в яких 

опинилася Україна, неможливо обійтися без залучення іноземних позик, і, як 

наслідок, збільшення обсягу зовнішнього державного боргу. 

Динаміку різноманітних заборгованностей, які входять до складу 

зовнішнього державного боргу України, наочно видно по табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Динаміка зовнішнього боргу та його складових України з 31 грудня 2012 р. по 

31 січня 2017 р., млрд. грн. [3] 

Показник 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.01.17 

Заборгованість за 

позиками, 

одержаними від 

міжнародних 

фінансових 

організацій 

80,1 61,9 169,09 337,45 371,85 373,21 

Заборгованість за 

позиками, 

одержаними від 

органів управління 

іноземних держав 

9,1 7,28 16,37 32,71 45,65 46,15 

Заборгованість за 

випущеними 

цінними паперами 

на зовнішньому 

ринку 

104,64 138,91 272,51 415,27 517,8 516,44 

Заборгованість, не 

віднесена до інших 

категорій 

15,09 15,17 28,05 40,84 44,89 45,25 

Зовнішній борг 208,93 223,26 486,02 826,27 980,19 981,05 

За даними табл. 1 можна простежити динаміку зовнішнього боргу України 

за останні 5 років. 

Як видно з рис. 1 і табл. 1, за 2015-2017 роки зовнішній борг України 

значно зріс. У Міністерстві фінансів підкреслюють, що головною причиною 

зростання державного боргу України є девальвація гривні (курс з початку до 

кінця 2016-го року «схуд» з 24 до 27,19 гривень за долар) [4]. 

Варто відзначити, що не менш значимими факторами, які спричинили таке 

зростання є: 

• важка політична криза і військові зіткнення на Сході України; 

• необхідність додаткових коштів з метою реалізації структурного 

реформування і стабілізації економічної обстановки в країні; 
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• глибока економічна депресія, викликана втратою частини Донецької і 

Луганської областей, а також припинення економічного співробітництва з 

Російською Федерацією [5]. 

 

 
Рисунок 1. Динаміка зовнішнього боргу України з 31 грудня 2012 р. по 

31 січня 2017 р. [3] 
 

Очевидно, що стан зовнішнього державного боргу України та його 

обслуговування є важким. 

Експерти кажуть: «небезпечним для України стане 2019 рік, до цього 

моменту Нацбанку і Міністерству фінансів доведеться виплатити за зовнішніми 

боргами близько 14 мільярдів доларів. Але велика частина цієї суми – близько 

шести мільярдів – припадає саме на 2019-й» відзначає керівник аналітичного 

відділу Concorde Capital Олександр Паращій [6]. 

У зв'язку з цим в 2019-2020 роках, якщо економіка не прискорить темпи 

зростання, Україні загрожує дефолт, впевнений О. Паращій. «У нас залишилося 

півтора року, щоб провести реформи. Не просто поставити галочки, а реально 

реформувати економіку. Якщо у нас не буде реформ, дуже складним для нас 

стане 2019-й. В принципі, ми зможемо погасити ці борги, але нам потрібна 

впевненість кредиторів, інвесторів що гроші, які ми позичимо, ми повернемо», 

– говорить експерт [6]. 

Проблемі державного боргу України присвячено чимало праць. Вивченням 

цього питання займаються такі вчені як Т. Вахненко, Р. Калач, С. Корнєєв, 

В. Козюк, Р. Кучер, В. Лютий, Р. Асадчий, М. Макаренко, К. Швабе, 

С. Глущенко та інші. 

Основною проблемою бюджетної системи є стабілізація бюджету. Згідно 

ст. 21 3акона України «Про бюджетну систему України», «збалансованість 
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бюджетів, які входять до складу бюджетної системи України, є необхідною 

умовою фінансово-бюджетної політики» [7]. 

Щоб стабілізувати ситуацію з зовнішнім державним боргом України, 

необхідно вжити наступні заходи: 

• посилити співпрацю з міжнародними фінансовими інститутами; 

• залучити іноземні інвестиції для розвитку економіки і збільшення 

доходів бюджету; 

• провести значні реформи у секторі загальнодержавного управління, 

спрямованих на підвищення ефективності використання бюджетних коштів [5]. 

Всі ці заходи разом з успішною реструктуризацією зовнішнього 

державного боргу дозволять уникнути дефолту і повинні створити умови для 

подальшого формування економіки України. 
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Державні фінанси – найголовніша сфера фінансової системи країни. Для 

виконання державою своїх економічних та соціально-політичних функцій вони 

забезпечують її фінансовими ресурсами. 

Державні фінанси, як і будь-яка система, має власну структуру, яку 

відображено на рис. 1. 
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Рисунок 1. Структура державних фінансів України [2] 
 

Управління державними фінансами представляє собою систему грошових 

відносин, які виникають при формування та використанні фондів фінансових 

ресурсів. Система управління державними фінансами та напрямки її 

реформування є актуальною темою у сучасних умовах. 

Питання управління державними фінансами знайшло своє місце в  роботах 

таких науковців, як В. Базилевич [1], Л. Баластрик [1], О. Молдован [3] та інші. 

Створення злагодженої фінансової системи – одне з пріоритетних завдань 

для держави, оскільки від ефективності її функціонування залежить економічне 

становище країни в цілому та поліпшення рівня життя населення зокрема. 

Дослідження системи управління державними фінансами дозволить 

визначити коло проблем її функціонування. План заходів щодо подолання цих 

проблем забезпечить дієвість фінансової системи країни. 

На систему управління державними фінансами вливає ряд факторів. За 

впливом на цю систему їх можна розділити на дві групи (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Фактори впливу на систему управління державними 

фінансами [5] 

 

Сутність системи управління державними фінансами відображена через 

виконання нею основних функцій: 

- реалізація фінансової політики держави; 

- регулювання та контроль  надходжень до бюджету країни; 

- обслуговування внутрішнього та зовнішнього боргів; 
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- фінансово-економічне прогнозування; 

- оптимізація розподілу фінансових фондів тощо. 

Проблеми системи управління державними фінансами України поступово 

накопичувалися впродовж свого розвитку. До основних та загальних проблем 

можна віднести: підвищення ризиків фінансової системи, нецільове 

використання державних коштів, малоефективне управління державними 

фінансами, діяльність великої кількості контролюючих органів, нечіткість їх 

функцій та повноважень, зниження ліквідності та зростання розбалансування 

фінансової сфери, ускладнення формування доходів бюджетної системи, 

низький рівень контролю в органах державної влади тощо. Політична ситуація 

2014-2017 рр. тільки посилює ці проблеми, що сформувалися у попередні роки. 

Аналізуючи діяльність уряду з вирішення проблем системи управління 

державними фінансами, можна констатувати, що у 2013-2016 рр. було 

проведено ряд реформ, які призвели до позитивних результатів: внесення 

якісних змін до нормативно-правових актів, розвиток системи державних 

закупівель, удосконалення податкової системи, розвиток системи управління 

державними інвестиціями, забезпечення доступу громадськості до інформації з 

питань бюджету, розвиток системи незалежного зовнішнього фінансового 

контролю. До того ж, прогрес відбувся у розвитку програмно-цільового методу 

у бюджетному процесі, досягненні бюджетної дисципліни. Лише незначного 

прогресу зазнали середньострокове бюджетне планування та стратегічне 

планування [4]. 

Сформований комплекс проблем і по теперішній час спонукає уряд до 

подальшого проведення активних дій. Так, 8 лютого 2017 р. Кабінет Міністрів 

України схвалив «Стратегію реформування системи управління державними 

фінансами на 2017-2020 роки». Метою даної стратегії є формулювання 

ефективної та сучасної системи управління державними фінансами. У 

документі також зазначено перелік поставлених завдань, серед яких є такі: 

- дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни у 

середньостроковій перспективі; 

- підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування 

державної політики; 

- забезпечення ефективного виконання державного бюджету; 

- підвищення рівня прозорості та підзвітності в управлінні державними 

фінансами [4]. 

Особливістю даної стратегії є те, що у процесі її впровадження велика 

увага буде приділятися інформаційним технологіям для забезпечення 

ефективної реалізації реформування системи управління державними 

фінансами. 

Таким чином, необхідність реформування системи управління державними 

фінансами викликана економічними явищами і процесами в економіці на 

даному етапі її розвитку. Стратегія, спрямована на вирішення значної частини 

існуючих проблем у сфері державних фінансів, сформує дієву та ефективну 

систему управління державними фінансами. Окрім цього, на нашу думку, в 
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процесі реалізації розглянутої стратегії доцільним буде проведення допоміжних 

заходів для покращення та налагодження системи управління: спрощення 

системи контролюючих органів оподаткування та зменшення їх кількості, 

посилення фінансової прозорості та підзвітності органів та інституцій 

фінансової сфери, зменшення фінансових ризиків, налагодження політичної 

ситуації в країні,  запобігання доларизації грошової сфери. 
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Важным звеном при выработке экономической политики государства 

являются анализ взаимосвязи внешнего долга и экономического роста, 

выявление тенденций и закономерностей такой взаимосвязи. 

Во многих странах основой экономического роста является 

внешнеэкономическая деятельность. Соответственно степень влияния внешних 

факторов на состояние экономики значительно увеличивается [1]. 

Внешний долг может оказывать как положительное, так и отрицательное 

воздействие на экономический рост при определенных условиях. Умеренная 

внешняя задолженность оказывает положительное воздействие на экономику в 

случае использования полученных в результате средств на следующие цели: 

– улучшение и модернизацию основных фондов, что в свою очередь 

должно повысить уровень рентабельности использования производственных 

мощностей и способствовать развитию инвестиционной составляющей 

экономического роста; 

http://pidruchniki.com/
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– повышение уровня образования, что будет способствовать улучшению 

общего уровня национального образования; 

– уменьшение влияния краткосрочных экономических колебаний. 

В то же время воздействие внешнего долга может быть негативным, если: 

– полученное финансирование будет использовано неэффективно; 

– дефицитное финансирование может вытеснить частные инвестиции из 

реального сектора экономики, что может впоследствии привести к уменьшению 

объемов национального производства и доходов [2]. 

Природа влияния внешних займов на экономический рост является 

двойственной. С одной стороны, возможность привлекать внешние займы 

расширяет диапазон доступных финансовых ресурсов для осуществления 

инвестиций. Согласно классической теории движения капитала, от этого 

выигрывают как страна, получающая кредиты, так и страна-кредитор, 

размещающая свои активы под большую доходность, чем это было бы в 

режиме финансовой автаркии. Однако на практике ситуация оказывается 

несколько более сложной. В условиях чрезмерной внешней задолженности или 

несбалансированной макроэкономической политики долг становится 

препятствием развития экономики. Для многих стран с низким уровнем дохода 

внешний долг стал одим из элементов ловушки бедности, из которой без 

реструктуризации долга выйти невозможно. Основным вопросом при этом 

становится определение условий, когда объем валового внешнего долга 

становится неустойчивым и ставит под угрозу дальнейшее экономическое 

развитие страны. 

Согласно простой модели экономического роста Харрода-Домера, 

внешний долг остается устойчивым, пока ставки по кредитам остаются ниже, 

чем существующий темп роста экономики. Более сложные теоретические 

модели устанавливают предел устойчивости долга в размере 

дисконтированного дохода будущих периодов. Однако эти концепции не 

учитывают непосредственной взаимосвязи долга и роста, что делает построение 

соответствующих моделей крайне сложным. 

Негативное влияние долга на рост происходит по каналам инвестиций и 

общефакторной производительности. Чрезмерный уровень долга создает 

эффект долгового навеса, когда исчезают стимулы к инвестированию из-за 

того, что доходы от инвестиций будут полностью направляться на выплату 

долгов. К тому же возникает ситуация неопределенности относительно 

дальнейшего развития событий и возникают сомнения в макроэкономической 

стабильности, что сдерживает инвесторов. Кроме того, высокие выплаты по 

долгам подразумевают сокращение других расходов, в том числе на 

образование, здравоохранение, инфраструктуру, что сдерживает потенциал 

долгосрочного роста. Однако на практике точно определить, где находится 

предельный уровень устойчивости долга, невозможно. Более того, это 

затруднительно даже постфактум – после того как произошел кризис внешнего 

долга. 
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На данный момент самым признаваемым индикатором устойчивости 

внешней задолженности является объем валового внешнего долга в 60% от 

ВВП для стран с развивающейся рыночной экономикой. Этот критерий был 

предложили Г.М. Райнхарт и К.С. Рогофф после глобального экономического 

кризиса на основании опыта долговых кризисов предыдущих лет. Однако 

превышение указанного уровня не следует рассматривать как знак 

неминуемого долгового кризиса. Долг выше 60% от ВВП всего лишь означает 

выросшую угрозу наступления кризиса. Риск же ее осуществления зависит от 

каждого отдельного случая, в том числе от структуры долга и факторов его 

наращивания. 

Таким образом, внешний долг может оказывать как положительное, так и 

отрицательное воздействие на экономический рост при определенных 

условиях. В зависимости от целей и эффективности использования 

полученного финансирования будет определено влияние внешнего долга на 

экономический рост. 
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В останні роки стан фінансових ресурсів країни характеризується не 

тільки високим ступенем їхньої централізації, але і гострою недостачею як на 

макро-, так і на мікрорівні. Проблема пошуку і мобілізації резервних 

фінансових ресурсів у значній мірі ускладнюється через кризові явища в 

економіці, низьку ефективність виробництва, погіршення фінансових 

результатів зовнішньоекономічної діяльності й інших країн. В таких умовах 

значно посилилась роль державних фінансів у підтримці підприємництва та 

бізнесу, а також вирішення соціальних проблем. 
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Державні фінанси відіграють важливу роль у розвитку країни. З їх 

використанням забезпечується господарська діяльність у державному секторі 

економіки та реалізовуються соціальні програми. Питанням складу державних 

фінансів і проблемам їх розвитку присвячені праці О.Д. Рожка, Л. Гладченка, 

О.Д. Василика, В.П. Кудряшова, С.В. Ковальчука, І.О. Луніна, І. Чумакова та 

багатьох інших вітчизняних науковців. 

Особливого значення набувають питання розвитку сектору державних 

фінансів, адже на нього припадає навантаження не тільки з вирішення 

проблем формування ринкових структур, а й фінансового забезпечення 

проведення реформ практично в усіх сферах діяльності, зокрема і 

адміністративної реформи. Водночас з використанням ресурсів, накопичених 

у секторі державних фінансів, вирішуються питання забезпечення стабільності 

розвитку в економічній, політичній, соціальній та інших сферах, підтримкою 

економічного зростання, реалізації соціальних програм тощо. 

Щоб розглянути сутність управління державними фінансами, необхідно 

спочатку з'ясувати, що відносять до цієї сфери і що власне розуміють під 

поняттям «державні фінанси». 

Державні фінанси – головний елемент в структурі фінансової системи. Це 

система грошових фондів, що знаходяться в розпорядженні держави і 

призначена для фінансового забезпечення властивих їй функцій (управління 

народним господарством, утримання законодавчої та виконавчої влади, 

оборона, охорона законності та правопорядку, розвиток фундаментальної 

науки, космічні дослідження, охорона природи, структурна перебудова 

економіки тощо). За рахунок централізованих джерел фінансуються витрати 

на вирівнювання соціальної забезпеченості регіонів. Державні фінанси 

охоплюють також відповідні механізми мобілізації ресурсів та їх 

зосередження в державі. 

Організаційна структура управління державними фінансами – компонент 

системи управління державними фінансами, зумовлений цілями та змістом 

управління ними, який об'єднує в собі сукупність державних організацій, їх 

персонал, матеріальні та інформаційні ресурси. 

З метою забезпечення довгострокової стійкості державних фінансів 

потрібно створити інституційні умови для формування виважених бюджетних 

рішень, зокрема такі: 

 широке професійне обговорення прогнозу макроекономічних 

показників, які покладено в основу формування бюджету; 

 оцінку бюджетних ризиків; 

 аналіз середньострокових наслідків державних запозичень і гарантій 

уряду для економіки країни та системи державних фінансів, оцінку впливу 

видатків із обслуговування та погашення державного боргу та фінансування 

основних функцій держави; 

 вдосконалити процедуру прийняття рішень щодо видатків державного 

та місцевого бюджетів; 

 досягнення раціональної структури державних фінансів; 
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 проведення децентралізації бюджетної системи та підвищення 

фінансової спроможності місцевих бюджетів; 

 зміцнення фінансової стійкості державних фінансових установ, а також 

державних корпорацій. 

Одним з інструментів стимулювання господарської діяльності для 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на 

зовнішньому і внутрішньому ринку є надання державної допомоги суб'єктам 

господарювання. Однак відсутність ефективної системи моніторингу та 

контролю за наданням такої допомоги призводить не лише до створення 

нерівних умов для провадження підприємницької діяльності та спотворює 

ринкові відносини, а і знижує ефективність використання державних ресурсів 

та ефективність реалізації економічної політики в цілому. У зв'язку з цим 

необхідно створити дієву систему регулювання надання державної допомоги 

суб'єктам господарювання. 

Важливою складовою подальшої роботи є визначення переліку 

квазіфіскальних операцій та органів влади (управління), відповідальних за 

проведення оцінки можливого впливу таких операцій на показники бюджету 

під час оцінки його дефіциту, що має здійснюватись шляхом постійного 

моніторингу державою показників заборгованості суб'єктів господарювання 

державного сектору економіки. 

Посилення боротьби з корупцією у державному секторі дасть змогу 

забезпечити комплексність розгляду усіх складових системи управління 

державними фінансами. 

Усі елементи управління фінансами тісно взаємопов'язані і складають 

одне ціле. В сучасних умовах об'єктивно виникає потреба посилення 

наукового обгрунтування управлінських рішень щодо фінансів, розширення і 

вдосконалення форм і методів управління фінансами. 

Отже, процес управління державними фінансами, а також теорія та 

практика державних фінансів визначає необхідність чіткого виокремлення 

складових сектору державних фінансів та розмежування функцій органів 

управління державними фінансами. 
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Державно-приватне партнерство (далі – ДПП) є одним із ключових 

способів вирішення системних проблем розвитку економіки держави 

(нерозвиненість інфраструктури, енергетики, житлово-комунального 

господарства та інших проблемних галузей); зниження бюджетних витрат за 

рахунок залучення коштів приватних інвесторів; збільшення надходжень від 

податків і інших виплат в бюджет; підвищення інвестиційної та інноваційної 

активності; можливість розділити ризики від реалізації масштабних 

інноваційних проектів [6, c. 36]. 

Фінансові програми в рамках державно-приватного партнерства стають 

все більш популярними у всьому світі, як важливий засіб підтримки та 

подальшого розвитку різних секторів економіки. Зокрема, ДПП дозволяє 

залучати фінансові ресурси приватного сектора в галузі і сфери діяльності, які 

перебувають в зоні відповідальності держави, використовувати досвід 

приватних структур для підвищення ефективності управління державною 

власністю, а також сприяє впровадженню інноваційних технологій в 

капіталомісткі галузі економіки. На сьогоднішній день одним із проблемних 

моментів є критичне обмеження сум фінансування  інноваційних проектів. 

Проблеми становлення та розвитку державно-приватного партнерства, 

фінансування ДПП в різних країнах досліджувалися в працях зарубіжних та 

вітчизняних вчених. По темі державно-приватного партнерства та його 

фінансових механізмів найбільш значущими є роботи В.Г. Варнавського, 

П.Л. Віленського, А.В. Клименко, І.Я. Лукасевича, В.В. Максимова, 

С.А. Рожкової і ін. Також можна відзначити важливу роль матеріалів та 

публікацій фахівців Світового банку, Міжнародного валютного фонду, 

консалтингових організацій, відомств, відповідальних за реалізацію проектів 

ДПП в зарубіжних країнах. 

Незважаючи на значну кількість праць простежується відсутність 

детального фінансового планування і структурування грошових коштів, що у 

свою чергу перешкоджають розвитку даного механізму в нашій країні. 

Тож, актуальним на сьогоднішній день постає питання щодо пошуку 

оптимальних  джерел фінансування державно-приватного партнерства. 

В умовах геополітичної напруженості, що впливає на українську 

економіку через вже існуючі канали розповсюдження кризи, відбувається 

скорочення доходів бюджетів усіх рівнів. Це позначилося і продовжує 

позначатися на розвитку інфраструктури України. Саме у такій ситуації 
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особливого значення набуває інструмент державно-приватного партнерства, 

який за рахунок позабюджетних джерел здатен залучити фінансування в 

капіталомісткі довгострокові проекти. Ефективно функціонуючі партнерські 

відносини між державою і бізнесом можуть встановлюватися тільки за умови 

розуміння своєї ролі і поставлених цілей кожної зі сторін, а також при 

наявності чітких правил взаємодії. 

На сьогоднішній день в Україні стримуючим фактором для розвитку 

державно-приватного партнерства як на загальнодержавному рівні, та 

особливо на регіональному рівні, – є нестача фінансових ресурсів. 

Незважаючи на те, що останнім часом посилилася підтримка проектів ДПП з 

боку ряду кредитних організацій, тим не менш, ця проблема в Україні до цих 

пір не вирішена. Більш того, вона посилилася в зв'язку зі світовою фінансовою 

кризою. А також з тим, що більшість регіонів України є дефіцитними [2, c. 17]. 

В сучасних умовах довгострокове фінансування проектів ДПП комерційними 

банками скоротилася в силу недостатньої їх ліквідності. Зросла кількість 

інвесторів, які через макроекономічну невизначеність, падіння індексів 

фондового ринку та зниження кредитоспроможності фінансових інститутів 

шукають альтернативні можливості для інвестицій. Довіра іноземних 

інвесторів до України почала знижуватися ще до початку гострої фази кризи в 

результаті погіршення економічних показників. За підсумками 2015 року наша 

країна посіла 89 місце в рейтингу інвестиційної привабливості International 

Business Compass компанії BDO [4]. 

Дані економічні чинники впливають на структуру фінансування 

(співвідношення позикових і власних коштів) в Україні, яка стає більш 

консервативною. Частка позикових коштів знижується з 70/30 до 50/50, а 

приватні інвестори жадають  короткострокових інструментів інвестування. У 

цих умовах проекти державно-приватного партнерства можна розглядати як 

один із антикризових заходів, коли для вирішення ряду питань, зокрема 

соціальних, інвестування буде здійснюватися не за рахунок коштів бюджетних 

коштів, а за рахунок залучення приватних. Однак, з іншого боку, стає 

актуальною проблема пошуку додаткових фінансових ресурсів, здатних 

підтримати проекти ДПП. 

Так, без сумніву, в Україні найбільші недержавні пенсійні фонди 

зацікавлені в інвестуванні великомасштабних інфраструктурних проектів, де 

держава гарантує стійкий прибуток. Одним із можливих інвестиційних 

інструментів при цьому можуть виступати інфраструктурні облігації. Однак у 

силу слабкого правового регулювання, а також нестачі якісних інвестиційних 

проектів, даний фінансовий інструмент ще не отримав розвитку в Україні.  Те 

ж саме відноситься сьогодні і до українських страхових компаній. У великих 

страхових компаній, в першу чергу, з'являється зацікавленість в збільшенні 

інвестицій, що могло б успішно здійснитися в рамках ДПП. 

Сьогодні одним із додаткових джерел фінансування проектів державно-

приватного партнерства могли б стати кошти фізичних осіб. Альтернативою 

банківським депозитам могли б також стати інфраструктурні облігації. 
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Досить цікавим є досвід Франції, де фізичні особи можуть відкривати в 

будь-яких комерційних банках неоподатковані і забезпечені державною 

гарантією спеціальні ощадні рахунки до 15 тис. Євро. Прибуток індексується 

залежно від рівня інфляції і тримісячної Європейської міжбанківської ставки 

пропозиції (Euribor). Всі зібрані таким чином кошти централізуються банком, 

який використовує довгострокові забезпечені позички (термін погашення до 

25 років) для розвитку соціального житла та інфраструктурних проектів. В 

Європейському Союзі фінансування проектів державно-приватного 

партнерства вкрай нерівномірно розподілене між приватним і державним. 

Наприклад, в Польщі 76% всіх інфраструктурних інвестицій здійснюється 

державою, в той час як в Швейцарії 84% фінансування відбувається з боку 

приватного сектора [7, c. 370]. 

З метою закріплення державної підтримки інноваційної діяльності і для 

забезпечення відповідної фінансової допомоги при розробці та освоєнні 

принципово нових видів продукції, високих технологій в Україні, оптимізації 

партнерських відносин між державою та бізнесом потребує створення 

спеціального Інноваційного фонду, який досить успішно функціонує в 

Білорусії (Білоруський інноваційний фонд). Діяльність фонду можна стисло 

звести у 2 ключові напрями: 

1) будь-яке підприємство у разі виконання ним проекту, пов'язаного з 

освоєнням і організацією серійного виробництва нової продукції, може 

розраховувати на фінансування з даного фонду; 

2) промислово-виробниче освоєння НДДКР, винаходи, створення або 

сприяння створенню нових і високотехнологічних виробництв, виставкове, 

інформаційно-маркетингове забезпечення інноваційної діяльності [5, с. 59]. 

Як альтернатива Інноваційному фонду для запуску різних державних 

цільових науково-технічних програм, а також зосередження пропозицій щодо 

їх характеру та наповненості, оперативного та стратегічного контролю за їх 

виконанням, на паритетних засадах має бути створено постійно діючий 

Комітет, наприклад Національний Комітет координації та підтримки 

інноваційного розвитку (НККПІР). У такий Комітет мають входити передусім 

представники влади, науки, великого бізнесу. Щодо повноважень Комітету, то 

тут входили б такі, як: прогнозування потреб народного господарства, 

окремих його галузей в аспекті забезпечення технологічних переваг їх 

конкурентного розвитку, тестування на конкурсній основі найбільш значущих 

для держави інноваційних проектів. 

З метою формування дієвих механізмів у частині фінансування проектів 

інноваційної діяльності, нововведень у різних галузях промисловості та 

забезпечення економічного зростання в Україні доцільно було б в межах 

державної фінансової системи створити окремо функціонуючий структурний 

елемент, такий як Інноваційний банк. Це, у свою чергу, сприяло б збільшенню 

сукупного обороту фінансування інноваційних проектів. На початку запуску 

діяльності проекту держава повинна володіти контрольним пакетом акцій 

цього банку. Інші національні співзасновники банку – великі підприємства та 
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будь-які інші зацікавлені платоспроможні суб'єкти господарювання, які 

згодом також можуть залучатися, нерезиденти країни. 

Розширенню взаємодії банків та держави сприяло б більш активне 

впровадження в Україні таких високоефективних форм ДПП, як надання 

державних гарантій по кредитам, самофінансування крупних інвестиційних 

проектів, створення суспільних «гібридних» фондів, зокрема венчурних та 

прямих інвестицій, субсидіювання кредитних ставок, рефінансування 

стандартних видів позик шляхом їх викупу у кредитних організацій. Як 

показує досвід зарубіжних країн, гарантійні механізми мають ряд переваг у 

порівнянні із іншими формами ДПП. Традиційно вони являються найменш 

затратними для держави, не потребують негайного вилучення бюджетних 

коштів та дозволяють залучити в національну економіку інвестиції, які у 

декілька разів перевищують розмір створюваних державою гарантійних 

фондів або відкриваємих ліній [1; 7]. 

Підводячи висновки необхідно зазначити, що Україна має великий 

потенціал для розвитку різних форм державно-приватного партнерства, проте 

з метою його практичної реалізації необхідне вирішення деяких важливих 

проблем. На нашу думку, проблеми використання джерел фінансових коштів 

для проектів державно-приватного партнерства можуть бути усунені із 

виконанням ряду заходів: 

 розвивати інфраструктурні інвестиційні фонди (для розвитку 

стратегічних галузей економіки); 

 розвиток інфраструктурних облігацій (вимагає законодавчих змін для 

можливості використання); 

 розвиток інфраструктурних депозитів на зразок банківських, які 

існують  у ряді країн  (депозити під гарантії держави для вкладення в ДПП 

проекти; 

 розвиток венчурного фінансування (усунення проблем законодавчого 

характеру, в основному в частині оподаткування). 
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На сегодняшний день каждая страна мира имеет долг. Внешний 

государственный кредит активно используется как инструмент регулирования 

экономики с целью поддержания тех или иных отраслей экономики. Для 

Республики Беларусь проблема внешнего государственного долга является 

весьма актуальной. 

Основной причиной привлечения внешних кредитов в Республику 

Беларусь в последние годы является отрицательное сальдо счет текущих 

операций платежного баланса. 

Для анализа использовались данные рисунков 1 - 5. 

 

 
 

Рисунок 1. Дефицит счета текущих операций за 2012-2016 гг., млн долларов 

США 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

На протяжении пяти лет наблюдается постепенная тенденция роста 

внешнего государственного долга, однако за 2016 год произошло резкое 

увеличение данного показателя. На 1 марта 2017 года объем внешнего 

государственного долга Республики Беларусь составил 13,6 млрд долларов 

США и с 2013 года увеличился на 1,4 млрд долларов США. Основными 

причинами являются сокращение экспорта и превышение привлеченных 
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внешних государственных заимствований над погашением внешнего 

государственного долга более чем в два раза. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика внешнего государственного долга Республики Беларусь 

за 2013-2017 гг., млрд. долларов США 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

Основными кредиторами Республики Беларусь за 2015-2016 гг. являются 

Правительство и банки Российской Федерации, Банки Китайской Народной 

Республики, Международный банк реконструкции и развития, Европейский 

банк реконструкции и развития, Евразийский фонд стабилизации и развития. 

 

 
 

Рисунок 3. Фактическое поступление кредитных ресурсов Республики Беларусь 

в разрезе кредиторов за 2016 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

В 2016 году наибольшая доля кредитных ресурсов поступила от 

Евразийского фонда стабилизации и развития и составила 41,40 %. Это 

объясняется тем, что в 2016 году Республика Беларусь получила 800 млн 

долларов США двумя траншами. Доля кредитных поступлений от 

Правительства и банков России в 2016 по сравнению с 2015 уменьшилось на 

43,8 процентных пункта. Таким образом, в 2016 году по сравнению с 2015 

годом произошло уменьшение выделенных кредитных средств на 238,0 млн 

долларов США. 

Сумма внешнего государственного долга каждый год меняется не только 

путем привлечения новых кредитов, но и уменьшается за счет погашения 

долгов перед кредиторами. 
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Рисунок 4. Состав и структура погашения внешнего государственного долга 

Республики Беларусь в разрезе кредиторов за 2015 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

В 2016 году в структуре погашения внешнего государственного долга 

наибольшую долю составили погашения по кредитным займам Евразийского 

фонда стабилизации и развития 39,6 %. В 2015 году наибольшую долю 

составили погашения по еврооблигациям. Сумма погашений по кредитам 

Республики Беларусь в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 

1124 млн долл. США. По итогам 2016 года в Республику Беларусь привлечено 

внешних государственных займов на сумму 1934,9 млн долл. США, что больше 

суммы погашенного внешнего государственного долга за 2015 год – 892,4 млн 

долл. США. 

На 1 января 2017 года отношение внешнего государственного долга к ВВП 

составляет 28,5 % (при лимите 25%), в 2016 году – 22,7%, в 2015 году – 16,6%, 

в 2014 году – 17,4%, в 2013 году – 17,3%. Причиной роста долговой нагрузки 

является одновременное уменьшение ВВП в долларовом эквиваленте в 

результате девальвации и увеличение государственного долга. 

 

 
Рисунок 4. Отношение внешнего государственного долга Республики Беларусь 

к ВВП за 2012-2016 гг., % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 
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− рост долговой нагрузки на экономику, который связан с увеличением 

государственного долга при снижении ВВП; 

− кредиты предоставляются и получаются на условиях, определенных 

межправительственными соглашениями, которые не всегда являются 

выгодными для Беларуси; 

− неблагоприятные экономические условия внутри страны для 

привлечения кредитов международных экономических организаций; 

− наличие неполной законодательной базы Республики Беларусь, которая 

определяет сферу совокупного внешнего долга. Не определены границы 

полномочий соответствующих органов Правительства в данной области; 

− преимущественное использование внешних заимствований на 

погашение старых долгов, а не на цели обеспечения будущего экономического 

роста; 

− информация о состоянии внешнего долга раскрывается не в полной 

мере. 

Для решения имеющихся проблем могут быть предприняты следующие 

действия: 

− использование схемы обмена долговых обязательств на инвестиции во 

внутреннюю экономику Беларуси. Данная сделка выгодна тем, что 

предполагает конвертацию валютных долгов в рублевые, что позволяет стране 

сэкономить золотовалютные резервы; 

− создание специализированных долговых агентств, которые участвовали 

бы в разработке долговых программ на перспективу, оценивали валютные и 

процентные риски, прогнозировали объемы предстоящих платежей по 

погашению и обслуживанию государственного долга; 

− применение мирового опыта в частности программа управления долга и 

финансового анализа ЮНКТАД, наставления по управлению государственным 

долгом подготовленное МВФ; 

− обновление законодательства, регулирующего область внешнего 

государственного долга с целью четкого определения и согласования 

полномочий и функций Министерства финансов, Министерства экономики, 

Валютно-кредитной комиссии Совета Министров, как основных органов 

управления государственным долгом; 

− обеспечение доступности информации об экономическом положении 

страны для международных рейтинговых агентств; 

− совершенствование налоговой системы. Необходимо жестко 

контролировать распределение налогов, четко прослеживать их путь с момента 

получения до момента реализации. 

Таким образом, чтобы решить возникшие проблемы, необходимо уделять 

должное внимание управлению государственным долгом. При выполнении 

всех вышеуказанных мероприятий Республика Беларусь сможет достигнуть 

нового уровня развития государственного кредита. Так как целью государства 

должна быть не ликвидация внешнего государственного долга, а рациональное 

управление им. 
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Бюджетна політика є складовою економічної та фінансової політики 

держави. Основа бюджетної політики – розробка напрямів використання 

бюджетних коштів відповідно до напрямків соціально-економічного розвитку 

суспільства. Практична реалізація бюджетної політики полягає у сукупності 

заходів стратегічного та тактичного характеру, які здійснює держава через 

бюджетну систему. 

Накопичені проблеми бюджетної системи України потребують системної 

зміни бюджетної політики, переорієнтації її на заохочення активного розвитку, 

послідовне подолання перешкод та вирішення суперечностей, які стають на 

заваді побудові сучасної економічної моделі, що з належною економічною та 

соціальною ефективністю реалізує потенціал. 

Слід усвідомлювати, що сучасна держава несе відповідальність за 

ефективне функціонування усього комплексу відносин ринкової економіки 

країни. Тому й державний бюджет має розглядатися не лише як кошторис 

надходжень і витрат, але насамперед як засіб забезпечення макроекономічного 

збалансування та економічного зростання, як стратегічний фінансовий план, 

який передбачає гармонійний розвиток суспільства на довгострокову 

перспективу. Власне, реалізація структурної та стимулюючої функцій надає 

бюджетному процесу властивостей стратегії, тому саме через їхню призму має 

забезпечуватись ефективність бюджетної політики в країні [1]. 

Зосередження уваги переважно на фіскальних функціях бюджету 

(фіскалізація бюджетної політики) веде до втрати стратегічних орієнтирів та 

руйнування потенціалу довгострокового економічного зростання. Між тим, 

https://www.nbrb.by/statistics/BalPay/Analytical6/Current/
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одним з найголовніших чинників фіскалізації бюджетної політики є 

відсутність, суперечливість чи невизначеність стратегічних пріоритетів 

розвитку країни як таких. В умовах економічної кризи бюджетну політику 

доцільно розглядати в контексті значно ширшого комплексу завдань 

суспільного розвитку. Обмеженість бюджетних ресурсів потребує їх 

концентрації на критично важливих напрямках на основі відкритого 

суспільного діалогу. Оптимізація бюджетної політики має бути підтримана 

послідовною детінізацією економіки та забезпеченням суворої доцільності 

витрачання бюджетних коштів на основі реформування складових бюджетного 

сектору економіки [3, с.30-37]. 

Ефективність бюджетного планування на основі прогнозування 

економічного розвитку має забезпечити раціональність розподілу бюджетних 

видатків у часі, уникнути крайнощів нагромадження нерозподілених коштів в 

разі «перевиконання» макроекономічних показників та нарощування касового 

дефіциту в разі погіршення надходжень, які також нерідко призводять до 

марнування чи навіть втрати фінансових ресурсів держави. 

Реформована бюджетна політика має дати відповідь на поєднання 

наступних системних завдань, які формуються як сучасним становищем 

національної економіки, так і глобальними та регіональними економічними 

трендами: 

1)  якнайшвидше відновлення економічного зростання, якому мають бути 

підпорядковані усі без винятку складові економічної політики. Йдеться про 

активну бюджетну політику, яка, з одного боку, максимально стимулює 

підприємницьку діяльність через податкову лібералізацію та зниження частки 

фіскального перерозподілу суспільного продукту, а з іншого, сприяє мобілізації 

ресурсів внутрішнього попиту, значна частка якого, генерується саме 

бюджетними видатками. Вирішення цього завдання потребує зосередженні 

фіскальної лібералізації на першому етапі переважно у сфері податкових 

процедур (адміністрування) та зниженні на цій основі рівня тонізації економіки 

та «корупційного податку», а також в удосконаленні структури та механізмів 

бюджетних видатків та відповідному поширенні їх стимулюючої функції; 

2) цілеспрямована підтримка модернізації національної економіки та 

зміцнення її конкурентоспроможності. Стрімкі зміни глобального 

конкурентного середовища та глобальний перерозподіл потоків товарів та 

капіталів вимагають адаптації національних економік. Таке завдання особливо 

актуальне з огляду на історично обумовлену високу відкритість економіки 

України та необхідність переорієнтації на нові ринки після втрати переважної 

частки російського ринку. Через відсутність належної фінансової потужності 

пряма участь бюджету у модернізацій них змінах у вигляді державних 

інвестицій є вкрай обмеженою. Проте ця обмеженість має компенсуватись 

концентрацією структури видатків на напрямках, які спроможні створювати 

позитивний ефект для економічного зростання. Такими є вкладення в 

інфраструктурні сектори, розвиток інформаційно-комунікаційного середовища, 

тощо. Головний акцент має бути зроблений на створенні сприятливих умов для 
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здійснення приватних інвестицій: податкового стимулювання, інформаційного 

забезпечення, сприятливого підприємницького та інвестиційного середовища 

тощо. Важливою підтримкою модернізацій них змін є також розвиток освіти та 

науки; 

3) розкриття потенціалу розвитку регіонів на засадах фіскальної 

децентралізації. Удосконалення міжбюджетних відносин та розширення 

практичних повноважень регіональних влад щодо акумулювання та 

використання ресурсів розвитку має розширити можливості залучення до 

економічного обороту потенційних ресурсів регіонів, наблизити результати 

діяльності економіки регіону до потреб місцевого населення; 

4)  фінансове забезпечення оновленої оборонної політики [1]. 

Після підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС вектори змін у 

сфері економічної політики змінилися. Згідно з угодою Україна зобов'язується 

докладати максимальних зусиль для побудови функціонуючої ринкової 

економіки та поступового наближення своєї політики до політики ЄС 

відповідно до основоположних принципів макроекономічної стабільності, 

збалансованості державних фінансів і платіжного балансу, а також бере на себе 

низку конкретних зобов'язань, які стосуються особливостей та механізмів 

бюджетної політики і мають бути враховані в процесі перебудови останньої. 

До таких зобов'язань, зокрема, належать наступні: 

1) відсутність дискримінації в оподаткуванні зовнішньої торгівлі, яка 

могла б поставити українських контрагентів у вигідніше становище, ніж їхніх 

зарубіжних партнерів; 

2) забезпечення прозорого, недискримінаційного, конкурентного і 

відкритого тендерного процесу для державних закупівель, з встановленням 

відповідних координаційних та контрольних інститутів, які забезпечуватимуть 

рівний доступ усіх суб'єктів до цього інструменту; 

3) скасування будь-яких видів допомоги з використанням державних 

ресурсів, що спотворює або загрожує спотворити конкуренцію шляхом надання 

переваг окремим підприємствам або виробництву окремих товарів. При цьому 

визначено припустимість допомоги, яка надається на засадах повної прозорості 

та підзвітності й відповідає європейським нормам; 

4) забезпечення розвитку бюджетної політики і надійних систем 

внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту, що базуються на міжнародних 

стандартах, а також відповідають основоположним європейським принципам; 

5) удосконалення і розвиток податкової системи. Має відбуватись 

поступове наближення до структури оподаткування, визначеної у правовій 

концепції ЄС, та впровадження європейських принципів належного управління 

у сфері оподаткування; 

6) використання зовнішньої фінансової допомоги, що надходить через 

відповідні механізми та інструменти фінансування ЄС, на програмних засадах, 

у співробітництві та координації з іншими країнами-донорами. Має бути 

забезпечено запобігання шахрайству з отриманими коштами. 
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Більш конкретні та наближені у часі зобов'язання щодо реформування 

бюджетної політики містяться у чинному Меморандумі про економічну та 

фінансову політику України, узгодженому з Міжнародним валютним фондом. 

В документі Україна декларує намір зосереджувати свою стратегію на 

консолідації видаткової частини, орієнтуючись на менший та ефективніший 

Уряд, при наданні податковій системі дружнього до зростання, ефективного, 

врівноваженого характеру. 

Україна також зобов'язана зменшити фіскальний дефіцит до рівня, 

необхідного для забезпечення стійкої динаміки державного боргу у 

збалансований і соціально справедливий спосіб. До розрахунку береться 

загальний дефіцит сектору державного управління, включаючи дефицит 

позабюджетного фонду, а також борги НАК Нафтогаз. З метою досягнення 

поставлених цілей у коротко- та середньостроковій перспективі передбачено 

проведення низки важливих змін, а саме: 

•  запровадження сплати ПДВ сільгоспвиробниками; 

•  реформування єдиного соціального внеску, урядом було запропоновано 

механізм зниження ЄСВ із застосуванням відповідного коефіцієнта;  

•  зниження оподаткування природних ресурсів; 

• реформування механізму адміністрування податків, пропонується 

виключити камеральні перевірки із обов'язків податкових органів, залишивши 

тільки документальні та електронні перевірки; 

•  спрощення, прозорість і конкурентоспроможність державних закупівель;  

•  впровадження пенсійної реформи та скасування спеціальних пенсій; 

•  реформування охорони здоров'я, освіти, яке сприятиме збереженню та 

зміцненню системи громадського здоров'я, пріоритетності профілактичного 

напряму діяльності сфери охорони здоров'я, зниження показників 

захворюваності, інвалідності та смертності населення; 

•  реформування соціальної допомоги, зокрема, розроблення відповідної 

нормативно-правової бази, здатної охопити переважну більшість аспектів 

регулювання соціальної сфери України і послуг, що можуть та мають 

надаватися в її межах [2, с. 3-21]. 

Важливо усвідомлювати, що передбачені Меморандумом реформи мають 

вузько цільове призначення – платоспроможність України за її державним 

боргом. Подібне звуження цілі є логічним наслідком відсутності 

альтернативних стратегій досягнення тієї самої мети – платоспроможності. 

На сьогоднішній день для покращення економіки України основним 

завданням уряду є стимулювання інвестиційної активності підприємців і 

населення, створення сприятливих умов для зародження бізнесу й активізації 

грошових доходів через фінансово-кредитний ринок. У цей період особливо 

важливо об'єднати цілі бюджетної, фіскальної і грошово-кредитної політики з 

ідеологією і пріоритетами соціально-економічної політики держави, дієвість 

цього підходу. Ефективність бюджетної політики залежатиме від виконання 

таких умов: 
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1) централізація й відповідальність влади, що дає змогу виключити 

політичний популізм як чинник прийняття й реалізації, непопулярних, але 

необхідних заходів щодо економії всіх бюджетних витрат, їх реструктуризації з 

позицій досягнення макроекономічного ефекту; 

2)  законодавче закріплення програми виходу із кризи та отримання 

урядом від суспільства, політичних партій, довіри на період подолання 

кризових явищ; 

3) прийняття до реалізації науково обґрунтованої, з реальними 

довгостроковими загальнодержавними проектами, стратегії соціально-

економічного розвитку країни та бюджетної стратегії; 

4)   оптимізація структури доходів і видатків державного бюджету, обсягів 

дефіциту державного бюджету й державного кредиту з позицій реалізації 

наслідків економічної кризи та водночас цільових проектів і пріоритетів 

бюджетної стратегії; 

5) розробка механізму і системи дієвого фінансового контролю та 

персональної відповідальності за цільовий характер і ефективність 

використання бюджетних коштів [6]. 

Ефективність соціально-економічної, бюджетної політики в Україні в 

умовах загострення політичних суперечностей у першу чергу залежить від 

політичної волі керівництва країни, усвідомлення пріоритетності 

загальнодержавних, загальнонаціональних інтересів і створення ефективного 

механізму їх реалізації через існуючі інститути фінансової системи, наявності 

відповідного правового поля й відповідальності кожного урядовця перед 

громадянами України. Такий підхід повинен бути визначальним у процесі 

подолання суперечностей при реалізації бюджетної політики держави. 
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Сучасні складні умови ведення бізнесу, необхідність враховувати 

глобалізаційні тенденції ринку та ймовірність фінансових криз зумовили 

виникнення непередбачуваних ситуацій в усіх секторах економіки. За таких 

умов виникає реальна потреба у проведенні діагностики стану зовнішнього 

середовища у контексті виникнення ризикованих ситуацій та їх впливу на 

фінансовий стан підприємств. Сформована концепція ризиків та розуміння 

важливості її практичного втілення у практику управління сучасними 

підприємствами зумовлює необхідність вивчення існуючих наукових підходів з 

даного питання. Вирішення проблеми підвищення ефективності управління 

ризиками на багатьох зарубіжних підприємствах вбачають у розвитку 

підсистеми внутрішнього аудиту, яка все частіше виходить за межі виконуваної 

раніше контрольної функції. 

Про актуальність проблематики щодо ролі внутрішнього аудиту в 

управлінні підприємством свідчить рівень її розгляду у працях зарубіжних 

учених, таких як Р. Адамс, А. Аренс, В.Д. Андрєєв, В.В. Бурцев, Дж. Лоббек, 

Р.В. Макєєв, Л.А. Панкратова, В.В. Скобара, Н.Н. Хорохордин А.Д. Шеремет та 

ін. З-поміж вітчизняних науковців, які зробили вагомий внесок у вивчення цієї 

проблеми, необхідно виділити М.Т. Білуху, Т.О. Каменську, В.П. Пантелеєва, 

О.А. Петрик, О.Ю. Редько, В.С. Рудницького, О.В. Сметанко та інших. 

Головною метою цієї роботи є розгляд внутрішнього аудиту в системі 

управління підприємством. 

Незалежно від видів і масштабів діяльності будь-якого суб'єкта 

господарювання головна мета зводиться до забезпечення його стабільного, 

надійного і максимально ефективного функціонування, створення високого 

потенціалу розвитку і зростання в майбутньому, а, отже, його фінансової 

стійкості. 

Під внутрішнім аудитом ми розуміємо систему оцінки різних сторін 

діяльності організації, що охоплює виробничу та збутову діяльність, облік, 

аналіз і контроль як інтегральну функцію, що сприяє запобіганню виникання в 

результаті цієї діяльності ризиків та їх фінансових наслідків. 
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Якщо ж дотримуватися поглядів Інституту внутрішнього аудиту, то 

внутрішній аудит – це незалежна, об'єктивна діяльність з надання впевненості 

та консультаційних послуг, що має приносити користь організації та 

покращувати її діяльність [1]. 

За даними практичного журналу в галузі управління фінансами компаній 

«Фінанси: стратегія і тактика» щорічно через зловживання, неуважність або 

недостатню компетентність з боку своїх співробітників компанії втрачають 

сотні тисяч гривень, у великих же підприємствах рахунок йде на мільйони. 

Як правило, подібні прецеденти проявляються в діях, які можна виділити у 

дві групи: 

1. Шахрайство – навмисні дії, що вчиняються особами з числа 

співробітників суб'єкта, які потягли за собою негативні явища. 

Може виражатися в: 

- маніпуляції, фальсифікації або зміні облікових записів; 

- незаконне присвоєння активів; 

- приховуванні чи пропуску інформації про операції або активи; 

- свідомо неправильне застосування облікової політики. 

2.  Помилки – ненавмисні помилки, допущені в управлінні: прорахунки, 

упущення фактів господарської діяльності або їх невірна інтерпретація. 

На жаль, навіть дуже великі, націлені на диверсифікацію діяльності 

компанії нерідко не беруть до виду внутрішній фінансовий контроль. Практика 

свідчить, що втрати компанії від відсутності контролю фінансової діяльності 

(внутрішнього аудиту) можуть становити до 25%, про що часто навіть невідомо 

фінансовому менеджменту [2]. 

При цьому в області управління ризиками фахівці внутрішнього аудиту 

вирішують наступні завдання: 

- надають аудиторські рекомендації, що дозволяють запобігають 

передбачити ризик або знизити його до прийнятного рівня; 

- проводять оцінку надійності та ефективності системи управління 

ризиками; 

-   допомагають менеджменту компанії в розробці і впровадженні системи 

управління ризиками компанії [3]. 

Ефективність внутрішнього аудиту безпосередньо залежить від 

формулювання і виконання таких основних вимог до організації внутрішнього 

контролю в організації. 

1.  Визначення цілей, завдань і документів, що регламентують діяльність 

внутрішніх аудиторів. 

У компанії повинно бути створено і прийнято до виконання положення 

«Про внутрішній аудит», що визначає місце внутрішнього аудиту в системі 

управління, його цілі, завдання та функції, склад контролюючої групи, її 

обов'язки і відповідальність, а також взаємини між підрозділами. 

2. Створення в організації департаменту або спеціального відділу 

внутрішнього контролю. 
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Грамотна організація контрольного процесу і чітка координація дій його 

учасників дозволяють проводити перевірку на високому рівні з дотриманням 

основоположних принципів. 

Тепер ми можемо сформулювати більш детальну послідовність проведення 

внутрішнього аудиту. 

На першому етапі встановлюються показники рівня доходів і видатків 

підрозділів в рамках реалізації їх функціоналу та критерії, які характеризують 

систему управління фінансовими ресурсами на основі планової та звітної 

інформації визначаються цілі та завдання перевірки. 

На другому етапі за завданнями перевірки складається план-графік із 

зазначенням термінів виконання контрольних процедур, розподіляються 

обов'язки між співробітниками. 

Третій і четвертий етапи – безпосередньо процес перевірки, тобто 

виконання контрольних процедур. В ході їх реалізації при допомозі методичних 

прийомів збирається і систематизується інформація про об'єкти внутрішнього 

аудиту та формулюються попередні виводи. Далі відбувається обговорення з 

менеджерами та керівництвом компанії і функціональних структурних 

підрозділів попередніх висновків і пропозицій внутрішнього контролю. На 

цьому етапі контролюючі підрозділи можуть отримати додаткову інформацію 

для обґрунтування своїх висновків. 

На п'ятому етапі внутрішнього контролю здійснюється підготовка 

підсумкового звіту та подання його зі сформульованими оцінками, висновками 

та пропозиціями менеджерам по центрам відповідальності і керівництву 

компанії. 

Завдання внутрішнього аудиту залежать від його цілей, типу організації і 

особливостей діяльності  перевіряємого підрозділу. 

Які б цілі не переслідувались, організація внутрішнього аудиту в будь-

якому суб'єкті господарювання, незалежно від організаційно-правової форми, 

видів і масштабів його діяльності і галузевої належності, повинна базуватися на 

певних принципах: 

1) принцип раціональності означає, що витрати на створення системи 

внутрішнього аудиту та його проведення не повинні перевищувати 

економічний ефект, отриманий від його реалізації; 

2) принцип адекватного ставлення до внутрішнього аудиту означає, що 

власники і адміністрація організації, менеджери і персонал функціональних 

підрозділів повинні сприяти підвищенню результативності внутрішньої 

перевірки, беручи участь в опитуваннях і надаючи необхідну інформацію. 

Внутрішній контроль повинен розглядатися співробітниками компанії 

виключно як один із способів підвищення ефективності її діяльності; 

3) принцип компетентності персоналу внутрішнього аудиту має на увазі, 

що персонал, зайнятий в здійсненні функцій внутрішнього аудиту, повинні 

мати професійну підготовку і знання, достатньо точні для ефективного 

виконання своїх обов'язків; 
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4) зіставлення об'єктів, цілей та методів контролю означає відповідність  

об'єктів внутрішнього аудиту специфіці діяльності перевіряються підрозділи, їх 

логічність, практичну обґрунтованість і розумні межі. Для кожного об'єкта 

повинні ставитися чіткі цілі контролю і правильно вибиратися методи – 

контрольні процедури, сприяють досягненню цілей і забезпечують високу 

ступінь надійності перевірки та її ефективність. 

Таким чином, внутрішній аудит забезпечує контроль у всіх сферах і 

напрямках діяльності організації: виробництво, реалізація, маркетинг, фінанси, 

управління персоналом і т.д. Він являється «знаряддям», що дозволяє 

керівництву компанії і менеджерам володіти інформацією для прийняття 

рішень з метою якісного і ефективного управління бізнесом, здатним 

забезпечити економічне зростання і фінансову стійкість організації. 
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Сельское хозяйство – основополагающая отрасль национальной 

экономики, которая является малопривлекательной для значительных 

долгосрочных вложений, но от ее развития зависит рост всей экономики нашей 

страны. Поэтому вопрос привлечения инвестиций в сельское хозяйство 

является одним из ключевых. 

В последние годы с целью развития сельского хозяйства Республики 

Беларусь был осуществлен большой объем инвестиций, однако собственных 

средств и государственных инвестиций для этого не достаточно. Именно 

поэтому привлечение иностранных инвестиций в сельское хозяйство имеет 

огромное значение для будущего данной отрасли. 
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По результатам производственной деятельности за 2015 год 15,2 % 

сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь от общего количества 

всех организаций являются убыточными, работающими с минимальным 

уровнем прибыли. Рентабельность активов в сельское хозяйство за этот период 

составляет только 2,5 %. На такое состояние организаций различных сфер 

деятельности повлияли различные факторы, в том числе и объемы инвестиций 

в основной капитал. При этом значительную долю финансирования занимают 

государственные субсидии и дотации. 

Согласно статистическим данням, объем инвестиций в сфере производства 

Республики Беларусь в 2016 году произведен в сумме 8890 млрд. руб., что 

составляет к уровню 2015 года только 83,6 %. От общего объема инвестиций в 

сельскохозяйственное, лесное и рыбное хозяйство было осуществлено 

инвестиций в 2016 году только 10 %, что ниже уровня 2015 года на 23,7 п. п. 

[1]. 

Число организаций Республики Беларусь с иностранными инвестициями 

по состоянию на 01.01.2016 года насчитывалось 6787 организаций, в том числе 

3759 организаций с совместными инвестициями, что составляет 4,8 % и 2,6 % 

соответственно. 

Поступление прямых иностранных инвестиций в реальный сектор 

экономики по видам экономической деятельности за 2016 год составил 6928,6 

млн. долларов США, а поступление иностранных инвестиций в 

сельскохозяйственное, лесное и рыбное хозяйство составило только 40,2 млн. 

долларов США. 

Структура инвестиций в основной капитал в 2016 году по источникам 

финансирования следующая: 

- средства бюджета Республики Беларусь – 24,5 %; 

- собственные средства организаций – 38,5 %; 

- заемные средства других организаций – 1,3 %; 

- иностранные инвестиции (без кредитов и займов иностранных банков) – 

5,0 %; 

- кредиты банков – 13,7 %; 

- собственные средства населения – 13,2 %; 

- прочие источники – 3,8 %. 

Следует отметить, что хотя в 2016 году по сравнению с 2015 годом объем 

иностранных инвестиций в основной капитал увеличился с 3,9 % до 5 %, или на 

1,1 п. п., однако удельный вес иностранных инвестиций остается достаточно 

низким [1]. 

На объем инвестиций в сельское хозяйство в рыночных условиях 

оказывают влияние ряд факторов. На одни из них товаропроизводитель может 

воздействовать, а другие − обусловлены внешними условиями и не зависят от 

предпринимателя. 

К факторам, зависящим от товаропроизводителя, относятся: 

-  урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность скота; 

-  выбор объекта первоочередных инвестиций; 
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-  специализация и концентрация производства;  

- технология производства основных видов продукции сельского 

хозяйства; 

-  характер инвестиций: долгосрочные, краткосрочные; 

-  уровень производительности труда и себестоимость производства [2]. 

На данные факторы предприниматель может воздействовать в течение 

производственного процесса или планировать производство продукции и 

инвестиций на ближайшую перспективу. Однако имеется ряд факторов, 

которые не зависят от товаропроизводителей. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.03.2016 

года № 196 утверждена Государственная программа развития аграрного 

бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы [4]. 

Целями Государственной программы являются повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства и сбыта сельскохозяйственной продукции 

и продуктов питания, а также повышение их конкурентоспособности, 

обеспечение внутреннего рынка страны отечественной сельскохозяйственной 

продукцией и продовольствием в необходимых объемах и надлежащего 

качества на основе формирования рыночных механизмов хозяйствования и 

развития аграрного бизнеса. 

Для достижения намеченных целей предполагается решение следующих 

задач: 

-   повышение производительности труда в сельском хозяйстве; 

- увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции и 

продуктов питания; 

- достижение объемов и структуры производства продукции 

растениеводства и животноводства, позволяющих сбалансировать спрос и 

предложение по важнейшим видам продукции; 

- увеличение численности поголовья коров молочных и 

специализированных мясных пород селекционных стад, чистопородных 

свиноматок, овцематок в племенных хозяйствах; 

- совершенствование структуры машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственных организаций; 

- улучшение финансового состояния организаций, осуществляющих 

производство продукции сельского хозяйства и ряд других. 

Однако следует отметить, предусматривается, что, как и в предыдущие 

годы, основной объем инвестиций будет осуществляться за счет средств 

бюджетов Республики Беларусь. 

Цель инвестиций в сельское хозяйство Республики Беларусь – увеличение 

объемов производства и экспорта продукции, получение прибыли от 

производства полученной продукции и улучшения ее качества. 

Сельское хозяйство носит специфический характер, поэтому инвестиции в 

сельское хозяйство требуют более длинных денежных ресурсов. Государство в 

данном направлении поддерживает как собственные производства, так и 

производства с частным капиталом. Инвестор может воспользоваться льготами, 
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предусмотренными Декретом Президента Республики Беларусь от 06.08.2010 г. 

№ 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности 

в Республике Беларусь», а также льготами предусмотренными Декретом 

Президента Республики Беларусь от 07.09.2012 г. № 6 «О стимулировании 

предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских 

поселений, сельской местности». 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что инвесторы будут вкладывать 

денежные средства лишь после того, как сельскохозяйственные организации 

начнут работать с положительным уровнем рентабельности, так как никто не 

захочет вкладывать в убыточное производство. Следовательно, государству 

необходимо обеспечить благоприятные условия для привлечения иностранных 

инвестиций в отрасль сельского хозяйства, в том числе и прозрачность данных 

финансовой отчетности сельскохозяйственных организаций, а это требует 

внесения значительных изменений в нормативные акты Республики Беларусь, 

регламентирующие ведение бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности. 

 
Список использованных источников 

1. Беларусь в цифрах: статистический справочник 2017 / Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь; ред. И.В. Медведева [и др.]. – Минск : 2017. – 72 с. 

2. Бугаев  В.П. Инновации, инвестиции, эффективность: пособие / В.П. Бугаев. – Гомель : 

УО «Бел ГУТ», 2009. – 139 с. 

3. Гончаров В.И. Управление инвестициями: учеб.-метод. комплекс / В.И. Гончаров, 

В.Я. Стариков. – Минск : Изд-во МИУ, 2008. – 160 с. 

4. О Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-

2020 годы [Электронный ресурс]: Постановление Совета министров респ. Беларусь, 

11.03.2016 г. № 196 // Бизнес-инфо: аналит. правовая система / ООО «Профессиональные 

правовые системы».  – Минск, 2017. 

 

 

 

ОТРИМАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ МЕТОДОМ ЗАСТОСУВАННЯ 

АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР 

 

Власов О.О. 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Вітренко О.В. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

 

 

Сучасні умови розвитку аудиту вимагають використання комплексного 

підходу до розгляду процесу аудиту як сукупності взаємозв'язаних елементів 

(етапи аудиту, напрями робіт, процедури аудиту). При цьому початковою 

ланкою дослідження слід вважати аналітичні процедури. Застосування в аудиті 

аналітичних процедур покликане забезпечити виявлення областей потенційного 
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ризику, що вимагають підвищеної уваги аудитора. Саме тому дослідження 

даної проблематики є актуальним. 

Майже кожне глибоке дослідження організації аудиту так чи інакше не 

обходить питання його організації і проведення. У цьому плані потрібно 

відзначити наукові розробки таких вітчизняних і зарубіжних науковців: 

А.В. Бахтєєв, Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, О.В. Озеран, А. Тєрєхов та інші. 

Водночас питання отримання доказів в ході аудиту не знайшло достатнього 

вирішення. 

Мета нашого дослідження полягає у визначенні прямого зв'язку між 

поняттями «аналітичні процедури» і «аудиторські докази». 

Аналітичні процедури – це порівняння фактичних даних із даними, які 

внутрішній аудитор очікує отримати під час перевірки. Основною метою 

застосування аналітичних процедур слід вважати виявлення наявності або 

відсутності незвичайних або невірно відображених фактів і результатів 

господарської діяльності, що визначають області потенційного ризику та 

потребують особливої уваги аудитора. Аналітичні процедури включають тести 

на обґрунтованість, аналіз тенденцій, аналіз коефіцієнтів [1]. 

Аудитор не повинен виходити з того, що діяльність замовника аудиту, а 

отже і показники, що її характеризують, не можуть бути схильні до суттєвих 

змін, проте всі такі зміни повинні мати логічні і достатні пояснення. Важливо 

визначити, що є основою відхилень: обґрунтовані економічні процеси чи 

облікові поми лки і викривлення [2]. 

Виходячи з цього, мета застосування аналітичних процедур полягає у 

наданні інструментів для того, щоб сформувати його особисту професійну 

думку. В аудиті широко застосовують прийоми та методи, які не є власне 

аудиторськими – це, передусім, прийоми та методи статистики і аналізу 

господарської діяльності: порівняння, групування, деталізація показників, 

індекси, елімінування, балансовий, сальдовий тощо. 

Внутрішні аудитори зобов'язані формулювати висновки та представляти 

результати завдання на основі відповідного аналізу та оцінки інформації. 

Кількість та якість інформації, якою може володіти аудитор, багато в чому 

визначає якість аудиторського висновку, його адекватність фінансовому та 

майновому стану підприємства. Внутрішні аудитори використовують правила 

МСВА 2300 «Виконання завдання». Внутрішні аудитори зобов'язані зібрати, 

проаналізувати, оцінити та оформити документальну інформацію в обсязі, 

достатньому для досягнення цілей завдання (МСВА 2310 – «Збір інформації»). 

Внутрішні аудитори зобов'язані зібрати достатній обсяг достатньої надійної, 

прийнятної та корисної інформації для досягнення цілей завдання (МСВА 2320 

– «Аналіз та оцінка»). Тому порядок організації та проведення аналітичних 

процедур є важливим питанням для загального процесу внутрішнього аудиту 

[3]. 

Основною метою застосування аналітичних процедур є виявлення 

наявності або відсутності незвичайних або невірно відображених фактів і 
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результатів господарської діяльності, що визначають області потенційного 

ризику та потребують особливої уваги аудитора. 

Основними цілями аналітичних процедур є: 

– вивчення діяльності суб'єкта перевірки (аналітичні процедури – один з 

розповсюджених способів придбання таких знань); 

– оцінка фінансового стану суб'єкта аудиту та перспектив безперервності 

його діяльності (всі сумніви щодо здатності підприємства залишатися діючим у 

майбутньому повинні бути включені до аудиторського звіту); 

–  виявлення фактів перекручування бухгалтерської звітності; 

–  виявлення ймовірності помилок у фінансовій звітності. 

Тобто показники за своєю суттю можуть бути фінансовими або 

нефінансовими, проте суттєвим є те, що вони мають ознаки наявності 

взаємозв'язку. У певному сенсі це тест на прийнятність: аудитор вивчає 

показники разом, щоб визначити, наскільки розумним (прийнятним) виглядає 

їх взаємозв'язок. 

До аналітичних процедур відносяться: 

1) порівняння даних за поточний рік та минулі роки (порівняння даних 

балансу в цілому та за статтями, розрахунки коефіцієнтів та відсоткових 

відношень у порівнянні з минулими роками); 

2) порівняння фактичних даних з даними бізнес-плану (з обов'язковим 

врахуванням реальності бізнес-плану); 

3) визначення взаємозв'язку елементів інформації (наприклад, коливання 

облікових витрат на виплату відсотків порівнюються з відповідними залишками 

непогашеної заборгованості за наданими кредитами); 

4) порівняння фактичних даних з даними, встановленими внутрішнім 

аудитором; 

5) порівняння інформації з аналогічною інформацією інших підрозділів 

підприємства та інших підприємств; 

6) порівняння фактичних даних з інформацією, отриманою за допомогою 

нефінансових даних (наприклад, порівняння облікових витрат на виплату 

заробітної плати із зміною середньої кількості працівників тощо); 

7) рейтинг підприємства (порівняння з рейтингом за інший період та з 

рейтингом інших підприємств). 

Аналітичні процедури включають тести на обґрунтованість, аналіз 

тенденцій, аналіз коефіцієнтів [4]. Використовуючи результати тестів на 

відповідність системи внутрішнього контролю, внутрішньому аудитору 

необхідно визначити, наскільки її функціонування і структура відповідають 

його попередній оцінці ризику невідповідності внутрішнього контролю. 

Зроблена оцінка існуючих відхилень може привести аудитора де висновку про 

те, що визначений розмір ризику невідповідності внутрішнього контролю він 

повинен переглянути. У таких випадках аудитору слід змінити підхід до 

виконання запланованих процедур аудиту. 

Аналітичні процедури можуть виконуватися протягом кожного з етапів 

аудиту: планування, безпосереднього проведення аудиторської перевірки, 
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завершення аудиту. Певні аналітичні процедури варто виконати на стадії 

планування, щоб аудитор мав можливість визначити характер, масштаби та 

строки майбутньої роботи. Виконання аналітичних процедур на етапі 

планування сприяє розумінню бізнесу, який перевіряється, виявленню областей 

потенційних ризиків і точному визначенню ступеня аудиторського ризику. 

Виявлення областей потенційних ризиків дозволяє вірно спланувати 

ресурси, що будуть необхідними, та дає можливість підвищити ресурсну 

забезпеченість за рахунок зменшення аудиторських ресурсів у областях з 

низьким ступенем ризику. При формуванні загального плану та програми 

аудиту застосування аналітичних процедур сприяє скороченню кількості та 

обсягу інших аудиторських процедур, дозволяє підвищити якість аудиту та 

скоротити витрати часу, допомагає ідентифікувати важливі моменти, які 

пізніше зажадають особливої уваги. 

Джерелами, що дозволяють аудитору сформулювати очікування щодо 

взаємних залежностей між величинами, є: 

– фінансова інформація, що відноситься до порівнянних періодів 

(звичайний метод, який використовується у ході аналітичної процедури); 

– очікувані результати (бюджет, план тощо) і прогнози в порівнянні з 

фактичними даними (цей метод є найбільш дієвим у тому випадку, коли 

бюджет сплановано правильно); 

–   взаємозв'язок між елементами фінансових даних; 

–   інформація про галузь об'єкта аудиторського завдання; 

–   взаємозв'язок між фінансовими та нефінансовими даними. 

Використання аналітичних процедур у процесі аудиту дозволяє аудитору 

зробити оцінку фінансових показників шляхом вивчення ймовірних 

залежностей між ними. Співвідношення, що використовуються в аналітичних 

процедурах, повинні бути достовірними. Достовірність аудиторських доказів 

формується в ході складання робочих документів аудитора і залежить від якості 

організації аудиту і обраних аналітичних процедур. 
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Активізація використання інноваційних управлінських важелів вимагає 

розвитку досліджень їхнього інструментарію та формування відповідних 

теоретичних обґрунтувань. У цьому контексті, зважаючи на економічну 

природу суб'єктів діяльності та їхню мету, одним з найбільш дієвих і 

ефективних напрямів удосконалення системи управління виступає формування 

досконалішої інформаційної бази прийняття рішень. Справедливо буде 

зазначити, що проблематика розвитку й удосконалення інформаційної бази 

прийняття управлінських рішень – найбільш обговорюваний та поширений 

напрям наукових пошуків. Попри це, його актуальність продовжує утримувати 

лідируючі позиції з-поміж багатьох інших напрямів. 

Науковці та практики широко використовують в якості основного джерела 

інформації для прийняття управлінських рішень дані системи обліку. Проте 

незаперечність факту цілковитої обґрунтованості використання названого 

джерела в якості основи прийняття управлінських рішень лише підтверджує 

доцільність розвитку теорії, методології та практики таких його важливих 

складових як звітність і оцінка результатів діяльності. Раціональне 

позиціонування цих складових з існуючими підходами до встановлення їхньої 

відповідності дійсному стану суб'єкта господарювання тісно пов'язане з 

аналізом та аудитом. 

Дослідження наукових публікацій свідчить, що вітчизняні науковці й 

практики за останнє десятиліття активно пропагували й досліджували 

проблематику аудиту, не безпідставно (у зв'язку з рядом прикладів 

неправдивості його результатів) прагнули до вирішення проблеми шляхом 

запровадження системи внутрішнього аудиту. Найбільш фундаментальні 

дослідження питань аудиту здійснювали такі науковці, як М.Т. Білуха [1], 

А.В. Бодюк [2], В.П. Бондар [3], Ф.Ф. Бутинець [4], Я.В. Гончарук [5], 

З.В. Гуцайлюк [6], Г.М. Давидов [7], Н.І. Дорош [8], Т.М. Ковбич [9], 

Н.М. Малюга [4], Я.В. Мех [6], Н.І. Петренко [4], В.С. Рудницький [10] та ряд 

інших. Проте розвиток економічних стосунків як у середині суб'єкта 

господарювання, так і при його взаємодії з зовнішніми чинниками (криза, 

інфляція, ресурсна обмеженість тощо) вимагають пошуку можливих шляхів 

оптимізації діяльності. Особливо актуальною є потреба в застосуванні 

процедур аудиту у випадку орієнтації підприємства на зовнішні інвестиції (в 

тому числі іноземні). Відповідно до цього, дослідження загальних теоретико-
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методологічних і організаційних підходів до аудиту, в тому числі в умовах 

розвитку сучасних інформаційних технологій. 

Правовою основою здійснення аудиторської діяльності в Україні виступає 

Закон України «Про аудиторську діяльність» [11], відповідно до якого «аудит 

визначається як перевірка даних бухгалтерського обліку і показників 

фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної 

думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність 

вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із 

вимогами користувачів». Здійснивши логічне розмежування цього означення, 

можна прийти до висновку про наявність у ньому двох основних моментів. 

Перша його частина вказує на наявність об'єктивної основи (достовірність 

звітності та її відповідність вимогам чинного законодавства). Натомість друга 

частина, яка передбачає можливість використання інших правил (внутрішніх), 

або вимог користувачів, вносить певний суб'єктивізм в систему оцінки 

фінансової звітності. Застосування вимог користувачів щодо оцінки 

достовірності показників звітності дозволяє значно розширити методику оцінки 

й сформувати висновок згідно тих критеріїв, які важливі для замовника аудиту 

(керівництва, потенційних інвесторів, власників, працівників), проте не може 

виступати переконливим свідченням загальної її достовірності. До слова, 

останнім згідно твердження ряду авторів, є фінансова звітність підприємства і 

дані, сформовані в системі бухгалтерського обліку, на яких вона ґрунтується, 

зточки зору їхньої достовірності. Відповідно до цього Я.В. Соколов стверджує, 

що метою аудиту звітності є формування думки про достовірність кінцевого 

фінансового результату та бухгалтерської звітності [12]. Однак в умовах 

кризових явищ сам факт доведення достовірності звітності на звітну дату не 

може служити обґрунтуванням дійсного фінансового становища суб’єкта 

господарювання. Поясненням цьому служить той факт, що показники звітності, 

отримані як результат відображення інформаційних даних у системі обліку, не 

враховують процесів знецінення цінностей внаслідок розвитку нових 

технологій чи інфляції. Таким чином, наразі суттєвого значення набуває 

розвиток методології аудиту звітності та фінансових результатів, яка б не 

просто підтверджувала їхню достовірність, а надавала замовникам 

(користувачам) інформацію, скориговану на відповідні вагомі чинники. 

Доречно підкреслити, що за такого позиціонування аудиту, слід звернути увагу 

на дещо ширше трактування його мети. Вона в сучасних умовах передбачає 

висвітлення в аудиторському висновку реальної, відповідної ринковим умовам 

оцінки показників звітності. 

Одночасно, аудитор не може вважати аудит завершеним до тих пір, доки 

він не надав відповіді на поставлені питання. В іншому випадку його думка 

щодо достовірності фінансової звітності не буде повною та об'єктивною. Дане 

твердження абсолютно не суперечить авторській позиції щодо доцільності 

перерахунку показників звітності у відповідності з інтересами користувачів. 
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При цьому мова йде не про потребу фальсифікації інформації, а власне про 

її обґрунтованість і відповідність реальному стану економіки та суб'єкта в ній. 

Лише така інтерпретація облікових даних дозволяє приймати обґрунтовані 

рішення, які базуються на критичній оцінці переваг і недоліків суб’єкта 

господарювання й встановленні перспектив його розвитку у майбутньому. 

Нормативним підґрунтям застосування пропонованого підходу виступає 

той факт, що Міжнародні стандарти аудиту (МСА) припускають можливість 

впливу на результатні показники звітності законодавчих актів і вимог 

регуляторів. Загалом концептуальною основою фінансової звітності згідно 

МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» 

виступає її відповідність загальним потребам широкого кола користувачів. 

Таким чином, використання при формулюванні аудиторського висновку 

щодо достовірності фінансової звітності не лише традиційного, але й більш 

досконалого підходу, в основу якого покладається використання обґрунтованих 

регулюючих коректив (перерахунок окремих статей відповідно з 

використанням коефіцієнтів перерахунку, заснованих на наукових позиціях), 

дозволить більш реальніше оцінити дійсний стан суб'єкта господарювання й 

врахувати перспективи його подальшого розвитку. Безумовно, основна вимога 

до результатів аудиту залишається незмінною – це достовірність даних. 

Відповідно до цього, перспективним напрямом досліджень, який логічно 

випливає з розглядуваного підходу, є формування науково обґрунтованих засад 

обчислення поправочних розрахункових коефіцієнтів. Окрім того, необхідне 

формування засад щодо представлення результатів проведених перерахунків у 

аудиторському висновку. 
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Одним из важнейших экономических ресурсов любого производства 

являются основные средства. Эффективное использование основных средств 

способствует улучшению финансовых и технико-экономических показателей 

производства, в том числе росту прибыли, увеличению выпуска продукции, 

снижению ее себестоимости и трудоемкости изготовления. 

Основные средства организации, как и любого предприятия, являются 

важной составляющей эффективной деятельности. Предприятие, имеющее 

постоянно полную информацию о динамике, структуре основных средств, о 

факторах, влияющих на их использование, имеет возможность разрабатывать 

экономическую политику и методы, направления, при помощи которых 

повышается эффективность использования основных средств и 

производственных мощностей предприятия, обеспечивается снижение 

издержек производства и рост производительности труда. 

Анализ состава и структуры проведем на основании данных годовых 

отчетов ООО «Профитагро» Минской области Стародорожского района за 

2013-2015 годы (табл. 1). 

Основные средства предприятия представлены недвижимостью, 

машинами, оборудованием и транспортными средствами, инвентарями, 

инструментами и принадлежностями. Их доля в имуществе предприятия с 2013 

по 2015 годы существенно не менялось и в среднем за 3 года составило 57 600 

млн. руб. 

Как видно из данных таблицы 1, в структуре основных производственных 

средств ООО «Профитагро» преобладают машины и оборудование. Их доля в 

среднем за три года составляет 49,1 %.Также значительную долю в структуре 
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занимают здания и сооружения − 34,4 %. За анализируемый период доля 

транспортных средств, инструмента, инвентаря и принадлежности в структуре 

основных средств в среднем за 3 года увеличилась на 2,7 % и 0,2 % 

соответственно, что объясняется приобретением новых с дальнейшей их 

эксплуатацией. Доля рабочего скота и животных основного стада имеет 

тенденцию к росту на 13,6 %, что объясняется заинтересованностью 

организации в более эффективном функционировании отрасли животноводства. 

 

Таблица 1 

Динамика состава и структуры основных средств в ООО «Профитагро» 

Виды основных 

средств 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
В среднем за 

3 года 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

Здания и сооружения 19 793 39,7 19 793 34,3 19 936 30,5 19 841 34,4 

Машины и 

оборудование 
23 285 46,7 28 540 49,5 33 093 50,7 28 306 49,1 

Транспортные 

средства 
1 609 3,2 1 528 2,7 1 583 2,4 1 573 2,7 

Инструмент, 

инвентарь и 

принадлежности 

71 0,2 71 0,1 87 0,2 76 0,2 

Рабочий скот и 

животные основного 

стада 

5 075 10,2 7 731 13,4 10 607 16,2 7 804 13,6 

И т о г о 49 833 100 57 663 100 65 306 100 57 600 100 

Примечание − Расчеты автора на основе данных приложения № 1 к бухгалтерскому 

балансу за 2013-2015 годы 

 

В таблице 2 приведены данные о наличии и движении основных средств 

предприятия за 2015 г., на основании которых можно рассчитать динамику 

движения (таблица 3), коэффициенты обновления, выбытия и движения 

(таблица 4). 

Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что в ООО 

«Профитагро» поступление основных средств превышает их выбытие по всем 

видам основных средств, что характеризует высокую степень обновления 

основных средств и активное техническое перевооружение производства. В 

2015 году стоимость зданий и сооружений увеличилась на 0,7 %, машин и 

оборудования − 16,0 %, транспортных средств − 3,6 %, инструментов, 

инвентаря и принадлежностей − 22,5 %, рабочего скота и животных основного 

стада − 37,2 %. 

Динамику показателей движения и технического состояния основных 

средств в ООО «Профитагро» рассмотрим в таблице 3. 
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Таблица 2 

Наличие и движение основных средств, млн. руб. 

Основные 

средства 

Наличие на 

начало 

года 

Поступило 

за 

2015 год 

Выбыло 

за 

2015 год 

Наличие 

на конец 

года 

Превышение 

поступления 

над выбытием 

Темп 

роста, 

% 

Здания и 

сооружения 
19 793 466 323 19 936 143 100,7 

Машины и 

оборудование 
28 540 4 837 284 33 093 4 553 116,0 

Транспортные 

средства 
1 528 55 - 1 583 55 103,6 

Инструмент, 

инвентарь и 

принадлежнос

ти 

71 16 - 87 16 122,5 

Рабочий скот 

и животные 

основного 

стада 

7 731 6 602 3 726 10 607 2 876 137,2 

ИТОГО 

основных 

средств 

57 663 11 976 4 333 65 306 7 643 113,3 

Примечание – Расчеты автора на основе данных приложения № 1 к бухгалтерскому балансу 

за 2015 год 

 

Таблица 3 

Динамика показателей движения и технического состояния основных средств 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. (+, −) 

к 2013 г. 

Коэффициент износа 0,50 0,50 0,54 0,04 

Коэффициент годности 0,14 0,16 0,13 - 0,01 

Коэффициент обновления 0,16 0,18 0,18 0,02 

Коэффициент выбытия 0,04 0,05 0,08 0,04 

Коэффициент прироста 0,14 0,16 0,13 - 0,01 

Примечание – Расчеты автора на основе данных приложения № 1 к бухгалтерскому 

балансу за 2013-2015 годы 

 

По данным таблицы 3 видно, что коэффициент годности основных средств 

в 2015 году по сравнению с 2013 годом уменьшился на 0,01п.п. Остальные же 

показатели увеличились. В 2015 году коэффициент обновления основных 

средств составил 0,18 % и увеличился по сравнению с 2013 годом на 0,02. 

Коэффициент выбытия и коэффициент износа основных средств также 

увеличились за анализируемый период на 0,04 п.п. Все это обусловило 

уменьшение прироста средств за анализируемый период на 0,01 п.п. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что организация эффективно 

использует основные средства. Но вместе с тем имеются резервы его 

повышения. Направления, повышения эффективности использования основных 

средств предприятия могут быть следующими: 

- повышение коэффициента полезного использования не только основных 

средств, но и выведение на новый уровень информационного обеспечения 

деятельности; 

- пересмотр амортизационной политики и начисление суммы амортизации 

способом уменьшаемого остатка позволит перекрывать сумму выбытия 

основных средств и способствовать обновлению материально-технической 

базы предприятия; 

- наращивание объемов деятельности за счет вновь предприятия, 

принадлежавшему обществу с ограниченной ответственностью. 

Указанные направления интенсификации использования основных средств 

позволят повысить не только эффективность их использования, но и поднять 

эффективность использования финансовых ресурсов. 
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Значение основных средств в общественном производстве определяется 

тем, какое место занимают орудия труда в развитии производственных 

отношений и производительных сил. С развитием технического прогресса 

усиливается зависимость общественного производства от состояния и уровня 

использования основных средств. 

Применяемая система бухгалтерского учета должна отвечать реалиям 

экономических отношений. Постепенно идет сближение национального 
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бухгалтерского учета и отчетности и международных стандартов финансовой 

отчетности (далее – МСФО). 

Очередной шаг к сближению национального бухгалтерского учета с 

МСФО – вступление в силу Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском 

учете и отчетности» от 12.07.2013 г. № 57-З. 

Учет основных средств по МСФО регламентируется отдельным 

стандартом МСФО (IAS) 16 «Основные средства» [2]. 

В белорусском законодательстве данный объект учета регулируется 

Инструкцией по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденной 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 апреля 

2012 г. № 26 [4] (далее – Инструкция 26). 

В соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства» основные средства 

– это материальные объекты со сроком службы более 1 года, которые 

используются: для производства или поставки товаров и предоставления услуг; 

сдачи в аренду другим компаниям; административных целей. 

Объект основных средств по МСФО (IAS) 16 признается в качестве актива, 

если: 

- существует высокая вероятность того, что компания получит связанные с 

данным активом будущие экономические выгоды; 

- стоимость данного актива может быть надежно измерена. 

Согласно же Инструкции № 26, основные средства – это активы, имеющие 

материально-вещественную форму, при одновременном выполнении 

следующих условий признания: 

1) активы предназначены для использования в деятельности организации, в 

том числе в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг, 

для управленческих нужд организации, а также для предоставления во 

временное пользование, за исключением случаев, установленных 

законодательством; 

2) организацией предполагается получение экономических выгод от 

использования активов; 

3) активы предназначены для использования в течение периода 

продолжительностью более 12 месяцев; организацией не предполагается 

отчуждение активов в течение 12 месяцев с даты приобретения; 

4) первоначальная стоимость активов может быть достоверно определена. 

По МСФО (IAS) 16 фактическая (первоначальная) стоимость основных 

средств является основанием для признания объекта в качестве актива. Она 

служит для оценки объекта основных средств, впервые принимаемого на учет в 

данной организации. 

Объект основных средств по МСФО (IAS) 16, который может быть 

признан в качестве актива, должен быть оценен по фактическим затратам на 

приобретение. 

Первоначальная стоимость, в соответствии с Инструкцией № 26, 

приобретенных основных средств определяется в сумме фактических затрат на 

их приобретение, включая: 
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- стоимость приобретения основных средств; 

- таможенные сборы и пошлины; проценты по кредитам и займам; 

- затраты по страхованию при доставке; 

- затраты на услуги других лиц, связанные с приведением основных 

средств в состояние, пригодное для использования; 

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, доставкой, 

установкой, монтажом основных средств и приведением их в состояние, 

пригодное для использования. 

Указанные затраты соответствуют требованиям МСФО (IAS) 16 [1]. 
МСФО (IAS) 16 предусмотрено, что в первоначальную стоимость 

включают стоимость разборки и демонтажа актива. Инструкция № 26 также 

дает право на увеличение первоначальной стоимости основного средства на 

сумму резерва по выводу основных средств из эксплуатации и аналогичным 

обязательствам. 

Стандарт МСФО (IAS) 16 требует начисления амортизации основных 

средств за исключением земли, так как она имеет неограниченный срок 

службы. По Инструкции № 26 в составе основных средств организации не 

учитываются земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности. 

В МСФО (IAS) 16, как и по Инструкции № 26, амортизируемая стоимость 

объектов основных средств определяется по первоначальной стоимости, 

уменьшенной на ликвидационную стоимость. 

В бухгалтерском балансе основные средства показываются по остаточной 

стоимости, т.е. первоначальной стоимости уменьшенной на сумму накопленной 

амортизации за время использования основных средств. 

Амортизационные отчисления производятся в каждом отчетном периоде в 

течение всего расчетного срока службы амортизируемого объекта и 

прекращаются после полного погашения амортизируемой стоимости данного 

объекта. 

Следует отметить, что правительство Республики Беларусь в очередной 

раз разрешает организациям не начислять амортизацию в 2017 году. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 30.01.2017 г. № 84 «О вопросах начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов в 2017 году» [3] организации, за исключением банков 

и небанковских кредитно-финансовых организаций, а также индивидуальные 

предприниматели вправе принять решение о не начислении с 1 января по 31 

декабря 2017 г. амортизации по всем или отдельным объектам основных 

средств, используемым ими в предпринимательской деятельности, за 

исключением основных средств, используемых при оказании жилищно-

коммунальных и транспортных услуг населению, субсидируемых за счет 

бюджетных средств. 

По-видимому, подобные бухгалтерские манипуляции становятся в нашей 

стране хроническим способом «создания условий для эффективной работы 

субъектов хозяйствования», что приводит к несопоставимости показателей об 
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основных средствах и их амортизации в отчетности по национальным 

стандартам и МСФО. 

Допускается проведение переоценки основных средств по справедливой 

стоимости на конец отчетного периода по МСФО и в соответствии с 

Инструкцией № 162/131/37 «О порядке проведения переоценки основных 

средств, доходных вложений в материальные активы, оборудования к 

установке» от 5 ноября 2010 г. (с изм. и доп. 14 марта 2014 г. № 24/13/9). 

Выбор методов при проведении переоценки имущества организации 

осуществляют самостоятельно по каждому объекту имущества. Однако, 

имеются отличия в отражении обесценения основных средств по МСФО (IAS) 

16 и Инструкции № 26. 

Согласно МСФО (IAS) 16 актив обесценивается, если его балансовая 

стоимость превосходит возмещаемую стоимость. А в соответствии с 

Инструкцией № 26 сумма обесценения основного средства, равна сумме 

превышения остаточной стоимости основного средства над его возмещаемой 

стоимостью, при наличии документального подтверждения признаков 

обесценения основного средства и возможности достоверного определения 

суммы обесценения. 

С целью приведения в соответствие показателей отчетности Республики 

Беларусь с международными стандартами в части информации об основных 

средствах, рекомендуем разработать национальный стандарт «Основные 

средства» соответствующий требованиям МСФО. 
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Аудит є однією із форм контролю, яка лише останні роки почала 

використовуватися в державному управлінні України. У міжнародній практиці 

контролю аудит вже перетворився на одну із основних форм його проведення, а 

у вітчизняній практиці контрольної діяльності цей вид діяльності є новим і 

малодослідженим як із практичного, так і з теоретичного боку. У сучасних 

умовах розвитку все більше постає необхідність в оцінці ефективності та 

результативності управління державними ресурсами. Ефективне витрачання 

бюджетних коштів стає необхідною умовою діяльності бюджетних установ, 

підприємств та організацій. У контексті останніх подій роль державного 

фінансового аудиту набуває особливої актуальності. 

Дослідженню проблем державного фінансового контролю та державного 

фінансового аудиту (в інших країнах – аудиту ефективності), практичних 

аспектів їх здійснення присвятили свої праці багато вітчизняних та зарубіжних 

учених, таких, як: М.В. Бариніна, М.Т .Білуха, В.В. Бурцев, А.В. Мамишев, 

Є.В. Мних, С.Б. Рябухін, А.М. Саунін, Л.О. Сухарева, С.В. Степашин, 

І.Б. Стефанюк, Б.Ф. Усач, Т.В. Федченко, І.Ю. Чумакова. Окремі аспекти 

державного фінансового контролю підприємницької діяльності досліджували 

О.Ф. Андрійко, Д. Ірвін, М.В. Романів, Л.А. Савченко, але все ж таки не було 

досліджено інституціональну основу державного фінансового аудиту. 

Метою статті розгляд інституціональних основ державного фінансового 

аудиту, що проводиться органами Державної фінансової інспекції України, 

його актуальність, завдання, виявлення сучасного алгоритму його проведення. 

На сучасному етапі ринкових перетворень в усіх галузях національної 

економіки, трансформації вітчизняної системи контролю та аудиту до 

міжнародних стандартів та норм, пріоритетного значення набуває фінансовий 

контроль, який виступає запорукою успішного та стабільного функціонування 

як окремого суб’єкта господарювання так і вітчизняної економіки в цілому. 

Фінансовий контроль на сьогодні є важливим елементом системи 

управління фінансами, призначення якого полягає у сприянні успішної 

реалізації політики держави, забезпеченні процесу реформування й 

ефективного використання ресурсів в усіх ланках фінансової системи. 

Незважаючи на високу ефективність та дієвість даного виду контролю, він 

все ж таки не може повною мірою запобігти зловживанням фінансовими і 

матеріальними ресурсами держави, а отже, сприяти оптимізації бюджетного 

процесу та поступальному розвитку соціально-економічних відносин. 
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Наявні в Україні форми державного фінансового контролю, 

найпоширенішими з яких донедавна були ревізії та перевірки, виявились 

неадекватними сучасним потребам управління фінансами держави, оскільки 

мають імперативний характер та спрямовуються лише на пошук фінансових 

порушень, виявлення та покарання винних осіб [1]. 

 Із затвердженням постановою Кабінету Міністрів України «Порядку 

проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного 

фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання» від 25.03.2006 р. № 

361 [2] відбулося перенесення центрів тяжіння від фіскальності контрольних 

заходів здебільшого ретроспективного характеру (ревізій та перевірок) до нової 

форми державного фінансового контролю - державного фінансового аудиту. 

Згідно з Законом України «Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні» державний фінансовий аудит полягає у 

перевірці та аналізі органом державного фінансового контролю фактичного 

стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи 

комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення 

бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування 

системи внутрішнього контролю [3]. Актуальність його здійснення зумовлена 

тим, що цей контрольний захід дає можливість встановлювати не тільки 

порушення, а й недоліки в забезпеченні та організації фінансово-господарської 

діяльності підприємств державного сектора економіки, саме тому ефект від 

цього контролю може бути значно більшим, ніж від ревізій. 

Головною метою аудиту є визначення слабких місць в організації 

господарської діяльності об'єкта контролю, впливу цих недоліків на досягнення  

статутних цілей та надання обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення 

його діяльності, підвищення ефективності управління, усунення наявних 

порушень, недоліків і проблем та запобігання їм у подальшому. Тому 

управління фінансово-господарською діяльністю суб'єкта господарювання під 

час аудиту оцінюється за критеріями економічності, продуктивності та 

результативності. 

Саме аудит дає можливість виявити помилки й недоліки організаційного, 

нормативно-правового та фінансового характеру, які негативно впливають на 

результати фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання, у 

тому числі внаслідок прийняття неправомірних управлінських рішень, 

укладання збиткових контрактів, реалізації товарів, робіт та послуг за 

заниженими цінами. Тобто аудит досліджує такі фактори, які не є фінансовими 

порушеннями, проте негативно впливають на кінцевий результат діяльності 

підприємства. 

Перш ніж перейти до інституціональних основ державного фінансового 

аудиту суб’єктів господарювання, визначимо такі поняття як: «інституція» та 

«інституціональні засади (основи)». 

Фоміцька Н.В. пропонує таке визначення: «institutionеs» (інституція) – 

можна перекласти українською як «підручник», тобто книга, в якій збиралися, 

концентрувалися не всі, а лише апробовані часом та усталені в науковому, 
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фаховому середовищі, загальноприйняті в ньому, а отже, такі, що не повинні 

були піддаватися сумнівам, знання, які слід було передати для формування 

базового уявлення про предмет роботи та її особливості [4]. 

Отже, слово «інституція» зберігає і донині давнє латинське значення 

«настанова, пояснення чогось» і позначає насамперед особливості управління, 

механізми дії правових норм у будь-якій галузі суспільних відносин. 

Державний аудит проводиться органами Державної фінансової інспекції, її 

територіальними відділеннями відповідно до планів контрольно-ревізійної 

роботи органу Державної фінансової інспекції, які складаються та 

затверджуються у встановленому законодавством порядку. Завдання 

державного фінансового аудиту суб’єктів господарювання наступні: 

1) проведення оцінки рівня управління фінансово-господарською 

діяльністю об'єкта аудиту, яка полягає у забезпеченні: 

- дотримання вимог законодавства, актів і рішень органів управління та 

об'єкта аудиту; 

- досягнення визначених цілей та завдань або набуття кращого досвіду 

діяльності інших суб'єктів господарювання з виконання показників 

економічності, продуктивності і результативності; 

- достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 

- збереження активів; 

2)   виявлення факторів ризику, а також джерел і резервів для підвищення 

ефективності управління фінансово-господарською діяльністю об'єкта аудиту. 

Проблема оцінки фінансових ризиків суб'єктів господарювання має 

першорядне значення, бо від точності визначення фінансових ризиків і 

факторів, які впливають на діяльність підприємства, залежить як об'єктивність 

прийняття управлінських рішень, фінансове становище підприємства, так і 

якість аудиту; 

3)  підготовка обґрунтованих пропозицій для підвищення ефективності 

управління фінансово-господарською діяльністю об'єкта аудиту, усунення 

наявних порушень, проблем і недоліків та запобігання їм у подальшому. 

Основний метод визначення ризикових операцій – аналіз фінансово-

господарської діяльності підприємства за звітними даними та матеріалами 

попередніх ревізій, завданням якого є оцінка ефективності управління та 

виявлення факторів, які позитивно або негативно вплинули на кінцеві фінансові 

результати. 

Можна виділити два методи визначення наявності ризикових операцій в 

діяльності суб'єктів господарювання: 

1)  орієнтація на фінансові порушення, виявлені перевірками на інших 

підприємствах; 

2) орієнтація на господарські операції, щодо яких не забезпечений 

внутрішньогосподарський контроль. 

Сутність першого методу полягає в тому, що державний аудитор повинен 

взяти до уваги порушення, виявлені попередніми контрольними заходами на 
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цьому підприємстві або на інших підприємствах. Вони можуть свідчити про 

наявність аналогічних ризикових операцій на об'єкті контролю. 

Другий метод полягає в урахуванні стану системи внутрішньо-

господарського контролю у суб'єктів господарювання. Система 

внутрішньогосподарського контролю являє собою сукупність внутрішніх 

правил та процедур контролю, запроваджених керівництвом суб'єкта 

господарювання з метою забезпечення (в межах можливого) його стабільного 

та ефективного функціонування, дотримання внутрішньої господарської 

політики, збереження та раціонального використання активів, запобігання 

фальсифікаціям і помилкам, ведення достовірної фінансової звітності. 

Якщо у суб'єкта господарювання відсутній або неефективно діє 

внутрішньогосподарський контроль, це збільшує ймовірність проведення 

ризикових операцій [7]. 

Процес проведення аудиту складається з чотирьох етапів: 

1)  планування аудиту; 

2)  підготовка програми проведення аудиту; 

3) перевірка ризикових операцій фінансово-господарської діяльності 

суб'єкта господарювання, за допомогою обраних методів (до складу яких 

належать перевірка, аналіз, письмове пояснення, анкетування, звірка, 

обстеження, тестування, експертиза); 

4)  звітування про результати аудиту, за результатами якого готуються 

висновки щодо оцінювання рівня управління фінансово-господарською 

діяльністю суб'єкта господарювання, виходячи з істотності їх впливу на 

фінансово-господарську діяльність. 

Для покращення ефективності та результатів державного фінансового 

аудиту пропонуємо новий алгоритм його проведення згідно з яким поділимо 

процес проведення державного фінансового аудиту між ДФІ та незалежними 

аудиторськими компаніями. Такий підхід дозволить поєднати прозорість 

державного контролю самого процесу та майнову відповідальність 

аудиторських компаній за результат. 

На першому етапі проведення державного фінансового аудиту 

пропонується проведення єдинорічного конкурсу з обрання аудиторських 

компаній, що будуть брати участь у проведенні державного фінансового 

аудиту. Згідно з ним ДФІ опубліковує інформацію про проведення конкурсу 

через офіційні друкарські видання. Після цього аудиторські компаніі, що мають 

бажання брати участь у проведенні державного фінансового аудиту, подають 

заяви до конкурсної комісії. Після проведення конкурсу комісія надає 

результати компаній до ДФІ. 

На другому етапі відбувається планування аудиту з метою збору 

інформації про правове забезпечення фінансово-господарської діяльності 

суб'єкта господарювання, систему управління, досягнення суб'єктом 

господарювання визначених цілей і завдань та підготовку програми проведення 

аудиту з урахуванням його плану. Після цього відбувається заключення 

договору між ДФІ та підприємством щодо проведення аудиторських процедур 



207 
 

аудиторською компанією. Такий підхід дозволяє державі самій визначати 

найбільш ризикові моменти діяльності підприємств, що потребують найбільшої 

уваги, та використовувати найбільш кваліфіковані незалежні кадри 

аудиторських компаній. Таким чином, нівелюється можливість використання 

нелегальних схем для фальсифікування результатів аудиту через те, що 

фактичним роботодавцем аудиторської компанії стає держава. 

На третьому етапі відбувається перевірка ризикових операцій фінансово-

господарської діяльності суб'єкта господарювання незалежною аудиторською 

компанією. Завданням цього етапу є підтвердження законності проведених 

операцій, достовірності їх відображення в бухгалтерському обліку та 

періодичній фінансовій звітності та звітування перед ДФІ. 

Таким чином, запропонований алгоритм процесу проведення державного 

фінансового аудиту дозволяє покращити якість аудиторських процедур за 

рахунок залучення висококваліфікованих фахівців з незалежних аудиторських 

компаній та зменшити навантаження на працівників КРУ для здійснення ревізій 

та перевірок, що в подальшому сприятиме вдосконаленню державної системи 

фінансового контролю. 
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На сучасному етапі розвитку підприємництва важливими завданнями є 

вирішення проблемних питань щодо проведення радикальної, послідовної та 

комплексної амортизаційної політики. Практика свідчить, що гнучка 

амортизаційна політика держави й окремих підприємств є одним з основних 

факторів відновлення економічного зростання в умовах кризи, спаду 

виробництва й інфляції. Проте до тепер цілеспрямована державна 

амортизаційна політика в Україні відсутня і, як наслідок, на рівні підприємств 

система амортизації розглядається як другорядна у розв'язанні завдань 

відтворювального характеру. 

Значний внесок у дослідження теоретичних і методологічних підходів до 

вирішення проблемних питань і з'ясуванню ролі амортизаційних політики у 

його фінансовому забезпеченні зробили сучасні українські вчені: О.В. Бондар, 

М.Я. Дем'яненко, М.М. Могилова, С.В. Онишко, Л.В. Овод, Ф.Ф. Бутинець, 

Л.В. Городянська, М.А. Борисенко, Н.Г. Виговська, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, 

Ю.Ю. Мороз, С.М. Євтушенко, Є.В. Жердєв та ін. Проте, незважаючи на 

значний внесок наукових напрацювань, методичне забезпечення управління 

основними засобами щодо формування амортизаційної політики підприємства 

потребує подальших досліджень. 

Метою дослідження є визначення сутності різних підходів до формування 

амортизаційної політики підприємства як складової облікової політики та 

внесення пропозицій щодо підвищення її ефективності. 

Економічне розуміння поняття «амортизація» є основою для 

обґрунтованого визначення методу і підходу до її визначення. Аналіз наукових 

досліджень засвідчує відсутність єдиного підходу до розкриття сутності 

амортизації. 

Амортизація – це надзвичайно складне економічне явище, що поєднує 

особливості витрат виробництва і джерел коштів, процесу руху вартості і 

важеля управління відтворенням, відшкодування зношених і нагромадження 

нових засобів праці. Амортизація є багатоаспектною категорією, у зв'язку з цим 

можна говорити про обліковий, економічний та фінансовий підходи до 

амортизації [1]. 

За даними табл. 1 можна дійти висновку щодо конфлікту наведених 

підходів щодо економічної сутності амортизації. Обліковий підхід не може 

використовуватись при формуванні достовірної інформації для прийняття 

управлінських рішень, оцінки рентабельності діяльності підприємства та 
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ефективності амортизаційної політики загалом через слабке відображення 

коливання цін, оскільки базовим принципом бухгалтерського обліку, який 

використовується щодо оцінки необоротних активів є принцип історичної 

собівартості. Виходячи з цього принципу за основу при нарахуванні 

амортизації береться первісна вартість. У результаті дані фінансової звітності 

щодо вартості необоротних активів, у тому числі вартості основних засобів, не 

можуть бути використаними для цілей управління. 

 

Таблиця 1 

Аналіз підходів до амортизації 

Підходи до 

амортизації 
Прихильники Сутність підходу Положення 

Обліковий 

підхід 

Л. Бернстайн, 

Р. Ентоні, 

Дж. Ріс, 

Е. Хендріксен, 

М. Ван-Бред, 

Ч. Хорнгрен 

Амортизація – розподіл 

вартості довгострокових 

активів протягом періоду 

їх корисного 

використання з метою 

визначення фінансового 

результату звітного 

періоду. 

Первісна вартість являє собою 

основу для нарахування 

амортизації. В період між 

придбанням та списанням 

основного засобу цінові 

коливання відсутні. 

Економічний 

підхід 

Р. Брейлі, 

Н. Менкью 

Ґрунтується на 

відмінності 

бухгалтерській та 

економічній концепції 

прибутку 

Бухгалтерська амортизація 

характеризує грошовий потік 

минулого періоду, який є 

нерелевантним по 

відношенню до рішень 

стосовно майбутніх грошових 

потоків. 

Фінансовий 

підхід 

К. Маркс, 

Л. Бернстайн 

Створення 

амортизаційного фонду 

як джерела відновлення 

основних засобів. 

Норми амортизації, 

використані з метою 

оподаткування, реально 

впливають на показник 

чистого грошового потоку у 

звітному періоді. Тому до 

розрахунку грошових 

надходжень включається не 

бухгалтерська, а податкова 

амортизація. 

 

Під амортизаційною політикою підприємства слід розуміти сукупність 

заходів, спрямованих на оптимальне поєднання методики нарахування 

амортизації з метою забезпечення нормального режиму відновлення основних 

засобів. 

Формування амортизаційної політики – це окремий напрямом фінансової 

роботи на підприємстві, оскільки сума амортизаційних відрахувань є 

складовою собівартості продукції, що позначається на фінансовому результаті 

операційної діяльності підприємств [2]. 
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Вибір ефективної амортизаційної політики має важливе значення у 

забезпеченні ефективного оновлення основних засобів за рахунок внутрішніх 

джерел фінансування. 

Амортизаційна політика формується з урахуванням як зовнішніх вимог, 

так і внутрішньої специфіки конкретного підприємства щодо використання 

основних засобів і є невід'ємною складовою фінансового менеджменту, 

основною метою розроблення якого є збільшення за рахунок внутрішніх 

джерел потоку власних фінансових коштів [1]. 

Обираючи амортизаційну політику, потрібно дотримуватись певної 

послідовності дій щодо її формування: 

1) чітко визначити стратегію діяльності підприємства; 

2) визначити об'єкти нарахування амортизації. Умовою віднесення об'єкту 

до основних засобів є очікуваний термін їх корисної експлуатації, який повинен 

перевищувати один рік або операційний цикл, якщо він відрізняється від року; 

3) визначитись з класифікацією груп основних засобів; 

4) встановити вартість основних засобів, що підлягає амортизація. 

Вартість об'єкта, яка амортизується залежить від оцінки, переоцінки, 

встановлення ліквідаційної вартості та витрат на поліпшення основних засобів. 

При цьому підприємство має самостійно визначити ліквідаційну вартість 

об'єкта основних засобів, виходячи з припущення про можливу суму коштів, 

яку підприємство сподівається отримати від реалізації або ліквідації об'єкта 

основних засобів по закінченню строку його корисного використання; 

5) встановити критерії визначення очікуваного терміну корисного 

використання основних засобів. На сьогодні Податковий кодекс України 

містить критерії визначення цього терміну для цілей опродаткування. Згідно 

П(С)БО 7 «Основні засоби», він має встановлюватись підприємством 

самостійно з урахуванням умов та інтенсивності експлуатації, морального 

зносу та інших факторів; 

Серед науковців і практиків ведуться активні дискусії щодо варіантів 

встановлення терміну корисного використання основних засобів. Зокрема, 

перший варіант визначення очікуваного терміну корисного використання 

ґрунтується на накопиченому досвіді підприємства при експлуатації подібних 

активів. Другий варіант ґрунтується на визначенні терміну корисного 

використання згідно з технічними документами, що додаються до придбаного 

об'єкта основних засобів (якщо такі дані в них містяться). Однак і цей варіант 

не є ідеальним, оскільки він не враховує специфіку експлуатації одного і того ж 

об'єкта в різних умовах. Третій варіант ґрунтується на визначенні терміну 

корисного використання з урахуванням галузевих особливостей шляхом 

розробки класифікатора із глибокою деталізацією об'єктів основних засобів; 

6) основний етап формування амортизаційної політики – вибір методу 

нарахування амортизації залежно від обраної стратегії діяльності підприємства. 

Згідно П(С)БО 7, зарахувавши об'єкт до складу основних засобів, підприємство 

має право нараховувати амортизацію за одним з п'яти методів: прямолінійним, 
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виробничим, кумулятивним, зменшення залишкової вартості, прискореного 

зменшення залишкової вартості. 

Всі методи мають як певні недоліки, так і переваги. Прямолінійний метод 

потрібно застосовувати для тих основних засобів, які виконують відносно 

постійний обсяг робіт і для котрих основним фактором, обмежуючим строк 

використання, є час його використання, а не моральний знос. Метод зменшення 

залишкової вартості та кумулятивний метод застосовують для тих об'єктів 

основних засобів, які швидко морально зношуються (наприклад, комп'ютерна 

техніка, принтери, сканери, цифрові засоби). Метод прискореного зменшення 

залишкової вартості також використовується для комп'ютерної техніки. В 

Україні практика застосування методу прискореної амортизації поки незначна, 

у зв'язку з економічною і законодавчою нестабільністю в країні, фінансовою 

нестійкістю багатьох підприємств і не конкурентоспроможністю окремих видів 

продукції. Виробничий метод використовують, коли знос активу безпосередньо 

пов'язаний з ефективністю його використання і коли відома виробнича 

потужність об'єкта. 

Таким чином, формування ефективної амортизаційної політики на 

підприємстві можна вважати одним із факторів підвищення ефективності його 

роботи. Тому варто приділити особливу увагу вибору методу нарахування 

амортизації і врахувати всі особливості цього процесу. 

Аналіз процесу формування амортизаційної політики підприємства 

дозволяє дійти висновку, що вибір амортизаційної політики залежить від цілей, 

які ставить керівництво щодо управління підприємством. 
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прибутковості. Основним способом покращання становища підприємства та 

підтримки його в конкурентоспроможному стані є здійснення внутрішнього 

аудиту, основним завданням якого є виявлення відхилень в діяльності 

підприємства та розробка рекомендацій щодо їх усунення. В результаті 

виконання даного завдання внутрішнього аудиту визначається ефективність 

його функціонування, яка залежить від рівня його організації та здійснення на 

підприємстві. 

Процес проведення внутрішнього аудиту на підприємстві є основною 

ділянкою функціонування служби внутрішнього аудиту, яка полягає в перевірці 

діяльності певного структурного підрозділу та винайденні шляхів її 

удосконалення. Доброякісне здійснення внутрішнього аудиту залежить 

передусім від вдалої організації його процесу, який слід покласти на керівника 

підприємства та служби внутрішнього аудиту при взаємодії яких можливо 

створити необхідне внутрішнє нормативне забезпечення та порядок організації 

внутрішнього аудиту, необхідних для здійснення внутрішнього аудиту, який би 

внаслідок своєї діяльності приносив би максимальну користь підприємству. 

Організація процесу внутрішнього аудиту зумовлена необхідністю надання 

користувачам результатів діяльності служби внутрішнього аудиту достовірної 

інформації про діяльність підприємства та розробки пропозицій щодо 

удосконалення діяльності підприємства. 

Проведення внутрішнього аудиту необхідне для того, щоб визначити межі 

та засоби діяльності служби внутрішнього аудиту при здійсненні перевірки, і 

забезпечити: 

– внутрішніх аудиторів необхідним матеріальним та технічним оснащенням 

для обробки матеріалів перевірки; 

– раціональне використання робочого часу внутрішніми аудиторами 

працівників підрозділу, який перевіряється; 

– здійснення перевірки працівниками служби внутрішнього аудиту на 

належному рівні; 

– отримання максимального результату від здійснення перевірки з 

мінімальними витратами часу та трудових ресурсів. 

Проблемні питання організації внутрішнього аудиту на підприємстві 

досліджували: Н.А. Бортник, А.Н. Бортник, Я.В. Мех, Ф.Ф. Бутинець, 

П.Н. Майданевич, Абдул Каюм, С.К. Федосєєв, О.А. Олейник, 

П.Н. Майданевич, Є.І. Волошина; В.П. Пантелєєв, М.Д. Корінько, 

В.С. Рудницький, А.М. Сонін, А.Н. Сушкевич. 

Згідно з визначенням Міжнародного інституту внутрішніх аудиторів (The 

Institute of Internal Auditors), внутрішній аудит – це діяльність з надання 

незалежних та об'єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на 

удосконалення діяльності організації. Тобто під поняттям внутрішнього аудиту 

слід розуміти встановлену внутрішніми документами компанії діяльність з 

контролю за усіма складовими управління і різними аспектами функціонування 

компанії, яка здійснюється персоналом спеціального контрольного органу в 

межах встановлених нормативів. Цілі і завдання внутрішнього аудиту на 
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підприємствах визначаються залежно від стану системи внутрішнього 

контролю, у тому числі – від рівня менеджменту і персоналу фірми, а також 

системи управління ризиками. При цьому головною метою внутрішнього 

аудиту є пошук шляхів підвищення ефективності діяльності суб'єкта 

господарювання та його структурних підрозділів. 

Проведення внутрішнього аудиту необхідне для того, щоб визначити межі 

та засоби діяльності служби внутрішнього аудиту при здійсненні перевірки, і 

забезпечити: 

– внутрішніх аудиторів необхідним матеріальним та технічним 

оснащенням для обробки матеріалів перевірки; 

– раціональне використання робочого часу внутрішніми аудиторами 

працівників підрозділу, який перевіряється; 

– здійснення перевірки працівниками служби внутрішнього аудиту на 

належному рівні; 

– отримання максимального результату від здійснення перевірки з 

мінімальними витратами часу та трудових ресурсів. 

Внутрішній аудитор отримує доступ до інформації з усіх аспектів 

діяльності компанії та є інструментарієм для узагальнення та аналізу даних. З 

огляду на це, взаємодія зі службою внутрішнього аудиту підвищує 

ефективність прийняття рішень управлінським персоналом. Саме внутрішній 

аудит є тим об'єктивним джерелом інформації, що допомагає менеджеру по-

новому та неупереджено оцінювати якість виконання прийнятих управлінських 

рішень. 

Внутрішній аудит на підприємстві може організовуватись кількома 

способами: створенням служби внутрішнього аудиту як структурного 

підрозділу підприємства; використанням послуги аутсорсингу; використанням 

послуги косорингу. Слід зазначити, що рішення про створення власної служби 

внутрішнього аудиту на підприємстві повинно бути економічно обґрунтованим 

та доцільним з точки зору затрат, які будуть понесені на створення такого 

структурного підрозділу. Однак суттєвою перевагою такого способу організації 

служби внутрішнього аудиту є те, що співробітники на достатньому рівні 

обізнані із внутрішньою організацією підприємства та галузевими 

особливостями бізнесу, при цьому отримані навички та досвід при виконанні 

завдань аудиту залишаться всередині підприємства. 

Використання послуги аутсорсингу, що передбачає повну передачу 

функцій внутрішнього аудиту спеціалізованій компанії чи зовнішньому 

консультанту, надасть змогу певною мірою зекономити кошти на утримання 

штатного персоналу та його технічного забезпечення, а також послугами 

аутсорсингу підприємства можуть користуватися не постійно, а при виникненні 

такої необхідності. Однак, такий спосіб, на відміну від попереднього, значно 

програє в частині обізнаності суб'єктами здійснення внутрішнього аудиту про 

особливості бізнесу та діяльності фірми в цілому. Такий спосіб буде 

ефективним для невеликих компаній, які не в змозі утримувати на постійній 

основі підрозділ внутрішнього аудиту. 
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Що стосується використання послуги косорсингу як способу організації 

служби внутрішнього аудиту, то такі послуги передбачають поділ функцій між 

відповідальними службами підприємства і зовнішньою спеціалізованою 

організацією, яка залучається на стадії постановки служби внутрішнього 

контролю, а також для вирішення окремих завдань у процесі її функціонування. 

Тобто, при використанні цього способу в межах підприємства створюється 

служба внутрішнього аудиту, але у деяких випадках можуть залучатися 

експерти спеціалізованої компанії чи зовнішні консультанти. Косорсинг 

дозволяє якісно вирішити поставлені завдання при раціональних затратах. 

Необхідність косорсингу виникає у окремих випадках, найбільш 

поширеними з яких є: 

– потреба у проведенні разових або спеціальних проектів з внутрішнього 

аудиту; 

– обмеженість власних кадрових ресурсів служб внутрішнього аудиту; 

– потреба у професійній підготовці власних співробітників служб 

внутрішнього аудиту за допомогою прямої передачі знань і практичного 

досвіду від залучених для аутсорсингу фахівців. 

В останньому випадку у компанії з'являється можливість побудови 

власного відділу внутрішнього аудиту, що має необхідні навички і знання для 

виконання покладених на них функцій та досягнення поставлених цілей. 

Консультанти при цьому можуть запропонувати розробку системи 

автоматизації діяльності підрозділу внутрішнього аудиту та контролю під 

вимоги конкретного замовника. Крім налаштування роботи програми, зовнішні 

фахівці можуть також забезпечити замовника кваліфікованими кадрами для 

подальшого виконання функцій внутрішнього аудиту та провести їх навчання 

[2]. 

Вітчизняна практика діяльності підприємств показує, що сьогодні служби 

внутрішнього аудиту є далекими від організаційної незалежності, яка є однією з 

найважливіших передумов об'єктивності та неупередженості внутрішнього 

аудиту. Тому безпосереднє підпорядкування власникам підприємства або 

Наглядовій раді реалізує основні принципи внутрішнього аудиту – 

незалежність та об’єктивність. 

Слід також звернути увагу на добір кадрів при формуванні служби 

внутрішнього аудиту, зважаючи на те, що більшість дослідників наголошують 

на проблемі недостатності кваліфікації вітчизняних аудиторів, що обумовлено 

відносно невеликим періодом функціонування такого виду внутрішньо-

господарського контролю на вітчизняних підприємствах. 

Зважаючи на це, принциповим питанням у процесі організації праці 

внутрішніх аудиторів є формування оптимального складу штату. На сьогодні, 

враховуючи те, що не існує зразка правильної організації служби внутрішнього 

аудиту, структура та чисельність такої служби буде визначатися індивідуально, 

враховуючи такі фактори, як: 

– географічна розгалуженість організаційної структури підприємства; 

– кількість та обсяг бізнес-процесів; 
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– кількість контрольно-наглядових функцій; 

– ступінь схильності підприємства до різного роду ризиків; 

– усвідомлення необхідності служби внутрішнього аудиту; 

– обсяги завдань, які ставить перед внутрішніми аудиторами керівництво 

та власники. 

Отже, в сучасних умовах внутрішньому аудиту надається широке поле для 

діяльності, щоб продемонструвати можливості і довести свою необхідність як 

власникам, так і менеджменту компаній. При організації відділу внутрішнього 

аудиту у керівництва з'являється потужний інструмент, за допомогою якого 

можна підвищити ефективність бізнесу і досягти нових цілей. 

Слід зазначити, що рішення про власну службу внутрішнього аудиту на 

підприємстві повинно бути економічно обґрунтованим та доцільним з точки 

зору затрат, які будуть понесені на створення такого структурного підрозділу. 

Вважаємо, що для холдингових підприємств та територіально розгалужених 

необхідною є власна служба внутрішнього аудиту, зважаючи на розглянуті 

переваги та недоліки кожного способу організації. 
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В настоящее время в условиях острой конкурентной борьбы на рынках 

товаров и услуг ставится задача не только наращивать производство 

продукции, но и улучшать ее качество. 
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Контроль качества (Quality Control) – любая плановая и систематическая 

деятельность, проводимая на производственном предприятии (в 

производственной системе), которая реализуется для гарантированного 

подтверждения того, что производимые товары, услуги, выполняемые 

процессы соответствуют установленным требованиям клиентов (стандартам). 

Различают такие виды контроля качества продукции как: 

1)  тотальный контроль – через него проходит вся продукция. В этом 

случае особое внимание обращают на любой брак изделия в процессе его 

создания; 

2)   выборочный – через него проходит не вся продукция, а лишь ее часть; 

3) входной контроль – процедура, посредством которой проходит 

сопутствующее сырье перед его запуском в производство; 

4) межоперационный (текущий) контроль распространяется на весь 

процесс производства, когда между его определенными этапами продукция 

проверяется на соблюдение норм хранения, предусмотренные технические 

режимы и т.д. 

Системы управления качеством, действующие на различных 

предприятиях, индивидуальны. Тем не менее, мировая наука и практика 

сформировали общие признаки этих систем, а также методы и принципы, 

которые могут применяться в каждой из них. 

Проблема качества продукции не является новой проблемой. В настоящее 

время накоплен достаточный отечественный и зарубежный опыт по данной 

проблеме, проведены многочисленные фундаментальные исследования. 

Проблема качества состоит в том,что: 

- во-первых, это проблема теоретическая, требующая осмысления 

понятийного апарата; 

- во-вторых, это проблема обеспечения качества продукции; 

- в-третьих, это проблема улучшения качества продукции; 

- в-четвертых, это проблема системного подхода, позволяющая обеспечить 

и улучшить качество продукции в зависимости от конкретных объективно 

складывающихся условий, в которых работает предприятие. 

Проблемы качества, защиты прав отечественного потребителя в последние 

годы стали приоритетным направлением в деятельности правительства 

Республики Беларусь. Государством создана соответствующая законодательная 

база. Ряд законов и подзаконных актов направлен на регулирование 

деятельности, связанной с обеспечением качества. 

В решении проблемы обеспечения качества выделяют пять этапов: 

индивидуальный контроль качества, цеховой контроль качества, контроль 

качества при приемке продукции, статистический контроль продукции 

(статистический контроль качества), комплексное управление качеством. 

Однако при решении проблемы повышения качества продукции важно 

выделить главное звено. В этой связи необходимо со всей определенностью 

подчеркнуть: в основе качества, рассматриваемого не утилитарно, а с позиций 

научно-технического прогресса, лежат более совершенные орудия труда, 
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материалы и технологические процессы, промышленные образцы, в которых 

достигается единство высоких технических и эстетических достоинств вновь 

создаваемой продукции. 

В заключение можно отметить, что эффективность системы контроля 

качества продукции определяется эффективностью функционирования 

подсистем, обеспечивающих правильное и своевременное решение задач 

контроля качества на различных уровнях и стадиях жизненного цикла изделий. 
Контроль качества продукции и в настоящее время является важнейшей 

функцией обеспечения и управления качеством. 
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Ефективна діяльність сучасного підприємства та успішний його розвиток 

багато в чому залежить не тільки від фінансових і матеріальних, а й від 

людських ресурсів, саме тому необхідним є аудит мотивації персоналу як засіб 

перевірки стану системи управління, виявлення помилок та визначення резервів 

ефективного використання кадрового потенціалу, поліпшення соціально-

трудових відносин в колективі. 

Аудит мотивації персоналу сприяє підвищенню продуктивності праці 

робочої сили підприємства, скороченню плинності кадрів. Отже, основною 

ланкою в системі управління персоналом повинна стати служба внутрішнього 

аудиту, обов'язком якої є проведення комплексного внутрішнього аудиту 

ефективності управління персоналом та розробка і апробація нових форм і 

методів мотивації працівників. 

Дослідженню внутрішнього аудиту мотивації персоналу присвятили свої 

наукові праці такі вчені, як: В.А. Єрофєєва, С.І. Жминько, А.Л. Жуков, 

А.Я. Кибанов, О.С. Лебединська, О.А. Митрофанова, Г.В. Назарова, 

В.В. Немченко, Т.В. Ніконова, Ю.Г. Одегов, Ю.Н. Попов, А.В. Софієнко, 

С.А. Сухарьов, П.Е. Шлендер, А.А. Шулус та ін. 

Значення аудиту персоналу стає більш поширеним, використовується 

кадровими, рекрутинговими агенціями, в консалтингу. Велику роль у практиці 

http://www.up-pro.ru/
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проведення аудиту відіграє мотивація, яка являє собою сукупність внутрішніх і 

зовнішніх рушійних сил, спонукаючи людину до діяльності, визначаючи 

поведінку і форми діяльності, надаючи цій діяльності спрямованості, 

орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей підприємства в цілому [1]. 

Мотивація персоналу буває: матеріальна і нематеріальна; зовнішня і 

внутрішня (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Види мотивації персоналу (розроблено авторами) 

№ 

з/п 

Види 

мотивації 
Характеристика Застосування 

1 Матеріальна 

Отримання певних 

матеріальних благ, які 

можуть бути виражені в 

грошовому вираженні, 

матеріальних об'єктах або 

послугах 

На рівні мотивації окремого 

співробітника або груп 

співробітників. На рівні мотивації 

всього колективу організації він 

застосовується рідше, так як є 

малоефективним 

2 Нематеріальна 

Отримання співробітниками 

емоційних вигод. Вигоди 

можуть проявлятися в різних 

формах, наприклад, 

підвищення самооцінки, 

психологічний комфорт, 

гордість за працю та ін. 

На всіх рівнях мотивації 

персоналу. Найбільш часто його 

застосовують на рівні мотивації 

всього колективу організації, тому 

що дозволяє «сформувати» 

причетність кожного 

співробітника до організації 

3 Зовнішня 

Надання на персонал певного впливу (позитивного або 

негативного), яке призведе до отримання результату. За 

досягнення результату персонал отримує або блага, або покарання 

4 Внутрішня 

Самостійне прагнення персоналу виконати певні дії. Виконання 

дій приносить співробітникам задоволення, однак це не означає, 

що персонал не буде шукати вигоди. При внутрішньої мотивації 

зовнішніх стимулів виявляється недостатньо, щоб персонал 

отримав бажані вигоди 

 

Аудит мотивації персоналу є різновидом управлінського аудиту і 

застосовується для контролю за ефективністю системи управління та зростання 

дієвості процесу прийняття кадрових рішень на підприємстві. 

Метою проведення мотиваційного аудиту можуть бути: оцінка 

відповідності системи мотивації цілям організації; оцінка мотиваційного 

потенціалу персоналу; оцінка ефективності існуючої системи управління 

мотивацією; розробка рекомендації щодо вдосконалення системи мотивації; 

розробка системи стимулювання персоналу під нові цілі організації; оцінка 

обсягів ресурсів, необхідних для зміни системи мотивації; оптимізація витрат 

на управління мотивацією персоналу. 

У мотиваційного аудиту є свої власні завдання, в число яких входять такі: 

1)  визначення рівня відповідності мотиваційної політики та процедур 

підприємства його стратегічним і тактичним цілям; 
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2) визначення ступеня співвіднесення корпоративних мотиваційних 

програм мотиваційному профілю компанії або її окремого структурного 

підрозділу; 

3)   оцінка ефективності мотиваційної політики підприємства в цілому [6]. 

Існує декілька рівнів аудиту персоналу: 

- соціально-економічний – оцінка соціально-економічної ефективності 

управління мотивацією персоналу; 

- організаційно-технологічний – оцінка документів і процедур, що 

використовуються на підприємстві; 

- соціально-психологічний – оцінка мотиваційного потенціалу працівників 

[7]. 

На думку О.А. Митрофанової внутрішній аудит мотивації персоналу на 

підприємстві проводиться в декілька етапів [4, с. 31]: 

І – аналіз ситуації на підприємстві та визначення проблем, що потребують 

вирішення; 

ІІ – оцінка пропозицій та вибір оптимального варіанту проведення змін на 

підприємстві; 

ІІІ – реалізація програми змін, проведення оцінки змін на підприємстві. 

Загалом, аудит мотивації персоналу здійснюється наступним чином (рис. 

1). 

Звіт внутрішнього аудитора, як правило, включає такі відомості: етапи 

діагностики системи мотивації і застосовані методики; оцінка стану локально-

нормативних актів, що визначають мотивацію персоналу; результати 

діагностики стану системи мотивації; пропозиції щодо внесення змін до 

системи мотивації, відомості про підрозділи, які брали участь в аудиті. Подібні 

дослідження дозволяють не тільки зрозуміти і оцінити основні особистісні 

якості співробітників, але і побачити сильні і слабкі сторони системи мотивації, 

вдосконалити її. 

Аудит мотивації персоналу на підприємстві має базуватися на відповідних 

принципах: закономірність, своєчасність, достовірність, незалежність, 

об'єктивність, чесність, системність, професіоналізм, ефективність [3, с. 267]. 

Також доцільно використовувати загальнонаукові та аудиторські методи: 

аналізу та синтезу; узагальнення; системності; анкетування та опитування, 

аналізу та оброки інформації; аналізу трудових показників; арифметична 

перевірка; підтвердження; перевірка дотримання нормативно-правової бази; 

перевірка документів, спостереження та інші методи [2, с. 72]. 

Критеріями мотиваційного аудиту можуть бути: мотиваційна політика 

підприємства, мотиваційні процедури, внутрішні стандарти, зовнішні 

стандарти, закони і норми, вимоги систем менеджменту якості, вимоги 

персоналу до системи мотивації. Методами проведення мотиваційного аудиту 

можуть бути: експертні і структуровані інтерв'ю, аналіз діючої документації, 

спостереження за роботою керівників, анкетування і тестування персоналу, 

формалізований опис процедур, статистичні методи обробки [7]. 

До основних функцій аудиту персоналу відносять наступні (рис. 2). 
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Рисунок 1. Порядок здійснення аудиту мотивації персоналу 
Примітка – розроблено авторами на основі [2; 4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Основні функції аудиту персоналу [5, с. 47] 

Функції аудиту персоналу 

Соціальна Економічна Інформаційна Узгодження Стимулююча 

раціональний 

розподіл, 
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праці 
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цілей 

підприємства 

отримання 
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системи управління 
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працівників 
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високої 
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1. Аналіз діючої системи мотивації 

2. Визначення групи співробітників для 

анкетування 

3. Розробка анкети 

Складається приблизний перелік ключових питань щодо системи мотивації, який 

може бути змінений або доповнений в залежності від ситуації на підприємстві 

Перш ніж приступити до аудиту мотивації працівників, важливо врахувати, хто в 

ньому візьме участь: як весь персонал організації, так і окремі групи. Для керівників 

різних рівнів управління, фахівців і службовців потрібні різні (письмові, усні, в 

електронному вигляді) форми проведення анкетування. Крім того, в різних 

організаціях методики для однієї і тієї ж категорії персоналу можу сильно 

відрізнятися 
 

Для проведення атестації мотивації персоналу опитувальні листи можна розробити 

самостійно. Опитування може проводитися як анонімно, так і персоніфіковано, у 

групі або індивідуально 
 

4. Підсумковий звіт 

За підсумками проведення анкетування та опитувань визначається, наскільки 

існуюча система мотивації відповідає очікуванням працівників і цілям розвитку 

підприємства. При обробці результатів необхідно враховувати, що на мотивацію 

впливають такі особистісні якості, як вік, потреба в кар'єрному зростанні та 

професійному розвитку, ступінь участі працівників в прийнятті рішень, пов'язаних з 

роботою 
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Отже, мотиви, які спонукають конкретного співробітника до ефективної 

роботи, можуть змінюватися в залежності від зовнішніх впливів. Тому 

своєчасно проведений внутрішній аудит допоможе визначити, наскільки 

зрозумілі працівникам цілі організації. Він є одним з найголовніших 

інструментів вдосконалення процесів управління персоналом та підвищення 

ефективності роботи підприємства в цілому. 
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ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

Штибко А.М. 

Науковий керівник – к.е.н. Мельничук І.І. 

ДВНЗ «Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут» 

м. Хмельницький, Україна 

 

 

Основні засоби є важливим об'єктом обліку всіх господарюючих суб'єктів, 

оскільки діють як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій 

сфері протягом тривалого часу, використовуються підприємствами для 

реалізації низки функцій – виробничих, збутових, адміністративних, соціально-

культурних, здачі в оренду та інші. На значущості основних засобів як об'єкта 

бухгалтерського обліку, зважаючи на вагому частку в активах підприємства, 

наголошує М.П. Матушкіна [4, с. 153]. Важливою умовою функціонування 

суб'єкта господарювання називає їх С.Є. Мельник [5, с. 425]. Особливою 

частиною майна підприємства чи установи, яка використовується як засоби 

праці при виробництві продукції (робіт, послуг) або для управлінських потреб 

підприємства протягом тривалого часу, вважає основні засоби Ю.О. Леонова [3, 

http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/61054.doc.htm
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с. 298]. 

З огляду на впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в 

облікову систему України трактування їх як найперспективнішої системи 

обліку для масового використання підприємствами на даний час [1, с. 156-158], 

обов'язковість застосування при складанні фінансової звітності низкою 

вітчизняних суб'єктів господарювання відповідно до вимог законодавства та 

одночасне функціонування підприємств, які продовжують вести облік за 

національними положеннями, актуальними також є питання розгляду 

особливостей відображення в обліку основних засобів за міжнародними й 

національними стандартами. 

Облік основних засобів за міжнародними стандартами регламентується 

Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» (далі 

МСБО), за національним – П(С)БО 7 «Основні засоби». Насамперед з'ясуємо 

сутність основних засобів за наведеними стандартами. Відповідно до МСБО 16 

[6], основні засоби – це матеріальні об'єкти, що їх: 

- утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи 

наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей; 

- використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду. 

Визначення основних засобів у національному законодавстві за суттю 

відповідає наведеному вище, проте П(С)БО 7 розширює розглянуте 

функціональне призначення основних засобів, зокрема, застосування також для 

здійснення соціально-культурних функцій та деталізує термін їх використання, 

а саме: «очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 

одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік)» [7]. Стосовно 

останнього слід зазначити, що у міжнародній практиці фінансова звітність 

подається і публікується, як правило, один раз на рік, тому в міжнародних 

стандартах мається на увазі звітний період (рік). 

Передумовою належного обліку основних засобів є правильне визначення 

їх собівартості. Аналізуючи положення П(С)БО 7 та МСБО 16, відзначимо, що 

в національних стандартах більш конкретно вказано витрати, з яких формується 

первісна вартість об'єкта основних засобів, проте у міжнародних детальніше 

наведено перелік окремих витрат. Крім цього, згідно з МСБО 16 до собівартості 

об'єкта основних засобів включається така складова, як «первісна попередня 

оцінка витрат на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення території, на 

якій він розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або 

коли купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом певного періоду з 

метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом цього періоду» [6], 

що не передбачено П(С)БО 7 [7]. 

Відповідно до МСБО 16 [6] балансова вартість об'єкта основних засобів 

може бути зменшена на суму отриманих державних грантів, якщо таке 

фінансування пов'язане з придбанням саме цього об'єкта. За національними 

стандартами при первісному визнанні придбаних за рахунок урядових грантів 

(коштів цільового фінансування) об'єктів основних засобів вартість цих активів 

на суму отриманих коштів зменшувати не дозволяється. 
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МСБО 16 визначає також перелік витрат, які не включаються в 

собівартість основних засобів. Це зокрема: витрати на збут, адміністративні та 

інші накладні витрати; встановлені випадки неефективності і початкові 

операційні збитки, понесені до досягнення планових показників роботи; 

затрати, раніше віднесені на витрати (наприклад, на етапі досліджень); витрати 

на навчання персоналу. П(С)БО 7 не надає переліку таких витрат. 

Стосовно наступних витрат, МСБО 16 [6] зазначає, що балансова вартість 

об'єкта основних засобів не включає витрати на його щоденну експлуатацію. 

Затрати на сервісне обслуговування і експлуатацію списуються на фінансовий 

результат відповідно до їх виникнення. 

Згідно з П(С)БО 7 [7] витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта 

основних засобів у робочому стані та одержання первісно визначеної суми 

майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу 

витрат. Відповідно до міжнародних стандартів, після визнання об'єкта основних 

засобів, суб'єкт господарювання має обирати своєю обліковою політикою або 

модель собівартості, або модель переоцінки, і йому необхідно застосовувати цю 

політику до всього класу основних засобів. 

За моделлю собівартості, після визнання активом об'єкт основних засобів 

потрібно обліковувати за його собівартістю мінус будь-яка накопичена 

амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. За 

моделлю переоцінки після визнання активом об'єкт основних засобів 

(справедливу вартість якого можна достовірно оцінити) потрібно обліковувати 

за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки 

мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та подальші накопичені 

збитки від зменшення корисності [6]. 

Загальна характеристика міжнародного та національно стандарту, які 

визначають методологічні засади ведення обліку основних засобів наведена в 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Порівняння міжнародного та національного стандартів з обліку основних 

засобів 
Ознака П(С)БО 7 «Основні засоби» МСБО 16 «Основні засоби» 

Переоцінка 

Об'єкти, що 

не підлягають 

переоцінці 

Малоцінні необоротні матеріальні 

активи та бібліотечні фонди, якщо 

амортизація їх вартості нараховується 

у першому місяці використання 

об'єкта в розмірі 50 % його вартості, 

яка амортизується, та решта 50 % 

вартості, яка амортизується у місяці їх 

вилучення з активів (списання з 

балансу) внаслідок невідповідності 

критеріям визнання активом або в 

першому місяці використання об'єкта 

100 % вартості 

Не розглядається 
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Продовження табл. 1 

Ознака П(С)БО 7 «Основні засоби» МСБО 16 «Основні засоби» 

Визначення 

суми 

амортизації 

на дату 

переоцінки 

Переоцінена сума зносу об'єкта 

основних засобів визначається 

множенням суми зносу об'єкта 

основних засобів на індекс переоцінки 

Будь-яка сума амортизації на 

дату переоцінки: 

а) перераховується пропорційно 

до зміни валової балансової 

вартості активу так, що 

балансова вартість активу після 

переоцінки дорівнює сумі 

переоцінки; або 

б) виключається з валової 

балансової вартості активу та 

чистої суми, перерахованої до 

переоціненої суми активу 

Амортизація 

Методи 

нарахування 

амортизації 

Прямолінійний, виробничий (метод суми одиниць продукції) Зменшення 

залишкової вартості, Метод зменшення залишку прискореною зменшення 

залишкової вартості, кумулятивний 

Момент 

початку 

нарахування 

амортизації 

3 місяця, наступного за місяцем, у 

якому об'єкт основних засобів став 

придатним для корисного 

використання 

Не розглядається 

Момент 

припинення 

нарахування 

амортизації 

Починаючи з місця, наступного за 

місяцем: вибуття об'єкта основних 

засобів; переведення його на 

реконструкцію, модернізацію, 

добудову, дообладнання, консервацію 

Не розглядається 

Надходження основних засобів на підприємство 

Шляхи Придбання, створення власними силами 

 Безоплатне надходження, внесок до 

статутного капіталу, переведення до 

об'єктів основних засобів зі складу 

оборотних активів (товарів, готової 

продукції) 

Виготовлення подібних активів 

для продажу в процесі звичайної 

господарської діяльності 

Вибуття основних засобів 

Шляхи Продаж  

 Безоплатна передача, невідповідність 

критеріям визнання активу 
Виключення активу з 

використання без очікування 

економічних вигід від його 

вибуття 

Часткова 

ліквідація 

об'єкта 

основних 

засобів 

Первісна (переоцінена) вартість та 

знос зменшуються відповідно на суму 

первісної (переоціненої) вартості та 

зносу ліквідованої частини об'єкта 

Не визначається 

 

Відмінні риси між П(С)БО та МСБО можна пояснити тим, що, по-перше, 

МСБО не враховують національних особливостей ведення обліку; по-друге, 
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вони застосовуються в різних країнах світу та носять загальний 

рекомендаційний характер. 

Таким чином, фундаментальні засади обліку основних засобів, зокрема, 

стосовно їх визначення та порядку визнання, однакові за міжнародними та 

національними стандартами, адже останні побудовані на основі міжнародних і 

згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні» не мають їм суперечити. Однак національні стандарти 

бухгалтерського обліку не дублюють міжнародні, тому все ж існують деякі 

відмінності. 
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СЕКЦІЯ 6 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ'ЄКТІВ І ШЛЯХИ ЇЇ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ КРИЗИ  

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Авраїмова Ю.С. 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Антоненко В.М. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

 

 

Однією з важливих умов стабільного функціонування та зростання 

економічного потенціалу будь-якого підприємства в умовах ринкових відносин 

багато в чому залежить від наявності надійної системи економічної безпеки. 

В умовах кризи і нестабільності в Україні на розвиток підприємств 

впливають різноманітні непередбачувані загрози та такі фактори, як відсутність 

досконалої правової бази для забезпечення безпеки підприємницької діяльності, 

неналежна підтримка зусиль підприємців щодо їх захисту з боку держави, 

нестабільна політична та соціально-економічна ситуація, податкова та 

економічна злочинність тощо. Ці обставини вимагають від керівництва 

підприємств посилення уваги до питань економічної безпеки, виявлення та 

нейтралізації можливих загроз, небезпек та ризиків, здатних негативним чином 

вплинути на стан та результати діяльності підприємства. 

У науковій літературі з питань економічної безпеки дана велика кількість 

визначень економічної безпеки підприємств. Кожне з цих визначень по суті є 

найбільш концентрованим виразом поглядів кожного автора на саме поняття 

безпеки, а також на діяльність по забезпеченню безпеки. 

Економічна безпека підприємства – це становище найбільш ефективного 

використання ресурсів для запобігання загрозам і забезпечення стабільного 

функціонування підприємства на теперішній час і в майбутньому. 

Т. Ковальов і Т. Сухорукова пропонують таке визначення: економічна 

безпека підприємства – це захищеність його діяльності від негативного впливу 

зовнішнього оточення, а також здатність своєчасно усунути різноманітні 

загрози або пристосуватися до існуючих умов, які не відбиваються негативно 

на його діяльності. Є. Раздіна розуміє це поняття як комплекс заходів, які 

сприяють підвищенню фінансової стійкості господарчих суб'єктів за умов 

ринкової економіки, які захищають їх комерційні інтереси від впливу 

негативних ринкових процесів. М. А. Бєндіков тлумачить економічну безпеку 

підприємства (господарчого суб'єкта) як захищеність його науково-технічного, 
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технологічного, виробничого та кадрового потенціалу від прямих (активних) 

або непрямих (пасивних) загроз [6]. 

Економічна безпека підприємства характеризується сукупністю якісних і 

кількісних показників, найважливішим серед яких є рівень економічної 

безпеки. Її рівень – це оцінка стану використання корпоративних ресурсів за 

критеріями забезпечення економічної безпеки підприємства. З метою 

досягнення її найбільш високого рівня підприємство повинне провести роботу 

із забезпечення максимальної безпеки основних функціональних складових 

своєї роботи [6]. Економічній безпеці підприємства властивий подвійний 

характер: з одного боку, вона забезпечує можливість власного функціонування, 

з іншого – є частиною (елементом) економічної безпеки системи вищого рівня і 

суб'єктом, що забезпечує виконання функцій регіоном, державою. В перехідні 

періоди розвитку економіки домінуючими є дослідження макроекономічних 

аспектів економічної безпеки [4]. 

Суть економічної безпеки реалізується в системі її критеріїв і показників. 

Критерієм економічної безпеки виступає оцінка економічного стану суб'єкта 

господарювання. Критеріальна оцінка економічної безпеки базується на 

оцінках: ресурсного потенціалу суб'єкта і можливостей його розвитку; рівня 

ефективності використання ресурсів; рівня можливостей суб'єкта протистояти 

загрозам його економічній безпеці та самостійно ліквідовувати їх; 

конкурентоспроможності суб'єкта; цілісності та масштабів структури суб'єкта; 

ефективності кадрової політики суб'єкта. В системі показників економічної 

безпеки доцільно виділити: темпи зростання прибутковості та посилення 

економічної стабільності в діяльності суб'єкта; рівень матеріального і 

соціального забезпечення його працівників; розмір боргових зобов'язань 

суб'єкта; структуру дебіторської заборгованості; обсяги використання тіньового 

капіталу та ін. [3]. 

Виходячи із суті економічної безпеки суб'єктів господарювання, в основу 

їх економічної стратегії має бути покладена ідеологія стабільності та розвитку, 

яка враховує стратегічні перспективи і інтереси суб'єктів на ринку. Тому метою 

стратегії економічної безпеки суб'єктів підприємництва є забезпечення їх 

економічного зростання. 

Ще одним із важливих елементів стратегії економічної безпеки суб'єктів 

підприємництва є забезпечення стійкості їх капіталу. Проблема стійкості 

капіталу суб'єктів підприємництва за сучасних умов є чи не однією з 

найважливіших і забезпечує можливість вказаним суб'єктам підтримувати свою 

ліквідність в умовах впливу на них різноманітних негативних тенденцій. 

Виживання суб'єктів підприємництва на ринку при різкому коливанні валютних 

курсів, змінах в законодавстві, кон'юнктури ринку може бути забезпечено їх 

високоліквідними активами, багатопрофільністю діяльності, розгалуженою 

структурою їх установ, а також активним проведенням заходів безпеки [3]. До 

головних цілей формування економічної безпеки підприємництва належать: 

– забезпечення фінансової стійкості та незалежності його суб'єктам; 

–  досягнення лідерства у технологіях; 
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– забезпечення високого конкурентного статусу; 

–  підвищення ефективності менеджменту; 

– оптимізація використання потенціалу; 

–  мінімізація руйнівного впливу зовнішнього середовища; 

–  забезпечення функціонування підприємства у межах правового поля; 

– захист власної комерційної таємниці суб'єктів підприємницької 

діяльності [1]. 

Об'єктами економічної безпеки суб'єкта підприємництва виступають: 

фінансові та матеріальні ресурси, технології виробництва, комерційна 

діяльність, процес управління діяльністю суб'єкта. Суб'єктами економічної 

безпеки за таких умов будуть виступати власники суб'єктів підприємництва, 

органи управління їх діяльністю та персонал [3]. 

Функціональними складовими економічної безпеки підприємства є: 

-  фінансова: ефективне використання усіх видів корпоративних ресурсів; 

-  інтелектуальна: збереження та розвиток інтелектуального потенціалу, 

ефективне управління персоналом; 

- техніко-технологічна: відповідність застосовуваних на підприємстві 

технологій сучасним світовим аналогам щодо оптимізації витрат ресурсів; 

-  політико-правова: правове забезпечення функціонування підприємства, 

дотримання чинного законодавства; 

- інформаційна: інформаційно-аналітичне забезпечення господарської 

діяльності підприємства; 

-  екологічна: дотримання чинних екологічних норм, мінімізація втрат від 

забруднення довкілля; 

- силова: забезпечення фізичної безпеки працівників підприємства і 

збереження його майна. 

Кожна з наведених функціональних складових економічної безпеки 

підприємства характеризується власним змістом, набором функціональних 

критеріїв і способами забезпечення [6]. 

Загалом рівень економічної безпеки залежить від того, наскільки 

ефективно керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути 

можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних 

складових зовнішнього і внутрішнього середовищ. Види загроз економічній 

безпеці підприємства поділяються на: за місцем виникнення (внутрішні і 

зовнішні), за природою виникнення (політичні, кримінальні, конкурентні, 

контрагентні), за ймовірністю виникнення (явні, приховані), за наслідками 

(загальні, локальні), за відношенням до людської діяльності (об'єктивні - 

зумовлені стихійними природними явищами, суб'єктивні - зумовлені 

діяльністю людини), за об'єктами посягань (інформація, матеріальні і 

нематеріальні активи, персонал, ділова репутація), за можливістю 

прогнозування: прогнозовані; непрогнозовані; за ймовірністю настання 

(катастрофічні, значні, незначні), за сферами виникнення (економічні, фізичні, 

психологічно-інформаційні). Таким чином, загрози економічній безпеці 

суб'єктів підприємництва є досить різноманітними, мають значну кількість 
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джерел, характерні для різних умов і видів діяльності. Головне, що зазначені 

загрози мають постійний характер, вони є постійними супутниками ринкових 

відносин, особливостей суспільного життя, умов життєдіяльності. Повністю 

подолати їх неможливо, що вимагає від підприємців обов'язкового врахування 

їх наявності і вжиття необхідних заходів щодо захисту від них і протидії їм [3]. 

Отже, головне завдання системи управління економічною безпекою 

підприємства – передбачення і випередження можливих загроз, що призводять 

до кризового стану, а також проведення антикризового управління, яке 

спрямоване на виведення підприємства з кризового стану; мінімізація 

зовнішніх і внутрішніх загроз економічному стану суб'єкта підприємництва, 

зокрема його фінансовим, матеріальним, інформаційним, кадровим ресурсам, 

на основі розробленого комплексу заходів економіко-правового й 

організаційного характеру. Треба мати на увазі, що найбільше значення у 

справі економічного убезпечення підприємництва мають первинні економіко-

правові та організаційні заходи, що забезпечують фундамент, основу системи 

безпеки, на відміну від вторинних – технічних, фізичних тощо [5]. 

Характеризуючи економічні умови організації безпеки діяльності суб'єктів 

підприємництва в Україні, можна назвати наступні їх особливості: 

- наявність організованого тіньового сектору економіки, який має свій 

ринок праці, структури управління і координації і використовує власні схеми 

отримання прибутку; 

- наявність в економіці фінансово-політичних груп з потужним 

виробничим потенціалом і ресурсом забезпечення безпеки бізнесу, 

застосування ними жорстких методів конкуренції у взаємовідносинах з іншими 

суб'єктами; 

-  незначні можливості, насамперед фінансові суб'єктів підприємництва, 

що не утворює суттєвих перспектив для їх розвитку, робить залежними від 

додаткових інвестицій, формує умови для попадання їх у боргову залежність 

від інвесторів і банків; 

- поширення недобросовісної конкуренції у взаємовідносинах суб'єктів 

підприємництва робить такі відносини ризиковими і небезпечними, вимагає 

ефективного їх захисту; 

- незначна дохідність основної частини суб'єктів підприємництва не 

утворює підстав для створення потужної, адекватної загрозам системи безпеки 

їх діяльності, вимушує вести бізнес в умовах підвищеного ризику. 

Така ситуація формує постійну соціальну та емоційну напруженість, що 

може призвести до суттєвих як локальних, так і масштабних конфліктів, 

створюючи серйозні загрози та перешкоди розвитку вітчизняного бізнесу. 

Тобто, всі ці умови мають бути враховані при організації безпеки діяльності 

кожного із суб'єктів підприємництва [3]. 

Для нейтралізації будь-яких загроз економічній безпеці суб'єкти 

господарювання повинні спрямовувати свої зусилля на створення та підтримку 

власної системи безпеки. Під системою економічної безпеки розуміють 

організовану сукупність спеціальних органів, служб, засобів, методів та заходів, 
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що забезпечують захист життєво важливих інтересів підприємства від 

внутрішніх та зовнішніх загроз. Заходи зі зміцнення економічної безпеки 

українських підприємств мають бути такі, як: 

- забезпечення нормативно-правового регламентування економічної 

безпеки підприємницької діяльності та реалізації політики її зміцнення на всіх 

рівнях державного управління. Для цього заходи з посилення економічної 

безпеки підприємницької діяльності мають входити до національної, 

регіональних та місцевих програм підтримки підприємництва; 

-   недопущення монополізації суспільно-економічного життя, що полягає 

у забезпеченні деконцентрації переважної частини виробничих ресурсів і 

політичної влади, а також в істотній децентралізації адміністративних 

повноважень та бюджетних коштів; 

-  взаємна відповідальність бізнесу і влади щодо формування безпечного 

підприємницького середовища задля соціально-економічного розвитку 

держави; 

- забезпечення прозорих та рівних правил економічної поведінки, 

формування ресурсної бази економічного розвитку для наступних поколінь. 

Цей принцип передбачає необхідність формування системи господарювання, в 

якій ринкові інструменти діють ефективно, сформувалися прозорі та однакові 

для всіх суб'єктів господарювання правила економічної поведінки, забезпечено 

дотримання права власності, існують стимули для ефективного використання 

ресурсного потенціалу; 

-  забезпечення публічності регуляторної політики держави та відносин 

«влада-бізнес». Цей принцип може бути реалізований на практиці шляхом 

забезпечення участі представників громадських та асоціативних 

підприємницьких організацій у прийнятті чи моніторингу рішень 

адміністративних органів влади; 

- створення стимулів для ефективного використання суб'єктами 

підприємницької діяльності ресурсного потенціалу, запровадження 

інноваційних то ресурсозберігаючих технологій; 

- посилення рівня адаптованості національної економіки до умов 

глобалізації та відкритості. Інтеграція країни у глобальний та європейський 

економічний простір може мати істотні негативні соціально-економічні 

наслідки для держави у випадку відсутності стратегії підвищення рівня 

конкурентоспроможності та зміцнення економічної безпеки суб'єктів 

підприємницької діяльності [2]. 

 
Перелік використаних джерел 

1. Березін О.В. Економіка підприємства: навч. посібник / О.В. Березін, Л.М. Березіна, 

Н.В. Бутенко. – К. : Знання, 2009. – 390 с. 

2. Ганущак Т.В. Фінансова безпека бізнесу : навч. посіб. / Т. В. Ганущак; ВНЗ «Київ. ун-т 

ринк. відносин». – К. : Ун-т «КРОК», 2016. – 264 c. 

3. Зубок М.І. Економічна безпека суб’єктів підприємництва : навч. посіб. / М.І. Зубок, 

В.С. Рубцов, С.М. Яременко, В.Г. Гусаров, К.Г. Чернов. – К. : МФСА, 2012 – 226 с. 

4. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник / О.С. Іванілов. – К. : Центр учбової 

літератури, 2009. – 728 с. 



231 
 

5. Ортинський В.Л. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посібник 

/ В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живто та ін. – К. : Правова єдність, 2009. – 544 с. 

6. Сазонець І.Л. Міжнародні стандарти безпеки підприємств: навч. посіб. / І.Л. Сазонець. – 

Рівне : Волин. обереги, 2015. – 352 с. 

 

 

 
ОЦЕНКА РИСКА БАНКРОТСТВА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «НЕСВИЖСКИЙ РАЙГАРОСЕРВИС» 
 

Аксючиц Ю.А. 
Научный руководитель – к.э.н., доц. Молчанов А.М. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Республика Беларусь 
 
 

Банкротство предопределено самой сущностью рыночных отношений, 

которые сопряжены с неопределенностью достижения конечных результатов и 

риском потерь. Оно наступает, как правило, постепенно. Для того чтобы 

вовремя предугадать и предотвратить его, необходимо систематически 

проводить анализ финансового состояния, который позволит обнаружить 

«болевые» точки и принять конкретные меры по финансовому оздоровлению 

экономики предприятия. В связи с этим диагностика и прогнозирование 

вероятности банкротства являются весьма актуальной задачей. 

Оценка финансового состояния субъекта хозяйствования в целом сводится 

к характеристике его финансовой конкурентоспособности, 

платежеспособности, кредитоспособности, способности использовать 

финансовые ресурсы и капитал, выполнять обязательства перед бюджетом и 

другими субъектами хозяйствования. 

Анализ платежеспособности необходим не только для организации с 

целью оценки и прогнозирования ее финансовой деятельности, но и для 

внешних инвесторов. Им важно знать о финансовых возможностях партнера, 

если возникает вопрос о предоставлении ему коммерческого кредита или 

отсрочки платежа. 

Согласно ст.1 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)», под экономической 

несостоятельностью понимается неплатежеспособность субъекта 

хозяйствования, имеющая или приобретающая устойчивый характер, 

признанная решением суда об экономической несостоятельности с санацией 

должника, а под банкротством – такая же неплатежеспособность, признанная 

решением суда о банкротстве с ликвидацией должника – юридического лица, 

прекращением деятельности должника – индивидуального предпринимателя. 

Внешний признак банкротства – состояние неплатежеспособности, 

имеющей или приобретающей устойчивый характер, которое означает, что 

субъект хозяйствования поглощает ресурсы кредиторов, т.е. функционирует за 

их счет, а также создает недоимки по налогам и другим обязательным 
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платежам, т.е. функционирует за счет населения и общества в целом. Такое 

положение не может быть терпимо кредиторами и органами государственного 

управления бесконечно долго. В конечном итоге кто-то из них, не получив 

удовлетворения своих требований по обязательствам, обращается в 

экономический суд с заявлением о банкротстве должника. 

В настоящее время в Республике Беларусь не существует утвержденного 

нормативного документа по определению вероятности банкротства, но вместе с 

тем отечественные и зарубежные ученые предлагают различные модели для 

оценки вероятности банкротства. 

Обзор литературных источников показал, что наиболее широкое 

распространение получили модели, разработанные с помощью инструментария 

дискриминантного анализа. Это известные модели Альтмана, Таффлера, Лиса, 

Тишоу Г.В. Савицкой и других западных экономистов, которые многие 

исследователи пытаются применить к нашей действительности.  

В 1973 г. Э. Альтман разработал формулу для компаний, акции которых не 

котировались на бирже: 

 

Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5, 

 

где Z – надежность, степень отдаленности от банкротства; 

X1 – собственный оборотный капитал / всего активов (показывает 

степень ликвидности активов); 

X2 – реинвестированная прибыль / всего активов (показывает уровень 

генерирования прибыли); 

X3 – прибыль до уплаты налогов и процентов / всего активов 

(показывает, в какой степени доходы организации достаточны для 

возмещения текущих затрат и формирования прибыли); 

X4 – собственный капитал / заемный капитал; 

X5 – выручка от реализации / всего активов. 

 

Пороговое значение вероятности банкротства в этом случае составляет 

1,23. Если Z > 1,23, то риск банкротства небольшой (малый), тогда как значение 

Z < 1,23 – признак высокой вероятности банкротства. 

Модель критерия Альтмана для 2015 года: 

 

Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5 = 1,07. 

 

Модель критерия Альтмана для 2016 года: 

 

Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5 = 1,11. 

 

Таким образом по данной модели организация  имела риск банкротства как 

2015 году, так и  в 2016 году. 
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Дискриминантная модель оценки финансового состояния предприятия 

созданная Г.В. Савицкой имеет следующий вид: 

 

Z= 1 – 0,98 X1 – 1,8 X2 – 1,83 Х3 – 0,28 Х4, 

 

где X1 – доля собственного оборотного капитала в формировании 

оборотных активов, коэффициент; 

X2 – коэффициент оборачиваемости оборотного капитала; 

X3 – коэффициент финансовой независимости предприятия (доля 

собственного капитала в общей валюте баланса); 

X4 – рентабельность собственного капитала, %. 

 

При Z ≤ 0 – вероятность банкротства низкая, а при Z ≥ 1 – вероятность 

банкротства высокая. 

Модель по уравнению Г.В.Савицкой для 2015 года: 

 

Z = 1 – 0,98X1 – 1,8X2 – 1,83Х3 – 0,28Х4 = -1,95. 

 

Модель по уравнению Г.В. Савицкой для 2016 года: 

 

Z = 1 – 0,98X1 – 1,8X2 – 1,83Х3 – 0,28Х4 = -2,08. 

 

Согласно модели Г.В.Савицкой вероятность банкротства как в 2015 году, 

так и в 2016 достаточно мала. 

Риск банкротства данной организации наблюдается только по модели 

Альтмана, а по модели Г.В. Савицкой риск банкротства мал, объясняется это 

тем, что каждая из рассмотренных моделей принимает во внимание разные 

параметры деятельности предприятия. 
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В умовах економічної нестабільності вітчизняної економіки на 

підприємствах різних галузей виникають проблеми, спровоковані як 

зовнішніми загальнодержавними проблемами, а саме нестабільністю політичної 

ситуації, недосконалістю законодавчої бази, спадом виробництва, так і 

внутрішніми, основними з яких є: 

- неефективне використання коштів; 

- відсутність ефективного виробничого та фінансового менеджменту; 

- незбалансованість фінансових потоків. 

Усі наведені причини зумовлюють актуальність використання 

антикризового фінансового управління для забезпечення фінансової стійкості 

підприємств. 

Специфічні методи і прийоми антикризового фінансового управління є 

складовими процесу управління, які необхідно впроваджувати на постійній 

основі у зв'язку з тим, що вони націлені на профілактику, попередження, 

подолання фінансової кризи і ліквідацію її наслідків за допомогою всього 

потенціалу фінансової підсистеми підприємства. 

Сьогодні створення ефективної системи антикризового управління на 

підприємствах стоїть у ряді найважливіших стратегічних проблем. З метою 

прискорення процесів посткризової стабілізації і підвищення 

конкурентоспроможності галузей економіки виникає об'єктивна необхідність 

розробки науково обґрунтованої методології формування та використання 

ефективних механізмів антикризового управління на вітчизняних 

підприємствах. 

Об’єктом антикризового фінансового управління є організаційно 

відокремлена ланка, яка забезпечує одну зі стадій або частину стадії виробничо-

господарського процесу і є основою цілеспрямованого управлінського впливу. 

Однією з таких ланок є саме управління фінансами. У зв'язку з тим, що фінанси 

є «кровоносною системою» підприємства, яка проходить через все підсистеми 

системи управління підприємства, можна сказати, що будь-який вид 

фінансового управління має носити антикризовий характер. 

Під системою антикризового фінансового управління підприємством слід 

розуміти систему принципів і методів розробки і реалізації стратегічних рішень 

для досягнення поставленої головної мети і постійний контроль за фінансовими 

індикаторами для своєчасного виявлення фінансової кризи суб'єкта економічної 

діяльності та недопущення її переходу в кризу всього суб'єкта економічної 

діяльності в цілому. Це управління відіграє активну роль в загальній системі 

управління, забезпечуючи надійне досягнення цілей фінансової діяльності 

підприємства. 

Важливо підкреслити, що антикризове фінансове управління має 

базуватися на загальних властивостях, які притаманні управлінській діяльності, 

але з урахуванням специфічних особливостей. Згадані особливості зводяться до 

наступного: 
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- своєчасне виявлення ознак настання фінансової кризи та виявлення її 

причин об'єктивно притаманні механізму антикризового фінансового 

управління; 

- важливим моментом у цьому сенсі є можливість передбачити, як одні 

фінансові проблеми можуть спричинити за собою інші і тим самим ще більше 

погіршити фінансовий стан підприємства; 

- саме антикризове фінансове управління може бути успішним, тільки 

якщо воно є своєчасним і носить превентивний характер. 

Отже, антикризове управління повинно базуватися як на загальних 

принципах, притаманних загальним управлінським процесам, так і на 

специфічних особливостях, пов'язаних з антикризовими процедурами, які 

повинні вивести з екстремальної ситуації господарюючий суб'єкт. 

Антикризове фінансове управління покликане сприяти, по-перше, 

впровадженню системи контролю для ідентифікації ознак кризи на ранній 

стадії, які можуть бути ще не сформовані в конкретні чинники, а є першими 

сигналами кризової ситуації. По-друге, воно повинно враховувати тимчасові 

характеристики і оптимізацію діяльності. Тобто, специфічні ознаки повинні 

відображати два параметри: 

1)  визначення ознак кризової ситуації; 

2) своєчасну реакцію на виявлені ознаки, щоб вони не переросли в 

справжню кризу. 

Розглядаючи практичне втілення антикризових процедур в умовах діючих 

підприємств, необхідно додати, що ключовим інструментом системного 

антикризового управління повинна бути антикризова стабілізаційна програма, 

що представляє собою багатоплановий комплекс взаємопов'язаних, 

взаємообумовлених і своєчасних дій (заходів), що охоплюють всі основні 

фактори бізнесу, включаючи людський. Антикризова стабілізаційна програма 

може включати в себе комплекс заходів, спрямованих на: 

1)  відновлення платоспроможності підприємства; 

2)  відновлення фінансової стійкості; 

3)  забезпечення фінансової рівноваги в довгостроковому періоді. 

Особливе місце в системі антикризового управління займає формування 

організаційно-економічного механізму цього процесу. Організаційно-

економічний механізм антикризового управління, що містить стабілізаційну 

програму, включає в себе комплекс заходів, спрямованих на відновлення 

платоспроможності підприємства. Сутність організаційно-економічного 

механізму антикризового управління можна визначити як сукупність форм, 

методів, правових, організаційних та економічних інструментів управління, за 

допомогою яких забезпечується сталий розвиток підприємства. 

Основу механізму становлять взаємопов’язані між собою блоки: 

- правовий, 

- організаційний, 

- економічний, 

- мотиваційний, 
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- інформаційно-методичний. 

Підсумовуючи вище викладене, варто узагальнити таке: антикризове 

фінансове управління суб'єктами економічної діяльності − комплекс постійно 

діючих специфічних методів та прийомів, які є складовими процесу управління 

та націлені на профілактику, попередження, подолання фінансової кризи, 

ліквідацію її наслідків за допомогою сукупного потенціалу фінансової 

підсистеми суб'єкта економічної діяльності. 

Для ефективного впровадження антикризового управління та забезпечення 

відповідного адекватного застосування його на вітчизняних підприємствах у 

першу чергу увагу необхідно спрямувати на принципи і підходи до 

антикризового управління, які повинні ґрунтуватися на організаційно-

економічному механізмі управління, що дозволяє на початковій стадії виявити 

ознаки кризи, які ще не можна оцінити кількісно, але їх якісну характеристику 

вже можна визначити. 
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Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова 

безпека. Без фінансової безпеки практично неможливо вирішити жодне із 

завдань, що стоять перед державою. Нехтування станом фінансової безпеки 

може призвести до катастрофічних наслідків: занепаду та банкрутства 

підприємств і, зрештою, підриву системи життєзабезпечення держави з 

подальшою втратою її суверенітету. 

Мета дослідження – визначити особливості формування витрат, як 

складової фінансово-економічної безпеки промислових підприємств, з метою 

забезпечення належного рівня його функціонування. 

Система економічної безпеки підприємства будується відповідно до 

політики та стратегії безпеки. Політика безпеки являє собою систему поглядів, 

заходів, рішень, дій у галузі безпеки, що створюють умови, сприятливе 

середовище для досягнення цілей бізнесу. 
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Стратегія економічної безпеки підприємства – це економічна система 

забезпечення економічної безпеки підприємства в довгостроковому періоді, що 

являє собою сукупність приватних взаємоузгоджених і взаємозумовлених 

складових, які об'єднує єдина глобальна мета – досягнення високого рівня 

економічного прибутку. Складовими системи економічної безпеки 

підприємства є об'єкти та суб'єкти системи, які тісно взаємозалежні. Об'єктами 

формування витрат на підприємстві є усі ті ресурси, на яких будується 

господарська діяльність та які підлягають охороні: фінансові, матеріальні, 

інформаційні, інтелектуальні, кадрові. 

До суб'єктів системи економічної безпеки підприємства належать ті особи, 

підрозділи, служби, які безпосередньо забезпечують економічну безпеку, а 

саме: внутрішні суб'єкти – працівники власної служби економічної безпеки та 

підрозділи, що безпосередньо здійснюють діяльність із захисту економічної 

безпеки конкретного підприємства і які входять у його структуру, а також 

спеціальні суб'єкти – фінансовий, юридичний відділи та інші, які створюють 

умови для ефективного забезпечення економічної безпеки підприємства 

(законодавчі та виконавчі органи влади, правоохоронні органи, судові органи, 

система відповідних навчально-наукових закладів та установ, недержавні 

охоронні агентства, аналітичні центри та інформаційні служби). 

Серед існуючих суб'єктів, що забезпечують захист економічної безпеки 

підприємницької діяльності, найбільше значення має власна служба 

економічної безпеки підприємства. Її створення становить певні труднощі, 

оскільки кожен суб'єкт підприємництва має свої, характерні тільки йому риси 

та особливості, зумовлені специфікою його діяльності. 

Оптимізація витрат на виготовлення продукції для промислового 

підприємства, зменшення неврахованих витрат та належне збереження товарно-

матеріальних цінностей є найбільш важливим чинником для забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємства. 

Оптимізація витрат на виготовлення промислової продукції передбачає 

впровадження інноваційних технологій виробництва, застосування 

автоматизованих виробничих ліній та зменшення всіх можливих втрат 

матеріальних цінностей. Зниженню витрат сприяє нормування виробничих 

запасів підприємства. Нормування запасів сприяє формуванню системи 

оперативного контролю і являє собою організацію безперервної діяльності 

працівників відділу матеріально-технічного постачання, спрямовану на 

формування виробничих запасів в економічно обґрунтованих розмірах і 

забезпечення стійкого обсягу й асортиментів матеріалів протягом усього 

планованого періоду для здійснення безперебійної роботи підприємства. 

Інформація про рух, вартість, сформована нормативна база по запасах дозволяє 

оперативно управляти матеріальними й фінансовими потоками на підприємстві 

протягом року. 

Формування витрат системи і насамперед створення її органів (суб'єктів) 

залежить від розмірів підприємства, його економічних, фінансових, виробничо-

технічних, інформаційних, інтелектуальних, професійних, організаційних та 



238 
 

інших можливостей. Як показує досвід, малі підприємства найчастіше 

користуються послугами зовнішніх спеціалізованих приватних організацій: 

консалтингових, охоронних, інформаційних та інших. Середні підприємства 

можуть використовувати комбіновану систему безпеки, з одного боку, в разі 

потреби одержувати послуги від зовнішніх організацій, з іншого – активно 

спиратися на можливості своїх служб і підрозділів. Для великого підприємства 

доцільно створити своєю власну службу безпеки. 

З урахуванням наведеного й усвідомлюючи, що дія практично будь-якої 

загрози може викликати зниження фінансової стійкості підприємства та навіть 

кризовий фінансовий стан правильним буде створення на підприємстві саме 

системи фінансово-економічної безпеки. 

В загальному розумінні ризик є можливістю настання в процесі реалізації 

прийнятих рішень несприятливих для суб'єкта господарювання наслідків. В 

контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки це, в першу чергу, 

можливість реалізації тих несприятливих факторів, які є загрозами для 

діяльності підприємства. 

Управління ризиками на підприємстві є процесом, що ґрунтується на 

передбаченні реалізації ризику, визначенні ймовірних масштабів його прояву, а 

також формуванні та подальшому впровадженні комплексу заходів, 

спрямованих на попередження або мінімізацію втрат, пов’язаних із їх 

реалізацією. Оскільки ризик є можливістю прояву загрози, управління 

ризиками можна вважати одним із інструментів забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства. Прийняття управлінських рішень на 

підприємстві припускає тісний взаємозв'язок всіх видів ризику. 

Процес управління ризиками є послідовністю дій, що складається з певних 

етапів. З урахуванням рекомендацій можна відокремити ці етапи в контексті 

забезпечення фінансово-економічної безпеки. 

Етап 1. Формування бази даних про стан підприємства та визначення 

ризиків. Сформована інформаційна база даних має містити вичерпну 

інформацію про стан суб'єкта господарювання, що дозволить досліднику 

виявити основні джерела походження ризику, якими є очевидні та потенційні 

загрози діяльності підприємства. 

Етап 2. Детальний аналіз ризиків. Цей етап присвячується дослідженню 

існуючих ризиків та визначенню можливості їх реалізації в процесі 

підприємницької діяльності суб'єкту ринку, що сприятиме зниженню його 

фінансово-економічної безпеки. Найпоширенішими в теорії управління 

ризиком є статистичний метод, метод використання аналогій, експертні методи, 

метод «дерева рішень», метод аналізу доречності витрат, рейтинговий метод 

тощо [4, с.117]. 

Двома найважливішими характеристиками, що використовуються для 

кількісної оцінки ризику, виступають величина можливих втрат в разі настання 

небажаної події та імовірність настання такої події. Перемноживши величину 

втрат на імовірність настання небажаної події, отримуємо математичне 
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сподівання втрат; доцільно при розгляді впорядковувати ризики за зменшенням 

цієї величини. 

Отже, для того, щоб попереджати загрози та, в разі крайньої потреби, 

ліквідувати наслідки їх дії, система фінансово-економічної безпеки повинна 

містити в собі всі перераховані складові. Однак необхідно пам'ятати, що 

систему фінансово-економічної безпеки необхідно будувати таким чином, щоб 

захищатися від найбільш небезпечних саме для цього підприємства ризиків, а 

не за єдиним для всіх шаблоном. Безпосередня реалізація дій по захисту 

підприємства від небезпек і загроз може бути покладена на спеціальну службу 

безпеки, що включає напрямок забезпечення фінансово-економічної безпеки. 
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Финансовое состояние является результатом взаимодействия всех 

элементов системы финансовых отношений предприятия, которое определяется 

совокупностью производственно-хозяйственных факторов, отражающих 

возможности предприятия погашать свои долги, эффективно использовать как 

собственный, так и заемный капитал, а также стабильность его деятельности на 

перспективу и способность к дальнейшему саморазвитию. 
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Финансовое состояние организации – это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени 

[1]. 

В основу данной статьи положен анализ динамики показателей 

финансового состояния организации СПК «Агрокомбинат Снов». Для 

написания статьи использовались годовые отчеты за 2013-2015 гг. 

Основными характеристиками финансового состояния являются 

ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость. 

Финансовая устойчивость характеризует стабильность финансового 

положения предприятия, которая обеспечивается высокой долей собственного 

капитала в общей сумме используемых ею финансовых средств. 

В экономической литературе принято различать ликвидность баланса, 

ликвидность активов и ликвидность предприятия. 

Ликвидность баланса представляет собой степень покрытия долговых 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 

денежную наличность соответствует сроку погашения платежных обязательств. 

В отличие от ликвидности баланса, ликвидность предприятия предполагает 

изыскание платежных средств не только за счет внутренних, но и за счет 

внешних источников. 

Таким образом, при оценке ликвидности предприятия необходимо 

учитывать его инвестиционную привлекательность, деловой имидж и 

кредитоспособность. Под ликвидностью активов понимается скорость их 

превращения в денежные средства. Чем меньше времени требуется, чтобы 

данный актив обрел денежную форму, тем выше его ликвидность. Для 

обеспечения своей ликвидности предприятие должно поддерживать 

определенную структуру активов и пассивов, а также их оптимальное 

соотношение. 

Следующим показателем финансового состояния предприятия выступает 

платежеспособность, которая характеризует возможность наличными 

денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства. 

Основными признаками платежеспособности являются: наличие в 

достаточном объеме средств на расчетном счете и отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности. 

Рассматривая соотношение понятий ликвидности и платежеспособности, 

необходимо отметить, что они не идентичны. Ликвидность скорее 

характеризует теоретическую возможность погашения обязательств, поскольку 

равенство активов и пассивов, сгруппированных по степени ликвидности и 

срокам погашения, не означает, что в конкретный момент времени у 

предприятия будет достаточное количество денежных средств на расчетном 

счете для оплаты обязательств. Изменение ликвидности происходит, как 

правило, в заранее известных границах, тогда как платежеспособность может 

изменяться ежедневно. 
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Для оценки ликвидности и платежеспособности предприятия 

рассчитывают такие показатели как: 

1) коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами – 

отношение суммы обязательств предприятия (долгосрочных и краткосрочных) 

к итогу бухгалтерского баланса; 

2) коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 

показывает: а)способна ли организация погасить свои долги после продажи 

имеющихся активов; б)насколько фирмы является независимой от кредиторов; 

3) коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия 

долгов) – отношение всей суммы оборотных активов, включая запасы и 

незавершенное производство, к общей сумме краткосрочных обязательств. Он 

показывает степень, в которой оборотные активы покрывают оборотные 

пассивы. Превышение оборотных активов, над краткосрочными финансовыми 

обязательствами обеспечивает резервный запас для компенсации убытков, 

которые может понести предприятие при размещении и ликвидации всех 

оборотных активов, кроме наличности. Чем больше величина этого запаса, тем 

больше уверенность кредиторов, что долги будут погашены [2]. 

Анализ динамики показателей финансового состояния СПК 

«Агрокомбинат Снов» представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Динамика показателей финансового состояния 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Норматив 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,6 0,68 0,7 не менее 0,2 

Коэффициент текущей ликвидности 2,57 3,28 3,45 не менее 1,5 

Коэффициент обеспеченности 

финансовых обязательств активами 
0,35 0,31 0,28 

не более 

0,85 
Примечание – Расчеты автора на основе данных формы № 5 приложения к 

бухгалтерскому балансу 

 

Проведенный анализ показал, что организация СПК «Агрокомбинат Снов» 

является платежеспособной. Этот вывод был сделан на основе того, что 

значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами и коэффициента текущей ликвидности выше нормативных 

значений, что свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии 

предприятия, способности рассчитываться по своим обязательствам. А значит, 

руководству предприятия удалось достичь максимального за рассматриваемый 

период взаимодействия всех субъектов хозяйствования. 

Для улучшения финансового состояния СПК «Агрокомбинат Снов» можно 

предложить мероприятия по повышению ликвидности и платежеспособности. 

Так, повышения платёжеспособности, возможно добиться путём снижения 

величины запасов в общей структуре активов. 
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В ходе производственного процесса на предприятии происходит 

постоянное пополнение запасов товарно-материальных ценностей. В этих 

целях используют как собственные оборотные средства, так и заемные 

источники (краткосрочные займы и кредиты). Таким образом, нужно 

уменьшить запасы и при этом оставить собственные оборотные средства на 

прежнем уровне. 

Основной причиной, для того чтобы снизить запасы, являются затраты, 

связанные с их хранением, т.е. это затраты на содержание специально 

оборудованные помещения – склады. Хранение продукции требует создания 

соответствующих условий. Затраты на содержание склада включают 

амортизационные отчисления от его стоимости, а также такие расходы, как 

оплата отопления, охраны, электроэнергии и т.п. Снижение запасов позволяет 

снизить затраты на оплату труда персонала складов. Поэтому запасы 

необходимо максимально реализовывать. Реализация запасов может 

происходить за счет снабжение покупателей и заказчиков продукцией 

агрокомбината, при этом можно применить систему рассрочки платежей или 

скидки. Существенные скидки на приобретение продукции смогут получить 

только те организации, которые готовы сразу приобрести большой объем 

продукции, т.к. имеют нужную сумму на своем счету. 

Поэтому при уменьшении запасов на 35%, агрокомбинат увеличит 

собственные оборотные средства и станет более устойчивым предприятием. 

В ходе анализа финансового состояния СПК «Агрокомбинат Снов», можно 

сделать вывод, что предприятие является финансово устойчивым. 

Основные пути по улучшению финансового состояния предприятия: 

1) увеличение собственного капитала; 

2) снижение внеоборотных активов; 

3) сокращение величины запасов до оптимального уровня. 
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Одна з головних причин, що стримують інноваційний розвиток 

муніципального господарства, – високий ризик капіталовкладень. Особливість 

сьогоднішнього етапу реформування житлово – комунального господарства 

(ЖКГ) полягає в тому, що одночасно відбуваються кілька процесів: 

інституційних, пов'язаних з демонополізацією управління житлом та 

комунальною інфраструктурою, зміною організаційно-правових форм 

організації ЖКГ, перерозподілом ринків послуг; організаційних, які пов'язані з 

перерозподілом повноважень щодо ЖКГ між рівнями влади, відходом органів 

місцевого самоврядування від керівництва господарською діяльністю 

підприємств, переходом на нові форми договірних відносин (оренда, концесії) 

[1, с. 43]. 

В зарубіжних країнах з високим рівнем розвитку ринкових відносин 

напрацьований багатий досвід регулювання економічної безпеки інвестиційних 

процесів на регіональному і муніципальному рівнях. Це регулювання 

здійснюється державою, роль якого неухильно зростає, в тому числі і в області 

зниження інвестиційних ризиків. Напрацьований досвід в якійсь мірі може бути 

використаний, але відсутність високоорганізованого фондового ринку, ринку 

термінових контрактів, слабкість вітчизняного страхового бізнесу, технологічна 

багатоукладність і ряд інших специфічних рис кризової економіки не 

дозволяють «імпортувати» методологію забезпечення економічної безпеки 

муніципального господарства, і, в зокрема, інвестування коштів в розвиток 

підприємств житлово-комунальної сфери. Тому перед нами стоїть завдання 

розробки власних системних пріоритетів вирішення даної проблеми. 

Для вирішення цього завдання доцільно провести ретроспективний огляд 

етапів формування теорії управління ризиками в контексті еволюції 

системології і уточнення ряду категорій системного ризик-менеджменту по 

відношенню до системи управління муніципальним господарством. При цьому 

еволюцію ризик-менеджменту необхідно розглядати в контексті розвитку 

системологии, адже в міру того, як змінювалися уявлення про системи, 

розвивалися і погляди на управління ризиком. 

Системність як уявлення про навколишній світ – цілісність 

взаємопов'язаних елементів складалося з глибокої давнини. Досить згадати 

геніальні постулати Анаксагора (500-428 до н.е.): «все у всьому» і «з усього – 

все», гіпотезу Демокрита (470-360 до н.е.) про атомну будову матерії. У 

Цицерона (106-43 до н.е.) ідеї системності отримали широкий розвиток: «Гідно 

захоплення найбільше те, що світ є таким стійким і являє собою нерозривне 

ціле, настільки пристосоване до збереження свого існування, що більш 

пристосованого неможливо і уявити собі» [2, c. 39]. Важливий внесок у 

формування основних категорій філософії системного бачення світу вніс 

Аристотель (384-322 до н.е.), який створив філософську систему 

«закономірною всесвіту» (космосу), де фактором упорядкування вважається 

форма як активний початок по відношенню до матерії [3]. Платон (428-348 до 

н.е.) представляв головним системоутворюючим фактором світобудови 

наявність ідей – нематеріальних сутностей всього сущого. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%9A%D0%93
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Як зазначає Ю.П. Сурмін, в формуванні основних категорій філософії 

системного бачення світу важливу роль зіграли середньовічна філософія 

(вироблення категорій «цілісність», «частина», «ціле»); доктрини «єдності і 

цілісності природи» епохи Відродження; філософська і космологічна система І. 

Канта (1724-1804); об'єктивний ідеалізм Г. Гегеля (1770-1831); теоретики 

утопічних соціальних систем Ш. Фур'є (1772-1837), К.А. Сен-Сімон (1760-

1825), Р. Оуен (1771-1858); К. Маркс (1818-1883), який вперше розглядав 

системність з позицій матеріалізму; вчення про тектологію А.А. Богданова 

(1873-1928); роботи Л. Берталанфі (1901-1972) [4]. 

Паралельно з розвитком системології йшла еволюція поглядів на 

управління виробництвом - в зарубіжній теорії виробничого менеджменту і у 

вітчизняній економічній науці, а також еволюція уявлень про методи і завдання 

державного економічного регулювання. Цій тематиці присвячено багато роботи 

зарубіжних і вітчизняних вчених. Класична адміністративна школа 

виробничого менеджменту була широко поширена до 50-х років ХХ століття, і 

в умовах соціалістичної системи господарювання отримала подальший 

розвиток, в якому відбилися особливості централізованої планової організації. 

За кордоном ця школа поступилася місцем новому напрямку управлінської 

думки – «школі людських відносин» і розвитку поведінкових наук. Виникли 

кількісний і системний підходи, які поглибили розуміння складних 

управлінських проблем на основі моделювання і дозволили ширше 

застосовувати кількісні методи в управлінні товарно-сировинними запасами, 

розподілі ресурсів, масове обслуговування. Це дало можливість оптимально 

задіяти ресурси, зберігши складні організаційні відносини, розширити 

можливості управлінського контролю за всіма змінними виробничого процесу. 

Логічним продовженням системних досліджень був ситуаційний метод, 

який розглядав конкретну виробничу ситуацію як сукупність об'єктивних 

обставин (управління ситуацією здійснюється шляхом виділення найбільш 

значущих змінних, взаємопов'язане вивчення яких дозволяє вирішувати виниклі 

проблеми). 

Найважливіший фактор сучасного підходу до управління муніципальним 

господарством – використання теорії систем, яка зробила можливим бачення 

підприємства в єдності його складових частин, нерозривно пов'язаних із 

зовнішнім середовищем бізнесу, головна характеристика якої – посилення 

невизначеності всіх параметрів. Дана область досліджень лежить на перетині 

методологічних підходів системологии, економіки, соціології, психології, 

медицини, статистики, історії, демографії і ще цілого ряду наук, що необхідно 

взяти до уваги в процесі подальшого розвитку системного підходу в 

забезпеченні економічної безпеки муніципального господарства як складної 

соціоекономічної системи. 

Характер та особливості житлово-комунальних послуг, які відносяться до 

універсальних, тобто передбачають повсюдне поширення, рівномірно високу 

стандартизовану якість і загальну доступність, справедливу, розумну та 

доступну для населення ціну, визначають специфіку ЖКГ [5, с. 85], яка 
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проявляється у наступному: житлово-комунальні послуги є залежними від 

розташування джерел ресурсів, оскільки місця виробництва послуг та їх 

споживання співпадають; для комунальних послуг, як обов’язкового 

суспільного блага, властива колективна організація споживання у формі 

загальних систем обслуговування; призначенням та метою діяльності 

комунальних підприємств є життєзабезпечення міста; визначальний вплив 

соціальних чинників обумовлює ще одну особливість ЖКГ, а саме 

специфічність критеріїв оцінювання ефективності його функціонування. 

Характерні для сфери виробництва економічні критерії ефективності, такі як 

рентабельність, продуктивність, фондовіддача досить часто виявляються 

недостатніми для підприємств ЖКГ. На перше місце тут висуваються критерії 

якості обслуговування населення, комфортність, естетика, екологічні чинники, 

яким надається перевага [5, с. 86]. 

Всі перераховані особливості підвищують рівень ризиків капіталовкладень 

в даній сфері. Проте, інвестиції необхідні, тому що сучасний стан житлово-

комунального господарства України залишає бажати кращого: підприємства 

ЖКГ працюють фактично за рахунок тих ресурсних можливостей, які були 

нагромаджені до початку 90-х років минулого століття. Складна ситуація у 

фінансово-економічній та технічній сферах житлово-комунального 

господарства характеризується зростанням дебіторсько-кредиторської 

заборгованості, рівня зносу основних фондів, обсягів втрат тепла і води тощо. 

Ступінь оптимальності системи забезпечення економічної безпеки 

муніципального господарства характеризується її детермінованістю 

(взаємодією елементів, при якому діяльність одного з них відбивається на 

діяльності інших), динамічністю (здатністю адаптуватися до змін середовища), 

наявністю в системі керуючого параметра (в соціально керованої системі це 

керівники підрозділів міської влади різних рівнів), наявністю зворотного 

зв'язку. Наявність прямих і зворотних зв'язків в системі забезпечується 

інформаційними потоками внутрішньої взаємодії та взаємодії з іншими 

керуючими підсистемами. Управлінська діяльність описується функціями, 

виділеними за ознаками однорідності цілей, дій чи об'єктів докладання цих дій. 

Суб'єктом управління економічною безпекою є місцеві органи влади, які 

реалізують та координують функції управління ризиками капіталовкладень в 

житлово-комунальну сферу на виконавчому рівні з використанням 

інформаційних, фінансових, матеріальних, кадрових та інших ресурсів. Функції 

суб'єкта управління – це ідентифікація ризиків, оцінка величини можливого 

збитку в кількісному і якісному виразі, прогнозування сценаріїв розвитку 

ситуації, розробка оптимального варіанта регулюючих впливів, координація та 

стимулювання дій щодо зниження ризиків, моніторинг розвитку ситуації, 

контроль ефективності вжитих заходів, формування інформаційної бази 

прийняття рішень. 

Таким чином, проблема визначення системних пріоритетів у забезпеченні 

економічної безпеки муніципального господарства розглянута в даній статті з 

точки зору потреб в забезпеченні системного підходу в процесі прийняття 
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рішень щодо регулювання ризиків капіталовкладень у житлово-комунальну 

сферу. У контексті загальних тенденцій розвитку системології сформульовані 

особливості житлово-комунальних послуг як об'єкта системних впливів. 

Перспективи дослідження пов'язані з конкретизацією форм і інструментів 

забезпечення економічної безпеки муніципального господарства. 
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