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PROBLEMS AND DIRECTIONS OF REPRODUCING LABOR POTENTIAL IN RURAL AREAS

Розглянуто особливості сучасного формування трудового потенціалу підприємств в аграрному секторі. Дослід<
жено демографічні процеси, котрі відбуваються в сільської місцевості. Проаналізовано міграцію сільського насе<
лення як одну із причин зменшення сільського трудового потенціалу. Розглянуто природній приріст сільського насе<
лення та причини, через які підвищується смертність. Досліджено рівень забезпеченості сільських населених пунктів
України об'єктами соціально<економічної інфраструктури. Виявлено проблему низької кваліфікації працівників
сільськогосподарських підприємств та причини цього явища. Проаналізовано рівень зайнятості та безробіття сільсько<
го населення. Розроблено комплекс заходів для подолання безробіття в сільській місцевості. Запропоновано напря<
ми ефективного відтворення і раціонального використання сільського трудового потенціалу.
Special aspects of modern formation of the labor potential at the enterprises in the agricultural sector have been
considered. Demographic processes occurring in rural areas have been investigated. Migration of the rural population as
one of the reasons for reduction of the rural labor potential have been analyzed. Natural increase in the rural population
and the reasons for increase in mortality have been considered. The level of provision of Ukrainian rural settlements
with the social and economic infrastructure facilities have been researched. The problem of low proficiency of the
agricultural enterprises' workers and the reasons of this phenomenon have been revealed. The level of employment and
unemployment of the rural population has been analyzed. A set of measures to overcome unemployment in the rural
areas has been developed. Directions of effective reproduction and rational use of the rural labor potential have been
suggested.

Ключові слова: безробіття, зайнятість, інфраструктура, сільськогосподарське підприє6
мство, трудовий потенціал.
Key words: unemployment, employment, infrastructure, agricultural enterprise, labor potential.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Забезпечення безперервності процесу су
спільного виробництва товарів та послуг по
требує систематичного відновлення трудово
го потенціалу. Процеси депопуляції, мігра
Передплатний індекс 21847

ція, проблеми соціальноекономічної інфра
структури, що характерні для більшості
сільських територій, зумовлюють не
обхідність наукового обгрунтування та роз
робки практичних рекомендацій відтворення
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Рис. 1. Кількісна та якісна характеристика сільського
трудового потенціалу
Джерело: [3].

та раціонального використання сільського
трудового потенціалу.

місцевості та запропонувати напрями подолан
ня існуючих проблем у сфері відтворення тру
дового потенціалу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Питання сутності процесу відтворення тру
дового потенціалу стали предметом наукового
дослідження значного кола вчених таких, як:
В. Андрійчук, В. Бортник, Т. Гошко, І. Думен
ко, М. Жибак, О. Замора, О. Клокар, О. Кузь
мак, Т. Мазана, Н. Рудік, Т. Штерма, В. Юдіна,
О. Яценко [1—13]. Проте, незважаючи на пиль
ну увагу зі сторони вчених, комплексного ви
рішення наявних проблем дотепер не запро
поновано, проблеми відтворення трудового по
тенціалу сільської місцевості залишаються ак
туальними і вимагають подальших досліджень.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є дослідити особливості від
творення трудового потенціалу в сільській

4

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Протягом багатьох років в умовах соціа
лістичної системи планової економіки сіль
ський трудовий потенціал використовувався
головним чином для забезпечення робочою
силою сільськогосподарських підприємств.
Основними ознаками його функіонування
була загальна обов'язковість влаштування на
роботу кожного працездатного, використан
ня системи моральних та матеріальних сти
мулів збільшення продуктивності праці,
дієздатність системи навчання та перепідго
товки персоналу. На теперішньому етапі роз
витку національного аграрного сектору еко
номіки перед підприємствами постають якіс
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Динаміка кількості постійного населення Дніпропетровської області
Показники

2012 р.

Все населення, тис.
міське
сільське

3320,30
2772,20
548,10

міське
сільське

83,50
16,50

чоловіки
жінки

1530,10
1822,10

чоловіки
жінки

45,64
54,36

2013 р.

2014 р.

2015 р.

3307,80
3292,40
3276,60
2763,20
2751,80
2740,00
544,60
540,60
536,60
% до всього населення
83,50
83,60
83,60
16,50
16,40
16,40
Із загальної кількості населення, тис.
1521,40
1514,40
1510,10
1811,80
1802,60
1794,40
% до всього населення
45,64
45,66
45,70
54,36
54,34
54,30

3254,90
2722,10
532,8

2016 р. у %
до 2012 р.
98,03
98,19
97,21

83,60
16,40

0,1 в.п.
- 0,1 в.п.

1486,52
1768,38

98,25
98,01

45,67
54,33

0,03 в.п.
-0,03 в.п.

2016 р.

Джерело: розраховано автором.

но нові вимоги до формування та забезпече
ності персоналом. Економічний розвиток аг
ропромислового сектору України неможли
вий без наявності здорових, освічених, квалі
фікованих, з високою трудовою мотивацією
працівників, здатних реалізувати свої інтелек
туальні та фізичні здібності для задоволення
власних потреб і суспільства в цілому [1]. По
треба в зміні підходів стосовно економічно об
грунтованого використання персоналу викли
кана погіршенням соціального розвитку на
селі, негативною демографічною ситуацією,
некваліфікованим менеджментом в більшості
аграрних підприємств. Головним резервом
підвищення якості та результативності сільсь
когосподарського виробництва є створення
потужного кадрового потенціалу аграрних
підприємств та удосконалення системи управ
ління ним [2].
Трудовий потенціал аграрних підпри
ємств має свої характеристики та особли
вості формування, котрі обумовлені специ
фікою сільськогосподарської сфери вироб
ництва. Кількісна та якісна характеристика
сільського трудового потенціалу наведена
на рисунку 1.
Особливості сучасного формування трудо
вого потенціалу підприємств в аграрному сек
торі обумовлені: функціонуванням різномані
тних організаційноправових структур на ос
нові приватної форми власності на землю та
майно; формуванням багатоукладності в сіль
ському господарстві; непривабливістю аграр
ної праці; обмеженістю видів трудової діяль
ності в сільській місцевості; необхідністю по
всякчасного пристосування до швидких змін
ринкового середовища; відтоком освічених та
кваліфікованих спеціалістів та небажанням
молоді повертатися в село; системною кризою
в галузі; відсутністю дієвих стимулів та гарантій
стабільної зайнятості; менталітетом селян; ди
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ференціацією жителів міст та селянства за
рівнем грошових доходів; недостатньою увагою
держави в забезпеченні нормальних соціальних
умов життя і праці сільських жителів; специ
фікою аграрного виробництва та його продукції
як товару, котрий істотною мірою визначає
ринкові цілі, цінову політику, дистрибуцію
тощо. Та головною особливістю є те, що їх пра
цівниками аграрних підприємств, в основному,
є жителі відповідних сільських населених
пунктів, і саме сільське населення є основою
формування трудового потенціалу аграрних
підприємств, а тому його зміни суттєво позна
чаються на чисельності та структурі персона
лу аграрних підприємств. Проте теперішній
стан демографічних процесів, котрі протікають
в сільській місцевості, з одного боку, відбиває
дієвість минулої соціальноекономічної політи
ки держави стосовно розвитку сільського гос
подарства, а з іншого — вказує соціальне сере
довище, котре створює майбутній трудовий
потенціал аграрних підприємств. Тому дуже
важливим є дослідження демографічних про
цесів, котрі відбуваються в сільської місцевості,
оскільки саме в ній формується та розвиваєть
ся майбутній кадровий потенціал аграрних
підприємств [4].
Як видно з даних таблиці 1, Дніпропетров
щина є більш промисловим, ніж сільськогоспо
дарським регіоном, оскільки частка міського
населення більш ніж в п'ять разів перевищує
долю сільського населення. Проте, незважаю
чи на це, розвиток сільськогосподарської га
лузі має дуже велике значення, оскільки вона
покликана забезпечувати потреби населення у
продуктах харчування, в деяких видах продук
ції легкої промисловості, окремими медични
ми препаратами [5].
Як свідчить аналіз даних, в найближчі роки
кількість сільського населення буде щорічно
зменшуватись. Це зумовлено: негативними на
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слідками адміністративних перетворень
сільських поселень у міські, відсутністю рівно
партнерських міжгалузевих взаємовідносин,
поганими умовами праці й житловими умова
ми для жителів села, низьким рівнем доходів,
відношенням до аграрного виробництва як до
демографічного та економічного донора. Через
неякісну сільську освіту сільська молодь обме
жена в доступі до отримання престижних спе
ціальностей, а це, в свою чергу, направляє сіль
ську молодь на низькооплачувані роботи як в
міста, так і за кордон [6].
У структурі сільського населення переважа
ють старші вікові групи, котрі за своїми фізіо
логічними особливостями не мають змоги впли
вати на процес відтворення селян. Невелика
частка населення (7%) віком від 15 до 34 років у
загальному складі області свідчить про неспри
ятливу демографічну ситуацію в регіоні, оскіль
ки саме молодь є основною продуктивною си
лою та основою самовідтворення людності [7].
Щорічне зменшення чисельності сільського
населення обумовлено міграцією їх у міста,
котрі розбудовувалися швидшими темпами та
могли забезпечувати мігрантів роботою та
ліпшими умовами проживання.
Міграція активної частини сільського на
селення підвищує показник старіння, що при
зводить до збільшення кількості розлучень,
зменшення кількості шлюбів та народжуван
ня дітей у сільській місцевості. Частіше за все
мігрує найактивніша і найбільш працездатна
вікова група сільського населення — молодь,
що в свою чергу викликає суттєве погіршення
демографічної ситуації на селі. Зменшується
не лише приріст сільського населення, а й доля
працездатної його групи, збільшується доля
малопрацездатної та непрацездатної груп, а
тому погіршується професійнокваліфікацій
на характеристика персоналу, уповільнюєть
ся впровадження нової техніки у виробницт
во, раціональність її використання, погіршу
ються форми організації праці. В 2016 році
міждержавний міграційний приріст склав —
174 особи, а міжрегіональний міграційний
приріст — 1177 осіб.
Одними з найголовніших факторів, які
впливають на зменшення чисельності сільсько
го населення є зменшення народжуваності та
зростання смертності. Протягом останніх
двадцяти років природний приріст сільського
населення є від'ємним, тобто смертність сіль
ського населення перевищує народжуваність.
У 2016 р. природне скорочення селян Дніп
ропетровської області склало 4418 осіб, для
порівняння в 1995 р. і цей показник складав
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6754 осіб. Через значне зниження рівня доходів
селян молодь не поспішає народжувати дітей,
або обмежується однією дитиною; населення
старших вікових груп не може дозволити мати
в своєму раціонні продукти харчування, що не
обхідні для розвитку та підтримки здоров'я.
Також на зростання смертності впливає низь
ка якість медичного обслуговування, наслідки
Чорнобильської аварії та екологічне забруд
нення території відходами промисловості. Че
рез прогресуючу тенденцію звуження аграрно
го виробництва, демографічну кризу, неспро
можність забезпечення достатнього доходу
населення, падіння життєвого рівня селян,
міграцію молоді, українське село опинилось на
межі зникнення, що в свою чергу значно впли
нуло на економічну активність населення
сільських територій.
У свою чергу занепад соціальноїекономіч
ної інфраструктури сільських територій,
відсутність нормальних умов для праці та про
живання, підтверджує наявність глибокої кри
зи. Скрутне становище економіки села, трива
ле недофінансування соціальної сфери призве
ли до загрози фізичного руйнування її мате
ріальнотехнічного потенціалу.
Не дивлячись на вищий рівень забезпече
ності житловою площею (28,1 кв. м на 1 мешкан
ця у сільській місцевості на противагу 23,5 кв.
м у місті у 2016 р.), рівень благоустрою сільсько
го житла частіш за все не відповідає вимогам
сучасності. На період 2016 року лише 38,7%
житлової площі в сільській місцевості були об
ладнані водопроводом, 28,2 — каналізацією,
89,1% — центральним опаленням, 87,2% — га
зом, 13,1% — гарячим водопостачанням.
У критичному стані в селі перебувають за
клади культури, освіти, охорони здоров'я.
Існуюча матеріальна база культурнопобуто
вих закладів не відповідає нормам. У сільській
місцевості заклади освіти в більшості випадків
не мають сучасних технічних обладнань для
навчання, не вистачає працівників освітньої
сфери, а рівень їх кваліфікації значно нижчий,
ніж в місті. Охоплення дітей дошкільними зак
ладами складало у 2016 р. у селі лише 36 %, в
той час як у місті — 69 %. Побудова та введен
ня в роботу нових дитячих садочків відбу
вається вкрай нерівномірно та занадто по
вільно.
Виявлена проблема низької кваліфікації
працівників сільськогосподарських підпри
ємств, рівень освіти працівників аграрного
сектора економіки залишається одним з най
нижчих серед усіх галузей економіки. Станом
на кінець 2016 р. в сільському господарстві
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частка осіб, котрі мали повну вищу освіту,
майже в 2 рази нижча, ніж в середньому по га
лузях економіки України. В багатьох госпо
дарствах Дніпропетровської області не відбу
вається помітного поліпшення персоналу че
рез низьку закріпленість молодих спеціалістів,
випускників [8]. Із випускників, що одержують
направлення на роботу в сільське господар
ство, кожен четвертий не починає роботу за
напрямом і майже 50 % звільняється протягом
першого року роботи, переходячи в інші, ви
сокооплачувані сфери виробництва. Більш
того, вища освіта не гарантує молодим спец
іалістам підвищення їх матеріального стану,
оскільки в сільському господарстві найнижчий
рівень оплати праці. В 2010 р. заробітна плата
робітників сільського господарства була на
34% менша, ніж працівників інших видів еко
номічної діяльності, в 2016 р. ця різниця скла
ла 31%. За таких умов не виконуються відтво
рювальна та стимулююча функції заробітної
плати [9]. Аналізуючи причини низької ціни
сільської робочої сили, слід визначити ряд
факторів. Поперше, це мізерність оплати
праці, зумовлена неефективністю сільськогос
подарського виробництва, нижчою його при
бутковістю порівняно з іншими галузями.
Серйозною проблемою підвищення заробітної
плати є фінансові труднощі, що проявляють
ся у нестачі оборотного капіталу. Крім того,
підвищення заробітної плати стримується і
через те, що це призведе до зростання собівар
тості сільськогосподарської продукції, яка і
без того не відрізняється високою прибутко
вістю [10]. Збереження такого стану є згубним
не тільки для аграрного виробництва, але й у
цілому для розвитку сільських територій, ос
кільки село не тільки не одержує необхідних
йому фахівців, але й продовжує втрачати
найбільш підготовлену частину сільської мо
лоді через навчальні заклади.
До негативних наслідків у соціальному плані
призводить руйнування інфраструктури сіль
ських лікувальних закладів. Потенціал сільсь
ких дільничних лікарень скорочувався із року
в рік, і лише зараз маємо незначні тенденції
покращення даної ситуації. На жаль, практич
но припинені виїзні форми медичного обслу
говування, знизилися обсяги та якість про
філактичних медичних заходів.
При дуже низькому рівні введення в експ
луатацію установ культури дуже швидко ста
ріють та зношуються їх основні фонди, збіль
шується число закладів, що закриваються без
подальшого відновлення їх функціонування.
Чисельність закладів культури клубного типу
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в сільській місцевості скоротилась за 1996—
2016 рр. на 33,2 %, кількість бібліотек за ці ж
роки скоротилась на 21,2%. Слід відзначити, що
через високий рівень зношеності основних
фондів фактичні втрати потенціалу інфраст
руктури сільських територій істотно пере
більшують офіційні дані.
Варто відмітити, що вкрай низький сучас
ний рівень соціальної інфраструктури села
створює реальні передумови для погіршення
соціальнодемографічної ситуації в сільській
місцевості. Подолання проблем, що склали
ся в цій галузі вимагає безпосереднього втру
чання держави шляхом фінансування конк
ретних цільових програм соціального розвит
ку села.
У Дніпропетровській області рівень зайня
тості сільського населення складає приблизно
54,7%, міського населення — 62,0%. Люди зму
шені працювати за мінімальну платню, щоб хоч
якось забезпечити себе та дітей, адже в те
перішній час у селі набагато складніше знайти
роботу, ніж в місті. Проте, для порівняння,
кількість зайнятого міського населення серед
економічно активного населення міст є при
близно таким же, як і на сільських територіях.
Аналізуючи рівень зайнятості, необхідно заз
начити, що як серед сільського так і міського
населення, найнижчим він є серед двох вікових
груп: 15—24 роки та 60—70 років. До першої
вікової групи належать студенти вищих на
вчальних закладів, технікумів, професійних
училищ, які закінчили навчання, а знайти ро
боту не можуть, оскільки всі підприємства та
установи вимагають досвід роботи та високу
кваліфікацію. До другої групи належать пен
сіонери, які були вивільнені за віком, проте ба
жають працювати. Проте сільська зайнятість
порівняно з зайнятістю у містах маї свої особ
ливості, котрі полягають у такому: однією з
найголовніших особливостей сфер зайнятості
на селі є сезонність сільськогосподарської
праці, котра створює тимчасові значні резерви
праці; у переважанні сільського господарства,
відповідно переважаючою сферою зайнятості
на селі є сільськогосподарське виробництво;
сільські сфери зайнятості відрізняються від
міських більш вузьким набором спеціальностей,
за котрими можуть бути використані працівни
ки; у сільській місцевості умови праці та життя
родин щільно пов'язані, як правило, з одним
підприємством і з результатами його функціо
нуванняі, що значно зменшує можливості лаві
рування сільського трудового потенціалу; у
сільській місцевості недостатньо розвинута
соціальна інфраструктура, яка, на нашу думку,
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має досить вагомий вплив на закріплення тут
працівників, їх здатність до праці [11].
Рівень безробіття в сільській місцевості
складає 8,1%, в міських поселеннях — 7,1%.
Кількість безробітних з 2009 р. по 2016 р. у
сільських населених пунктах збільшилась на
20%. Збільшення безробіття в сільській місце
вості пов'язано зі скороченням обсягів вироб
ництва сільськогосподарської продукції,
втратою аграрним сектором виробничого
потенціалу, зниженням конкурентоспромож
ності аграрного виробництва, реформуванням
сільського господарства, розвитком нових
форм господарювання та власності, занепа
дом та зникненням цілих підгалузей, знижен
ням престижності праці й переходом праців
ників в інші різноманітні сфери діяльності,
зокрема в сферу прихованої, неформальної
зайнятості на "чорному" ринку праці. Пробле
ма сільського безробіття переростає у площи
ну "вимивання" на сьогодні та в перспективі
демографічної професійноосвітньої бази
працезабезпечення як безпосередньо галузі
сільського господарства, так і переробних, та
інших галузей [12]. Підвищення рівня безроб
іття спричинило погіршення рівня життя, не
гативно позначилось на молоді, дітях, людях
похилого віку, а закони та програми, котрі
стосуються реформування аграрного вироб
ництва, розвитку соціальної сфери села та
підвищення боротьби з безробіттям, прийняті
Верховною Радою та Урядом за останні роки,
не виконуються повною мірою та не мають
помітного впливу на сферу зайнятості в селі
та в країні в цілому [13].
Для подолання безробіття в сільській місце
вості необхідно: розвивати трудомісткі галузі
в сільському господарстві, вдосконалити нор
мативноправову базу для забезпечення роз
витку аграрного виробництва та збільшення
рівня зайнятості в сільській місцевості; створи
ти додаткові робочі місця в галузях сільського
господарства, агросервісного обслуговування,
переробних підприємствах тощо; покращити
систему реалізації виготовленої продукції, за
допомогою втручання держави через захист
національного виробника та надання системи
пільг стосовно оподаткування продукції, що
експортується; відновити систему державного
цільового замовлення на підготовку спеціа
лістів відповідно до потреб аграрних підпри
ємств, забезпечення гарантій працевлаштуван
ня за спеціальністю після отримання освіти;
заохочувати диверсифікацію сільської еконо
міки, що буде сприяти підвищенню зайнятості
населення, включаючи розвиток малого й се
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реднього бізнесу, індивідуальної підприєм
ницької діяльності в несільськогосподарській
сфері; впровадити в сільськогосподарське ви
робництво нові технології, що потребують ви
користання кваліфікованих кадрів, з одночас
ною адаптацією некваліфікованого персоналу
до нових вимог; впровадити в сільській місце
вості мережу освітніх програм, направлену на
професійне навчання, підвищення кваліфікації,
перекваліфікацію тощо; поширити "сільський
зелений туризм", що надасть додаткові робочі
місця в сільській місцевості та підвищить рівень
доходів селян.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, ефективне відтворення і використан
ня сільського трудового потенціалу потребує
системного зв'язку нормативноправових, соці
альних, організаційних, економічних, демогра
фічних заходів підтримки з боку суспільства та
держави. Розв'язання соціальних проблем, роз
виток інфраструктури сільської місцевості,
розробка цільових програм щодо надання жит
ла й інших соціальнопобутових і культурних
послуг молодим фахівцям, підняття престиж
ності сільської праці, збільшення рівня заро
бітної плати буде позитивно впливати на кіль
кісне та якісне відтворення трудового потен
ціалу аграрного сектору економіки та сприя
тиме забезпеченню сталого розвитку сільських
територій.
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STRATEGIC DIRECTIONS OF MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT OF AGRARIAN
ENTERPRISES
Досліджено основні напрями матеріально<технічного забезпечення бази аграрних підприємств. Окреслено стан
та перспективи розвитку матеріально<технічної бази аграрних підприємств, яка б відповідала світовим стандартам
та сучасним вимогам щодо новітніх технологій.
Зростання рівня капіталозабезпеченності аграрного сектору економіки, відповідність складу основних засобів
кращим світовим зразкам, розвиток на інноваційно<інвестиційній основі техніко<технологічного потенціалу сільсько<
господарського виробництва є першочерговим стратегічним завданням. Розкрито та обгрунтовано важливість фор<
мування матеріально<технічного забезпечення бази аграрних підприємств у теоретичному та практичному значенні.
The main directions of material and technical support of the base of agrarian enterprises are investigated. The state
and prospects of development of material and technical base of agrarian enterprises, which would meet world standards
and modern requirements concerning the new technologies, are outlined.
The growth of the level of capital adequacy of the agrarian sector of the economy, the compliance of the fixed assets
with the best world standards, development of the technological and technological potential of agricultural production
on an innovative and investment basis is a priority strategic task. The importance of forming the material and technical
support of the base of agrarian enterprises in the theoretical and practical sense was substantiated and grounded.

Ключові слова: матеріально6технічна база, основні засоби, матеріальні ресурси, модерні6
зація, стратегічні напрями.
Key words: material and technical base, fixed assets, material resources, modernisation, strategic
directions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Прогрес будьякої держави сьогодні нероз
ривно пов'язаний з інноваційноінвестиційним
розвитком суспільства. Якщо раніше країна мог
ла впевнено утримувати позиції на зовнішніх
ринках за рахунок дешевої робочої сили та си
ровинних матеріалів, то нині через посилення
конкуренції на світовому ринку дедалі більшо
го значення набуває нестандартний науково
технічний напрям розвитку держави підкріпле
ний значними фінансовими ресурсами.
Інноваційноінвестиційний розвиток став
орієнтиром для впровадження новітніх науко
вотехнологічних здобутків суспільства. Також
не є новиною, що дедалі більше підприємств
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усіх форм власності, різноманітних установ та
організацій застосовують у своїй діяльності
прогресивні досягнення науки і техніки.
Однак на тлі передових цілей виникають
і проблеми, подолання яких є необхідною
умовою для становлення та реалізації іннова
ційноінвестиційної моделі розвитку держави.
Однією з таких проблем стала велика кількість
нормативноправових актів, що регламентують
інноваційну та інвестиційну діяльність, оскіль
ки це заважає суб'єктам чітко визначити поря
док, етапи та можливі способи інноваційно
інвестиційної діяльності, що перешкоджає
ефективному функціонуванню інноваційно
інвестиційної моделі розвитку держави.
Передплатний індекс 21847
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичною та методологічною основою
дослідження стратегічних напрямів матеріаль
нотехнічного забезпечення та інноваційно
інвестиційного розвитку матеріальнотехнічної
бази аграрних підприємств є основні положен
ня, викладені у роботах вітчизняних та зару
біжних фахівців, зокрема: М.І. Герун, В.М. Геєць,
О.В. Вишневецька, Я.А. Жалило, О.В. Захарчук,
М. Згуровський, М.М. Ільчук, М.М. Могилова,
Ю.О. Лупенко, О.М. Охотнікова та ін.
МЕТА СТАТТІ

Мета статті — обгрунтування основних
стратегічних напрямів матеріальнотехнічного
забезпечення та інноваційноінвестиційного
розвитку матеріальнотехнічної бази аграрних
підприємств на основі використання передових
технологій та інвестицій.
ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У зв'язку з наявністю значної кількості нор
мативних актів, що регулюють порядок реалі
зації інноваційної діяльності в нашій державі,
потреба створення єдиного кодифікованого
нормативного акта є досить актуальною. З огля
ду на це доцільно стисло проаналізувати зако
нодавчі акти з метою визначення переваг та ок
реслення перспектив їх подальшої кодифікації.
Нормативноправове регулювання сфери
інновацій та інвестицій здійснюють Закони Ук
раїни "Про наукову і науковотехнічну діяль
ність" від 13 грудня 1991 р., "Про пріоритетні
напрями розвитку науки і техніки" від 11 липня
2001 р., "Про спеціальний режим інноваційної
діяльності технологічних парків" від 16 липня
1999 р., "Про інноваційну діяльність" від 4 лип
ня 2002 р., "Про інвестиційну діяльність" від
18 вересня 1991 р., постанови Кабінету
Міністрів України від 17 травня 2010 р. № 356
"Про Державне агентство з інвестицій та роз
витку", від 12.03.2012 № 294 "Деякі питання виз
начення середньострокових пріоритетних на
прямів інноваційної діяльності загальнодер
жавного рівня на 2012—2016 роки", наказ Дер
жавного комітету статистики України від 1 жовт
ня 2008 р. № 361 "Про затвердження Інструкції
щодо заповнення форми державного статис
тичного спостереження № 1інновація" та ін.
У наведених нормативних актах закріплено
основні положення державної політики у сфері
інноваційної діяльності, поняття, якими керу
ються суб'єкти цієї діяльності та відповідні
органи, що реалізують інноваційноінвестицій
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ну політику, а також безпосередньо встанов
лено компетенцію органів державного управ
ління інноваційною діяльністю. Однак у цих до
кументах немає комплексного визначення за
гальних напрямів державної політики в інно
ваційній сфері, правового механізму здійснен
ня суб'єктами інноваційної діяльності та не впо
рядковано законодавче і правове підгрунтя ре
алізації державної політики інноваційноінве
стиційного розвитку суб'єктами інноваційної
діяльності та суб'єктами владних повноважень.
Питання про необхідність прийняття єдино
го кодифікованого нормативноправового акта
у сфері інновацій та інвестицій постало в укра
їнському законодавстві вже давно, хоча його
так і не було втілено на практиці.
Для кращого усвідомлення нагальної потре
би ухвалення Інноваційноінвестиційного ко
дексу України слід розглянути передумови роз
роблення і систематизації законодавчої бази у
сфері інновацій та інвестицій. Зокрема дуже
важливо врегулювати питання про надання
податкових і митних пільг технологічним пар
кам та вільним економічним зонам. На нашу
думку, такі преференції слід залишити лише
для невеликої кількості проектів національно
го масштабу, які здійснюють принципово по
зитивний вплив на економіку країни. При цьо
му механізми державної підтримки інновацій
ної діяльності має бути істотно спрощено у
формальній частині, з обов'язковим залучен
ням до цієї процедури представників ринку ви
соких технологій [8, с. 17].
Наступним напрямом інноваційноінвести
ційної діяльності, який потрібно належним чи
ном врегулювати, є так звані масові інновації
та інвестиції, що у розвинених країнах охоп
люють 90 % загальних обсягів високотехноло
гічного бізнесу. Такий вид діяльності у формі
наукових парків не потребує надання жодних
пільг із боку держави і грунтується виключно
на поєднанні інтересів органічно нероздільних
груп учасників. Це високотехнологічні ком
панії, що конкурують на внутрішньому і зовні
шньому ринках, конкурентоспроможні наукові
групи, які забезпечують ці компанії постійним
потоком ноухау, факультети і кафедри універ
ситетів, котрі готують для них якісні кадри,
інвестиційні фонди, що підживлюють іннова
ційний процес, бізнесструктури, які виводять
інноваційну продукцію на ринки.
Держава лише встановлює правила такої
діяльності у вигляді законів та нормативних
актів і контролює їх виконання. Інша система
зв'язків виникає між органами місцевої влади
та інноваційними середовищами, в яких відбу
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вається масова інноваційна діяльність. Оскіль
ки, на відміну від технологічних парків, такі
середовища є регіонально орієнтованими, вони
створюють додаткові інтелектуально "напов
нені" робочі місця саме для конкретного регіо
ну і залучають у нього інвестиції. Тому місцева
влада зацікавлена у тісній співпраці з наукови
ми парками, стаючи співзасновником цих інно
ваційних середовищ, беручи участь в управлінні
ними, виділяючи їм необхідні приміщення [3].
У країні варто не лише використовувати
досвід зарубіжних країн у нормативному аспекті
(створення єдиного нормативного акта), а й
запозичувати позитивні напрацювання цих
країн в організаційній та фінансовій сферах.
Так, доцільним для нашої держави стане засто
сування диференційованого фінансування га
лузі інновацій та науководослідної діяльності
через залучення приватного сектору, а потім і
перекладення частини фінансового тягаря з
державних інституцій на нього. Цей спосіб
фінансування, як показує зарубіжний досвід,
дасть змогу ефективно й безперервно отриму
вати кошти на розроблення передових техно
логій та науководослідницьку діяльність, а
також не позбавить державу можливості кон
тролювати інноваційну сферу. Підкреслимо,
що Україна не зобов'язана сліпо копіювати
чужі моделі розвитку, запозичувати чужі зраз
ки, але має раціонально використовувати по
зитивні здобутки зарубіжних країн.
Заслуговує на увагу такий напрям розвит
ку інноваційної сфери, як комерціалізація на
укових розробок, тобто заснування комерцій
них центрів зі створення інноваційних про
дуктів на базі державних науководослідних
установ та наукових інституцій приватного сек
тору. Такий підхід забезпечить стрімке та ефек
тивне впровадження результатів наукової
діяльності у практику, а також швидше отри
мання прибутку від них. Це уможливить повер
нення витрат на наукові дослідження через ко
роткий проміжок часу, а також залучення
коштів для створення нових інноваційних про
дуктів. Зазначений напрям інноваційної діяль
ності ефективно працює у таких країнах, як
Австрія, США, Швеція. Врахувавши їхній по
зитивний досвід, Україна зможе створювати та
вдосконалювати якісні наукові розробки і роз
ширювати сферу інноваційної діяльності [8, с.
21].
Розвиток АПК і, зокрема сільськогоспо
дарського виробництва, передбачає наявність
матеріальнотехнічної бази, що відповідає
рівню передових країн світу та вимогам щодо
новітніх технологій. Підвищення рівня фондо

12

забезпеченості сільського господарства, відпо
відність основних засобів світовим стандартам,
розвиток технікотехнологічного потенціалу
аграрного виробництва на інноваційній основі
є першочерговим стратегічним завданням.
За рівнем забезпеченості сільського госпо
дарства матеріальнотехнічними ресурсами
Україна відстає від розвинутих країн світу.
Кількість та якість основних виробничих за
собів не відповідає технологічній потребі. У
середньому по Україні на 1 га сільськогоспо
дарських угідь припадає у 5—7 разів менше ос
новних засобів, ніж у сільськогосподарських
підприємствах із сформованою матеріально
технічною базою. Особливо низький рівень
фондооснащеності у малих та середніх госпо
дарствах з площею посівів до 250 га, які станов
лять понад 2/3 їх загальної кількості. Тенденції
відтворення галузевих основних засобів гірші
ніж в цілому по національній економіці. Струк
тура авансованого аграрного капіталу харак
теризується диспропорційністю не на користь
основних виробничих засобів.
Наукове обгрунтування стратегії розвитку
сільського господарства передбачає визначен
ня напрямів формування матеріальнотехніч
ної бази, яка б відповідала світовим стандар
там та сучасним вимогам щодо новітніх техно
логій. Нарощування фондозабезпеченості аг
рарного виробництва відповідно до інновацій
ноінвестиційної моделі розвитку галузі з ура
хуванням багатоукладності на селі є важливим
стратегічним завданням.
Результативність сільського господарства
визначається наявністю, станом та структур
ною комплексністю всіх факторів виробницт
ва: земельних і трудових ресурсів, основних і
оборотних засобів. Від рівня фондозабезпече
ності аграрного виробництва залежать його
ефективність, конкурентоспроможність про
дукції на внутрішньому та зовнішньому ринках,
продуктивність праці в галузі.
Тому основною метою стратегічних напря
мів розвитку сільського господарства в частині
зростання фондозабезпечення аграрного ви
робництва є відтворення та оновлення основ
них засобів сільського господарства відповід
но до інноваційноінвестиційної моделі розвит
ку галузі. А стратегічними цілями є:
— зростання рівня фондозабезпеченості га
лузі, зокрема фондооснащеності 1 га сільсько
господарських угідь та фондоозброєності
праці до рівня господарств з оновленою мате
ріальнотехнічною базою та передових країн
світу з урахуванням багатоукладності аграрної
економіки;
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— прискорене оновлення виробничих основ
них засобів відповідно до інноваційної моделі
розвитку галузі;
— забезпечення структурної збалансова
ності аграрного капіталу в частині основних
засобів та збалансованості основних виробни
чих засобів щодо активної і пасивної складо
вих.
З метою моніторингу та контролю досяг
нення стратегічних цілей в частині відтворен
ня та оновлення основних засобів слід вико
ристовувати ряд ключових індикаторів роз
витку. Зокрема таким індикатором слугує
співвідношення частки інвестицій в основний
галузевий капітал у загальних інвестиціях на
ціональної економіки з питомою вагою галузі
у валовій доданій вартості країни: відповід
но до потреби в основних засобах сільсько
господарського призначення, але не менше
частки у валовій доданій вартості країни.
Щорічний приріст вартості основних вироб
ничих засобів, зростання рівня фондоосна
щеності 1 га сільськогосподарських угідь та
фондоозброєності праці має складати не мен
ше 10 % без урахування інфляційного чинни
ка. Для забезпечення розширеного відтворен
ня основних засобів сільського господарства
мають бути відповідні пропорції відтворення:
на сьогодні перевищення рівня оновлення та
придбання основних засобів над рівнем їх
вибуття та списання має бути більшим ніж у
1,5 рази. Принциповим завданням є не лише
нарощування кількості галузевих основних
засобів, а й головне — їх якісне оновлення.
Тому частка нових основних засобів у загаль
них обсягах їх придбання має становити не
менше 50%.
Для вирішення проблем відтворення та
оновлення основних засобів сільського госпо
дарства в умовах обмежених фінансових мож
ливостей сільськогосподарських виробників та
державного бюджету доцільно:
— створити умови для забезпечення рівня
інвестування в основний капітал аграрного ви
робництва за його питомою вагою в інвестиціях
в основний капітал національної економіки не
менше частки сільського господарства у ва
ловій доданій вартості країни;
— удосконалити форми, напрями і розміри
державної підтримки оновлення основних за
собів сільського господарства із застосуванням
обгрунтованої еквівалентної ціни сільськогос
подарської продукції та пріоритетних напрямів
розвитку галузей з урахуванням рівня залеж
ності результативності останніх від фондоза
безпеченості;
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— переорієнтувати адресність державної
інвестиційної підтримки сільського господар
ства на користь сільськогосподарських вироб
ників середніх та малих форм господарюван
ня;
— забезпечити державну підтримку онов
лення основних засобів на високотехнологічні,
менш енергоємні, екологічно безпечні види;
— сприяти розвитку агролізингу за рахунок
державних коштів шляхом: зниження відсотків
щорічних лізингових платежів до рівня не
більше норми прибутку по сільському госпо
дарству; надання пріоритетності оренді типу
продаж (безпосередньо виробниками техніки);
упровадження лізингу високопродуктивної
худоби;
— реформувати амортизаційну систему в
інвестиційному напрямі шляхом стимулюван
ня використання амортизаційного фонду за
призначенням, удосконалення методики нара
хування амортизації, запровадження пріори
тетною прискореної системи амортизації;
— сприяти залученню інвестицій з інших га
лузей національної економіки шляхом стиму
лювання створення агропромислових об'єд
нань;
— сприяти залученню прямих іноземних
інвестицій шляхом створення спільних підпри
ємств, поглиблення співпраці з ЄБРР.
В організаційному плані для обгрунтуван
ня ефективної державної регуляторної політи
ки відтворення та оновлення основних засобів
необхідно удосконалити інформаційне забез
печення управлінського процесу:
— сформувати інформаційну базу щодо
кількісних та вартісних параметрів аграрного
капіталу шляхом проведення Всеукраїнського
сільськогосподарського перепису;
— забезпечити постійну переоцінку основ
них засобів сільського господарства з метою
удосконалення амортизаційної політики та
визначення рівня капіталізації галузі
При формуванні матеріальнотехнічної
бази сільськогосподарських підприємств до
цільно використовувати нормативну потребу
основних засобів на виробництво окремих
видів продукції.
Науково обгрунтована нормативна потре
ба основних виробничих засобів сільськогос
подарського призначення — це вартісні питомі
параметри будівель, споруд, силових і робочих
машин, транспортних засобів продуктивної
худоби, багаторічних насаджень, інших видів
основних засобів на одиницю посівної площі,
одну голову худоби і птиці, 1 тонну продукції
залежно від рівня урожайності культур та про
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Таблиця 1. Нормативна потреба в основних засобах на виробництво сільськогосподарської
продукції на період до 2025 року, млрд грн
Назва основних засобів
Будівлі, споруди, передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Продуктивна худоба
Багаторічні насадження
Вимірювальні прилади, інвентар,
інструменти та ін.
Всього

Сільськогосподарські
підприємства
2020
420,5
298,5
65,3
45,6
9,3
94,2

2025
536,6
380,9
83,3
58,2
11,9
120,2

Домогосподарства в сільській
місцевості
Рік
2020
2025
173,4
221,3
123,1
157,1
26,9
34,3
18,9
24,1
3,8
4,9
38,9
49,8

933,4

1191,1

385,0

491,5

Усі категорії
господарств
2020
593,9
421,6
92,2
64,5
13,1
133,2

2025
757,9
538,0
117,6
82,3
16,8
170,0

1318,4

1682,6

Джерело: дані науковців ННЦ "Інститут аграрної економіки".

дуктивності тварин. При цьому враховується
рівень науковотехнічного прогресу в будів
ництві, машинобудуванні, селекційногене
тичній і зооветеринарній роботі, інші умови та
фактори, які впливають на обсяги та структу
ру основних засобів, їх питомі розміри. Такі
нормативи розроблені в Національному науко
вому центрі "Інститут аграрної економіки" в
розрізі природноекономічних зон і України в
цілому [6].
Обгрунтування потреби сільського госпо
дарства в основних засобах проведено із вико
ристанням даних про перспективні площі по
сіву культур, їх урожайність, поголів'я тварин
та їх продуктивність, обсяги виробництва
різних видів продукції (табл. 1).
Раціонально сформовані основні виробничі
засоби, їх оптимальне співвідношення між ви
дами та групами забезпечують необхідну взає
моув'язку обсягів виробництва продукції з ре
сурсними можливостями підприємств з ураху
ванням спеціалізації, планування інвестицій,
вирівнювання економічних умов розвитку
різних типів сільськогосподарських підпри
ємств.
Нами було обраховано також нормативну
потребу в основних засобах на виробництво
хмелепродукції для хмелярських підприємств
з врахуванням підвищення рівня науковотех
нічного прогресу, інноваційноінвестиційного
розвитку матеріальнотехнічної бази та збіль
шення продуктивних площ збирання на період
до 2025 року (табл. 2).
Розрахунки показали, що фактична варт
ість основних виробничих засобів матеріально
технічної бази хмелярських господарств у 2016
році становила 119,6 млн грн, або більш як вдвічі
менше від нормативної потреби, що розрахо
вано для умов виробництва у 2017 році. При
умові збільшення хмеленасаджень до 450 га у
2025 році загальна нормативна потреба для
хмелярських господарств складатиме майже
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350 млн грн, з них 246,5 млн грн становитиме
вартість багаторічних насаджень.
Основними напрямами вирішення пробле
ми розширеного відтворення технічних засобів
є об'єктивне регулювання паритету цін на
сільськогосподарську і промислову продукцію,
зміна амортизаційної політики в напрямі підви
щення її значення для прискорення модерні
зації машиннотракторного парку, реформу
вання вітчизняного сільськогосподарського
машинобудування, державна підтримка техні
котехнологічного переоснащення аграрного
виробництва та сільськогосподарського маши
нобудування [7].
Враховуючи значні витрати пальномас
тильних матеріалів та складний стан із їх забез
печенням, важливе значення для сільського
господарства має проблема раціонального ви
користання пального та заходів з енергозбере
ження.
Стратегічною метою є зниження енергоєм
ності валової продукції у сільському госпо
дарстві, зменшення енергетичної залежності
від імпорту традиційних енергоносіїв та своє
часне і в повному обсязі забезпечення техно
логічної потреби сільгосптоваровиробників
паливноенергетичними ресурсами.
Досягнення визначеної стратегічної мети
можливе за рахунок зниження споживання
традиційних енергоносіїв з розрахунку на у. о.
валової продукції шляхом впровадження за
ходів енергозбереження та заміни їх частини
на альтернативні види палива.
Для цього необхідно застосування прогре
сивних технологій основного обробітку землі
та підготовки її до посівів на насаджень. Саме
ці операції є найбільш енергоємними і витрат
ними — на них припадає 18—40% енергетичних
і понад 25% трудових витрат на польових ро
ботах. Крім того, у цьому напрямі перспектив
не широке застосування нових грунто та во
логозберігаючих технологій, основу яких ста
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 2. Нормативна потреба в основних засобах хмелярських господарств
на виробництво хмелепродукції на період до 2025 року, млн грн
Рік
Назва основних засобів
Будівлі, споруди, передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Багаторічні насадження: площа, га
вартість
Вимірювальні прилади, інвентар,
інструменти та ін.
Всього
Джерело: власні розрахунки.

факт
2016
7,9
24,2
0,6
369
80,8

2017
8,5
52,4
0,6
380
174,8

9,2
56,2
0,7
390
188,0

прогноз
2019
9,8
60,3
0,8
400
201,6

2020
10,8
66,1
1,0
420
220,9

2025
12,0
73,7
1,5
450
246,5

6,1

6,5

7,0

7,5

8,3

8,6

119,6

242,8

261,1

280,0

307,1

342,3

новить скорочення обробітку землі на базі ви
користання комплексу грунтообробних машин.
Пріоритетними заходами з енергозбереження
в рослинництві є вдосконалення структури пар
ку тракторів і самохідних машин, раціоналіза
ція рівнів їх енергооснащеності, розширення
обсягів застосування комбінованих машин та
агрегатів, перехід від тягових до тяговопри
відних машин тощо. Зокрема вдосконалення
структури машиннотракторного парку, забез
печення раціонального агрегатування трак
торів, особливо на малоенергоємних і транс
портних операціях, частка яких в технологіях
рослинництва становить 25—70%, сприяє за
ощадженню до 20% пальномастильних матері
алів. Правильний вибір швидкості руху і шири
ни захвату агрегату дає змогу знизити витрати
пального на оранці до 16%, а культивації — до
36%. Застосування комбінованих агрегатів на
обробітку грунту при сівбі, внесенні добрив і
пестицидів забезпечить зменшення погектар
них витрат пального на цих роботах на 10—15%.
За рахунок раціонального агрегатування трак
торів, особливо на малоенергоємних і транс
портних операціях, можливо заощаджувати
15—25% паливномастильних матеріалів [7].
У результаті реалізації запропонованих за
ходів очікується зниження собівартості про
дукції, підвищення ефективності виробництва,
зменшення споживання традиційних енерго
носіїв, що сприятиме підвищенню конкуренто
спроможності нашої продукції та зміцненню
енергетичної незалежності України.
Для реалізації стратегічної мети відтворен
ня технікотехнологічного забезпечення аграр
ної сфери необхідно досягти в найближчі роки
співвідношення між придбанням та списанням
наявної сільськогосподарської техніки відпо
відно 15% до 8%, навантаження на одиницю
сільськогосподарської техніки (га, тонни, ін.)
згідно технологічної потреби.
Руйнівними факторами у формуванні ма
шиннотракторних парків аграрних підпри
ємств є проблеми ринку технічних засобів та
Передплатний індекс 21847

2018

стан вітчизняного сільськогосподарського ма
шинобудування, яке виробляє сільгоспмашини
в межах до 3% технологічної потреби. Тому
завдання виробників — поступово наповнюва
ти ринок вітчизняною технікою як власного
виробництва, так і виготовленою спільно із про
відними світовими виробниками.
Основні пріоритети інноваційноінвестицій
ного розвитку економіки аграрних підприємств
вбачаємо у низці заходів, що дозволять підви
щити ефективність інноваційноінвестиційної
діяльності підприємств в частині прийняття
оптимальних управлінських рішень при роз
робці інноваційної стратегії розвитку підпри
ємств та запровадженні комплексу норматив
ноправових заходів щодо її стимулювання:
— пільгове оподаткування коштів аграрних
підприємств, спрямованих на освоєння інно
вацій та інвестицій, а також витрат на наукові
дослідження і розробки;
— ефективне використання власних коштів
підприємства: реінвестування прибутку та інвес
тування за рахунок амортизаційних відрахувань;
— розширення форм інвестування: венчур
не фінансування, інвестиційний лізинг, залу
чення коштів населення, активізація іннова
ційноінвестиційної діяльності банків;
— створення промислових інноваційно
інвестиційних кластерів як однієї з форм коо
перації підприємств;
— створення загальнорегіональних та за
гальногалузевих нормативів щодо значень фі
нансових коефіцієнтів для визначення ступеня
інноваційноінвестиційної привабливості;
— створення регіональних та державних
рейтингів підприємств, що займаються іннова
ційноінвестиційною діяльністю.
ВИСНОВКИ

Таким чином, стратегічні напрями мате
ріальнотехнічного забезпечення аграрних
підприємств України неможливі без активізації
інноваційних та інвестиційних процесів. Здат
ність суб'єктів господарювання та державних
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органів влади визначати напрями інноваційно
го розвитку і залучати необхідні для такого
розвитку інвестиції є визначальною складовою
успіху суб'єкта господарювання. Реалізація
таких змін сприятиме розвитку інвестиційно
інноваційному розвитку матеріальнотехнічної
бази аграрних підприємств та дозволить сфор
мувати сприятливе ділове середовище, зміцни
ти конкурентні переваги, забезпечити ефектив
не функціонування та створити надійний фун
дамент для модернізації та інтеграції їх до
європейського та світового ринку.
Вважаємо, що інвестиційні та інноваційні
процеси потрібно розглядати як особливі взає
мопов'язані етапи розвитку однієї системи.
Виходячи з цього, в рамках формування та реа
лізації спільної інвестиційноінноваційної
стратегії, з одного боку, здійснюються фунда
ментальні та прикладні дослідження, розроб
ляються нові технології, працює система аку
мулювання і пошуку інноваційних ідей, а з
іншого — відбувається пошук капіталу, відбір
інвестиційних проектів, запровадження їх у
виробництво. Сукупність змін, які з'являться у
результаті реалізації інвестиційноінновацій
ної стратегії, сприятимуть забезпеченню роз
витку матеріальнотехнічної бази, створять
основу, яка здатна буде забезпечити конкурен
тоспроможність вітчизняної сільськогоспо
дарської продукції.
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STUDY OF ECONOMIC AGRICULTURAL FOODPRODUCING RATES OF UKRAINE
У статті розглянуто основні показники економічного розвитку виробництва агропродовольчої продукції Украї<
ни. Метою статті є аналіз сучасного стану економічних показників виробництва агропродовольчої продукції Украї<
ни та надання рекомендацій щодо їх подальшого розвитку. Проаналізовано динаміку виробництва сільськогоспо<
дарської продукції як в цілому по країні, так і за регіонами. Наведено основні причини спаду у 2014, 2015 роках
агровиробництва. Досліджено продуктивність праці у сільськогосподарських підприємствах. Охарактеризовано
основні мотиви підвищення продуктивності праці у агропродовольчих підприємствах. Визначено основні завдання
підвищення економічних показників виробництва агропродовольчої продукції. Наведено приклад закритого (повно<
го) циклу виробництва агропродвольчого підприємства. Розкрито переваги інтеграційних формувань та підприємств
закритого (повного) циклу виробництва в агропродовольчій сфері України.
The article considers the main indicators of the economic development of Ukraine's agri<food production. The purpose
of the article is to analyze the current state of economic indicators of agricultural production in Ukraine and to provide
recommendations for their further development. The dynamics of production of agricultural products, both in the whole
country and in regions, is analyzed. The main reasons for the decline in agro production in 2014 and 2015 are presented.
The productivity of labor in agricultural enterprises is investigated. The main reasons for increasing productivity in
agro<food enterprises are characterized. The main tasks of increasing the economic indicators of agricultural production
are determined. An example of a closed (full) cycle of production of an agro<brewery enterprise is given. The advantages
of integration formations and enterprises of the closed (full) cycle of production in the agro<food sector of Ukraine are
revealed.

Ключові слова: економічні показники, агропродовольча продукція, агропродовольчі підприє6
мства, виробництво сільськогосподарської продукції, інтеграційні формування.
Key words: economic indicators, agro6food products, agro6food enterprises, production of
agricultural products, integration formations.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Агропродовольча сфера є одною з голов
них і найважливіших секторів економіки Ук
раїни. У прямій залежності від її функціо
Передплатний індекс 21847

нального стану, знаходиться розвиток еко
но міки , пр одов ольч а бе зпека та нез а
лежність держави, стан внутрішнього й зов
нішнього ринків, а отже, і рівень життя на
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Рис. 1. Динаміка виробництва сільськогосподарської продукції
за 2000—2016 рр., млн грн
Джерело: за даними Державної служби статистики України [2].

селення [1]. Тому для розвитку і належного
функціонування агропродовольчої сфери,
необхідно забезпечити її необхідним вироб
ництвом продукції високої якості. Так, по
стає питання щодо вивчення сучасного ста
ну та перспективам розвитку економічних
показників виробництва агропродовольчої
продукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню сучасного стану та проблемам
розвитку економічних показників агропродо
вольчої сфери України присвячено багато нау
кових праць, зокрема: В. Амбросова, О. Бойко,
П. Гайдуцького, І. Іртищевої, М. Дем'яненко,
Л. Дейнеко, П. Купчака, О. Олійника, М. Стег
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Рис. 2. Динаміка виробництва агропродовольчої продукції за регіонами України
у 2014—2016 рр, млн грн
Джерело: за даними Державної служби статистики України [2].
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Джерело: за даними Державної служби статистики України [2].

ней, Т. Стройко. Проте багато аспектів, пов'я
заних зі зростанням економічних показників
залишаються поза увагою.
ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є аналіз сучасного стану еко
номічних показників виробництва агропродо
вольчої продукції України та надання рекомен
дацій щодо їх подальшого розвитку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Динаміка виробництва сільськогосподарсь
кої продукції за 2000—2016 рр. показує пози
тивну динаміку (рис. 1).
Так, за останні шістнадцять років продук
ція сільського господарства України збільши
лась у 1,68 рази, з них продукція рослинництва
в 1,99 рази та продукція тваринництва в 1,19
рази.
У 2015 році значно скоротився обсяг ви
робництва агропродукції на 11959,9 млн грн
порівняно з попереднім роком, в основному
за рахунок зменшення обсягів продукції рос
линництва на 9268,9 млн грн, а продукції тва
ринництва на 2691 млн грн. Головними при
чинами спаду виробництва сільськогоспо
дарської продукції це тимчасова окупація
території Автономної Республіки Крим, м.
Севастополя та проведення антитерористич
ної операції на сході України. Окрім цього,
"глибока" девальвація та впровадження по
даткової реформи2016 року, яка передбача
ла переведення всіх суб'єктів господарюван
ня на загальну систему оподаткування подат
Передплатний індекс 21847

ком на додану вартість (ПДВ) і скасування дії
спеціального режиму ПДВ для сільськогос
подарських товаровиробників з 1 січня 2016 ро
ку. Всі ці причини вплинули на скорочення
виробництва сільськогосподарської продук
ції.
Вже у 2016 році відбулося суттєве збільшен
ня виробництва агропродукції на 15173,2 млн
грн порівняно з попереднім роком, все це
відбулося в основному за рахунок збільшен
ня обсягів виробництва продукції рослинниц
тва на 16613,1 млн грн. Однак такий позитив
ний ефект відбувся, знов, за рахунок деваль
вації та розкрутилася інфляційна спіраль, за
безпечивши загальний позитивний результат
сільськогосподарських товаровиробників.
Якщо рослинництво очікувано є прибутко
вим, з огляду на валютний виторг від експор
ту зернових, то рентабельність основних
видів тваринництва, яка реалізується пере
важно на внутрішньому ринку, від'ємна та по
казала негативний результат у 2016 році
зменшившись на 1439,9 млн грн порівняно з
попереднім роком.
Якщо розглядати структуру виробництва
сільськогосподарської продукції, то переваж
на частина належить продукції рослинництва
— 72,7% (у тому числі: культури зернові та зер
нобобові — 27,3%; культури технічні — 22,7%;
картопля, культури овочеві та баштанні продо
вольчі — 17,6%; культури плодові та ягідні, ви
ноград — 2,9%; інша продукція — 2,2%), а про
дукції тваринництва — 27,3% (у тому числі: ви
рощування сільськогосподарських тварин —
13,3%; молоко — 10,3%; яйця — 2,8%, інша про
дукція — 0,9%).
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Джерело: [2].

Серед лідеріврегіонів по виробництву
сільськогосподарської продукції у 2016 році є
Вінницька — 21319,1 млн грн, Полтавська —
17212,6 млн грн, Харківська — 15647,8 млн грн,
Київська — 15544,7 млн грн, Дніпропетровська
— 15183,4 млн грн.
Продуктивність праці була і буде одним з
головних показників, який визначає науково
технічний прогрес суспільства, характеризує
становище держави, окремої галузі, підприєм
ства. Взаємозв'язок між продуктивністю праці
й економічним зростанням очевидний, адже
продуктивність праці у ринковій економіці є
одним з чинників формування сукупної пропо
зиції (рис. 3) [3].
Головними причинами такої негативної тен
денції стали: деіндустріалізація аграрного ви
робництва, зниження урожайності сільсько
господарських культур та продуктивності ху
доби, надлишкова зайнятість, нераціональна
організація виробництва, руйнація економічно
го механізму та подрібнення сільськогоспо
дарських підприємств.
З 2000 р. намітилась позитивна тенденція до
зростання продуктивності праці в аграрному
секторі країни. Основою для такого підвищен
ня річної продуктивності праці було не стільки
збільшення обсягів аграрного виробництва,
скільки прискорене вивільнення через рефор
мування аграрних підприємств, надлишкової
робочої сили, нагромадженої за попередні
роки. Особливо це стосується продуктивності
праці у тваринництві.
Агропродовольчі підприємства на третьому
місці по рівню зайнятості населення (17,6%),
після підприємств оптової та роздрібної
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торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і
мотоциклів (21,6%) та інших видів економічної
діяльності (33,7%).
Підвищення продуктивності праці є еко
номічно прогресивним лише тоді, коли відбу
вається на основі збільшення виробництва ва
лової продукції сільського господарства. В
окремих розвинутих країнах світу (Англія,
Голландія, Франція, США та ін.) свідомо
здійснюються заходи з обмеження надмірно
го виробництва деяких видів продукції
сільського господарства. У таких країнах
підвищення продуктивності праці відбуваєть
ся в умовах зменшення обсягів валової про
дукції і для них виправданим є саме четвер
тий і п'ятий варіанти. Але агропромислово
му комплексу України в своєму розвитку ще
належить наблизитися до такого рівня. Тому
підвищення продуктивності праці в сільсько
му господарстві України як найближчими ро
ками, так і в перспективі повинно відбувати
ся виключно на основі збільшення виробниц
тва валової продукції рослинництва і тварин
ництва [3].
Основні фінансовоекономічні показники
агропродовольчих підприємств України пока
зують на позитивну тенденцію до збільшення,
незважаючи на складі умови (політична та
економічна нестабільність, девальвація націо
нальної валюти). Так, рекордним по збільшен
ню прибутку до оподаткування і чистого при
бутку агропродовольчих підприємств став
2015 рік (рис. 4). Чистий прибуток у 2015 році
становив 101912,2 млн грн, що у 4,75 рази
більше за 2014 рік. Таких результатів змогли
досягти завдяки спрощенню умов ведення
Передплатний індекс 21847
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(фермерського) господарства "Куцарєва Ф.С."
Джерело: авторська розробка.

бізнесу, зокрема дерегуляції та боротьбі з ко
рупцією. Однак вже у 2016 році відбулося змен
шення отримання прибутку на 12581,4 млн грн.
Найприбутковішими культурами були тра
диційно насіння соняшнику (80,3%), ріпак
(44%), зернові та зернобобові культури (43,2%),
соя — 38,4%. Загальна ж рентабельність всієї
діяльності сільськогосподарських підприємств
у 2016 році становила 24,9%.
Водночас поряд із високорентабельними
видами рослинницької продукції досі зали
шається збитковим виробництво окремих видів
тваринницької продукції, загальна рента
бельність якої становила 22,6%. Тому для
підтримки тваринництва необхідні додаткові
інструменти в умовах скасування спецрежиму
ПДВ. Застосування компенсаторних механіз
мів та пільг — чи не єдиний спосіб підтримати
вітчизняне тваринництво.
Основні ланки організаційного механізму,
які здійснюють найбільший вплив на розвиток
агропродовольчих підприємств в цілому, вклю
чають:
— відносини власності (в тому силі земельні
відносини);
— організаційні форми сільськогосподарсь
кого виробництва у складі багатоукладної аг
рарної економіки (сільськогосподарська коо
перація, інтегровані агропромислові структу
ри);
— стимулювання інвестиційної діяльності;
— механізми державного регулювання
(ціноутворення, кредитування, оподаткування,
страхування) і підтримки (субсидії, дотації,
компенсації);
— систему реалізації агропродукції і роз
виток інфраструктури ринку;
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— забезпечення фінансовоекономічної
стійкості товаровиробників;
— забезпечення інноваційного розвитку агро
виробництва.
Система управління економічним потен
ціалом агропродовольчих підприємств повин
на охоплювати всі сфери відтворення: вироб
ництво, обіг і регулювання з метою найбільш
повного задоволення споживчого попиту, кон
курентоспроможності підприємств, усебічно
го розвитку соціального сервісу, підтримки на
селення сільських територій.
Таким чином, метою підвищення економіч
них показників сільськогосподарського вироб
ництва, реалізація якого повинна здійснювати
ся на основі вирішення таких завдань:
— забезпечення продовольчої безпеки краї
ни;
— задоволення попиту населення сільсько
господарською продукцією, а промисловості
сировиною та сприяння сталому розвитку сіль
ських територій;
— скорочення залежності від імпорту та
проведення протекціонізму вітчизняного това
ровиробника;
— створення інтегрованого виробництва;
— підвищення конкурентоспроможності
української продукції та товаровиробників;
— формування ефективно функціонуючо
го ринку сільськогосподарської продукції, си
ровини і продовольства, що забезпечує підви
щення прибутковості сільськогосподарських
товаровиробників та розвиток його інфраст
руктури;
— встановлення паритетних економічних
відносин між учасниками ринку в середньо
строковому періоді;
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— створення умов для вільного доступу
сільськогосподарських товаровиробників та їх
продукції до продовольчих ринків.
Одним із головних завдань підвищення еко
номічних показників виробництва агропро
дукції є створення інтеграційних формувань
або підприємств закритого (повного) циклу ви
робництва. Прикладом підприємства із закри
тим (повним) циклом виробництва є Селянське
(фермерське) господарство "Куцарєва Ф.С.".
Воно включає в себе: сільське господарство, пе
реробку зернових, борошномельне та хлібопе
карське виробництво (рис. 5).
Основною перевагою інтеграції вироб
ництва, переробки і реалізації продукції є
покращення управління, посилення позицій
на ринку збуту, можливість впровадження
сучасних технологій, своєчасне гарантова
не забезпечення сировиною, зменшення ри
зику виробництва, покращення використан
ня виробничого потенціалу. В умовах жор
сткої ринкової конкуренції великі інтегро
вані об'єднання здатні забезпечити перева
ги за ціною і витратами при збереженні ви
сокої якості і різноманіття виробленої про
дукції.
Замкнутий (повний) технологічний цикл
дозволяє реалізувати без посередників знач
ний обсяг продукції, отримувати додаткові
доходи, забезпечувати рентабельність вироб
ництва.
ВИСНОВКИ

Основні показники виробництва агро
продовольчої продукції за шістнадцять
років збільшилися майже в 1,7 рази, таке
зростання відбулося за рахунок збільшення
обсягів виробництва продукції рослинницт
ва. Зі збільшенням виробництва агропродо
вольчої продукції, підвищилась продук
тивність праці. В цілому всі економічні по
казники виробництва сільськогосподарської
продукцію мають позитивну тенденцію до
зростання.
Подальший розвиток агропродовольчого
виробництва можливий за рахунок реалізації
поставлених завдань, а також створення інтег
ративних формувань або підприємств замкну
того (повного) циклу виробництва.
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DIVERSIFICATION OF AGRARIAN ENTERPRISES THROUGH THE INTRODUCTION
OF SUNFLOWER SEED PROCESSING
У статті досліджено сучасний стан виробництва та продажу олійних культур в Україні та світі. Особливу увагу
приділено соняшнику як основній олійній культурі, яка є сировиною для соняшникової олії. З'ясовано виключне зна<
чення виробництва соняшнику як одного з основних факторів прибутковості сільськогосподарських підприємств. До<
ведено необхідність подальшого розвитку галузі на інноваціній основі та пошуку нових факторів і резервів щодо підви<
щення конкурентоспроможності виробництва. Обгрунтовано інноваційно<інвестиційний проект диверсифікації діяль<
ності сільськогосподарського підприємства на основі використання міні<олійниць для переробки насіння соняшнику.
Проведено відповідні розрахунки щодо прогнозних обсягів виробництва соняшнику в досліджуваному господарстві,
оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, його сильних та слабких сторін. За проектними розра<
хунками період окупності проекту складає два роки, а його запровадження має як економічний, так і соціальний ефект.
The article investigates the current state of production and sale of oilseeds in Ukraine and in the world. Particular
attention is paid to sunflower as the main oilseed crop, which is a raw material for sunflower oil. The exclusive value of
sunflower seed production, as one of the main factors of the profitability of agricultural enterprises, is determined. The
necessity of further development of the industry on innovative basis and the search for new factors and reserves for increasing
the competitiveness of production is proved. The innovation<investment project of diversification of activity of the
agricultural enterprise based on the use of mini<oil for the processing of sunflower seeds is substantiated. Appropriate
calculations were made regarding expected production volumes of sunflower in the investigated farm, assessment of the
external and internal environment of the enterprise, its strengths and weaknesses. According to the project calculations,
the payback period of the project is two years, and its implementation has both economic and social effects.

Ключові слова: олійні культури, соняшник, виробництво олії, міні6олійниця, диверсифік6
цаія, інновації.
Key words: oilseeds, sunflower, oil production, mini6oil, diversification, innovations.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Зростаючі потреби населення планети у
продуктах харчування стимулюють розвиток
продовольчого сектору у світі та Україні зок
рема. Виробництво олійних культур є стратегі
чно важливим напрямом розвитку сільського
господарства, оскільки насіння соняшнику,
ріпаку та сої, а також вироблена з них продук
ція є високоліквідними товарами і сприяють
вирішенню проблем, пов'язаних і з продоволь
чою безпекою як держави, так і світу.
Протягом останнього десятиріччя спостер
ігається стала тенденція розширення посівних
площ олійних культур на аграрних підприєм
Передплатний індекс 21847

ствах, що зумовлено вигідністю їх вирощуван
ня порівняно з іншими сільськогосподарськими
культурами. Стратегічне значення вирощуван
ня, переробки, збуту продуктів олійного ви
робництва в Україні підтверджує перспек
тивність його розвитку. Основною сировиною ви
робництва олії в Україні є насіння соняшнику.
Україна посідає одне з провідних місць серед
соняшникосіючих держав, виробляє щорічно
близько 11% насіння соняшнику в світі. За дани
ми Держкомстату останніми роками в Україні
виробляється 5,30—6,52 млн тонн соняшнику.
Актуальність дослідження обумовлена тим,
що соняшник вважається однією з небагатьох
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сільськогосподарських культур, яка корис
тується високим попитом як на внутрішньому,
так і на зовнішньому ринку, дає змогу аграрним
підприємствам отримувати високі прибутки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанню економічної ефективності технології
вирощування та переробки соняшнику присвячені
роботи таких вчених, як А. Бурки, В. Кухти,
Т. Куць, В. Макаренко, В. МеселяВеселяка,
О. Маслака, О. Пшеничного, П. Саблука тощо.
Проблематиці підвищенню конкурентоспромож
ності олійних культур в Україні присвячені праці
багатьох економістіваграрників, зокрема ці пи
тання досліджували М.Д. Безуглий, Л.М. Березі
на, І.І. Вініченко, М.В. Зубець, Т.В. Куць, О. В. Сіка
чина та ін. Останніми роками в Україні відбулося
збільшення посівних площ під соняшником, що
призвело до перенасичення сівозмін цією культу
рою. Диспаритет цін, порушення інтеграційних
зв'язків між виробниками і переробниками соняш
нику, низька конкурентоспроможність вітчизня
ної продукції та недостатня ефективність інсти
туту державного регулювання зумовили скоро
чення експорту насіння соняшнику з України, зни
ження обсягів, якості і конкурентоспроможності
готової продукції, низької прибутковості
сільськогосподарських підприємств [1]. Все це вик
ликає необхідність продовження вивчення форму
ючих тенденцій в аграрному секторі та обгрунту
вання подальших напрямів підвищення ефектив
ності і конкурентоспроможності виробництва як
насіння соняшнику і продуктів його переробки, так
і сільськогосподарських підприємств в цілому.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Дослідити сучасний стан виробництва та
переробки соняшнику, значення галузі для ок
ремих підприємств. Довести необхідність по
дальшого розвитку галузі на інноваційній ос
нові. Обгрунтувати доцільність застосування
перербки соняшнику в сільськогосподарських
підприємствах для підвищення їх прибутко
вості на конкурентоспроможності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Україна займає третину світового ринку ви
робництва соняшника — по виробництву ми
перші в світі. У 2016 році наші аграрії зібрали
13,8 млн тонн соняшника, суттєво випередив
ши найближчих конкурентів — Росію (10,9 млн
тонн), ЄС (8,6 млн тонн), Аргентину (3,4 млн
тонн) та Китай (2,8 млн тонн). Оскільки більша
частина соняшника споживається внутрішнім
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ринком, його експорт склав всього 200 тис.
тонн, забезпечивши нам 10,7% світового ринку
та 5 місце. Дохід від продажу склав $72 млн, а
головними покупцями були Туреччина, Фран
ція, Португалія, Іспанія [1].
Значно більш вражаюча ситуація із виробниц
твом та експортом соняшникової олії. У 2016 р.
українські підприємства переробки виробили
4,4 млн тонн олії, що забезпечило Україні лідер
ство серед країнвиробників. Обсяг експорту був
ще більшим — 4,8 млн тонн, завдяки чому ми по
сіли перше місце і за цим показником. На експорті
олії нам вдалося заробити $4,2 млрд. Найбільші по
купці — Індія ($1,4 млрд), Китай ($445 млн), Іспа
нія ($338 млн), Нідерланди ($290 млн), Італія ($234
млн). Найбільшими експортерами стали Kernel
(19,2 млрд грн), Cargill (7,5 млрд грн), Bunge
(6,4 млрд грн) та Миронівський хлібопродукт (5 млрд
грн) [4]. Високий попит на соняшник на внутріш
ньому та світовому ринках забезпечує йому висо
ку популярність серед аграріїв — площі під соняш
ником збільшилися до 6,1 млн га попри порушен
ня сівозмін, збільшення кількості шкідників та не
передбачуваність погоди. Завдяки високій лік
відності соняшника, ці проблеми змушують фер
мерів не відмовлятися від культури, а навпаки —
шукати нові методи господарювання. Свідчить про
це й динаміка урожайності: за останні 10 років вона
збільшилася з 14,3 ц/га до 22,4 ц/га [2].
У сучасних умовах розвитку сільського госпо
дарства вирощування насіння соняшнику перед
бачає пошук нових факторів і резервів щодо підви
щення конкурентоспроможності виробництва да
ного виду продукції. Виробництво соняшникової
олії — привабливий бізнес. Фахівці вважають, що
він є найбільш прибутковий і інвестиційноприваб
ливий у всьому аграрнопромисловому комплексі.
За різними підрахунками, рентабельність вироб
ництва олії складає від 15% до 30%, що є для вітчиз
няного сільського господарства одним із шляхів
вирішення питання прибуткової діяльності [3].
Конкуренція і інноваційна діяльність взає
мопов'язані. Нині проблема підвищення при
бутковості та конкурентоспроможності вироб
ництва насіння соняшнику на основі розвитку
інноваційних процесів у галузі, залишається до
сить актуальною [4]. Інноваційна діяльність є
найважливішим ресурсом прискорення темпів
і підвищення якості економічного зростання,
зміцнення конкурентних позицій підприємств.
Виробники насіння соняшнику, які змогли пер
шими застосувати інновації, отримують мож
ливість знизити виробничі витрати і, відповід
но, вартість виробленої продукції, що сприяє
зміцненню їх позицій в умовах конкуренції і
підвищенню виживання на сучасному ринку.
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ячмінь ярий
2768
910
275,4
181,9
туальності впроваджен
Соняшник
2397
4043
1224,0
1188,8
ня переробки насіння со
Інша продукція рослинництва
Х
Х
21,8
43,2
няшнику на сільськогос
Вирощування (в живій масі) свиней
149
178
369,2
267,8
Послуги в сільському господарстві
Х
Х
0,6
1,2
подарських підприємст
Продукція сільського господарства і
Х
Х
1930,9
1730,9
вах шляхом використан
послуги
ня мініолійниць.
Джерело: розраховано за даними статистичної звітності ТОВ "Веселинівська МТС".
ТОВ "Веселинівська
МТС" — сільськогоспо
Таблиця 2. Динаміка валового збору соняшнику і прямих
дарське підприємство, яке
матеріальних витрат у ТОВ "Веселинівська МТС"
займається виробництвом і
Роки
реалізацією продукції рос
Показник
2011
2012
2013
2014
2015
2016
линництва і тваринництва,
Валовий збір, ц
1414
2815
3474
5944
6956
2397
надає послуги.
Темп росту, %
–
199,0
123,4
171,1
117,0
34,5
Прямі матеріальні витрати, тис. грн
–
55,9
70,8
178,2
417,7
229,6
Отже, господарство виро
Темп росту, %
–
–
126,7
251,7
234,4
55,0
щує пшеницю озиму, ячмінь
Джерело: розраховано за даними статистичної звітності ТОВ "Веселинівська МТС". ярий, соняшник, реалізує по
бічну продукцію рослинництва,
Таблиця 3. Динаміка фінансового результату від реалізації
вирощує
свиней і надає послуги
соняшнику у ТОВ "Веселинівська МТС"
по
обробітку
грунту. Проте, най
Роки
Показник
більшу частку його діяльності
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Прибуток (збиток) від реалізації, тис. грн
(50,2) 98,0
47,1
288,1
102,8 (35,4)
займає виробництво продукції
Темп росту, %
–
–
48,1
611,7
35,7
–
рослинництва, а саме вирощуван
Джерело: розраховано за даними статистичної звітності ТОВ "Веселинівська МТС".
ня соняшнику. Так, у 2016р.
До переваг інновацій, що стимулюють підприємством вироблено 2397ц соняшнику, реа
сільськогосподарських виробників на їх впро лізовано — 4043 ц, чистий дохід склав 1188,8 тис
вадження з метою підвищення конкурентосп грн (68,7% від загальної суми виручки).
Протягом 2007—2011 рр. валовий збір со
роможності, відносяться: застосування більш
ефективних способів виробництва; розширен няшнику зростав, відповідно зростали і прямі
ня масштабів діяльності і освоєння підприєм матеріальні витрати на оплату послуг і робіт
ством нових ринків; більш оперативне реагуван сторонніх організацій. У 2012 р. валовий збір
ня на запити споживачів; можливість виробля скоротився на 65,5%, а витрати — 45 %.
На основі даних таблиці, можна говорити
ти продукцію більш високої якості [5].
Формування бізнесу шляхом диверсифі про те, що, протягом 2011—2016 рр. підприєм
кації виробництва на основі впровадження пе ство від реалізації продукції соняшнику отри
реробки насіння соняшнику та реалізації со мує як прибутки, так і збитки.
На основі ситуації, що склалася, з метою
няшникової олії було розроблено нами для
ТОВ "Веселинівська МТС" Миколаївської об подальшої оцінки ефективності проекту, осно
ласті у вигляді інноваційноінвестиційного про вою якого є переробка продукції соняшнику,
екту. Метою розробленого проекту є сприян за допомогою методів економікоматематично
го програмування, нами було спрогнозовано
Таблиця 4. Прогнозування валового збору
розмір валового збору на подальші роки.
соняшнику
Розрахунки показали, що за використання
Роки
наявних
у господарствівиробничих ресурсів,
Показник
2018
2019
2020
потенціал
зростання обсягів виробництва со
Валовий збір, ц
7610,9
7785,3
6514,2
Темп росту, %
–
102,3
83,7
няшнику може досягати 7785 ц.
Урожайність, ц/га
8,5
6,8
4,5
Україна — це єдина країна в світі, де насе
Темп росту, %
–
80,0
66,2
лення традиційно віддає перевагу нерафінованій
Площа посіву, га
895,4
1144,9
1447,6
Темп росту, %
–
127,9
126,4
соняшниковій олії і не тільки тому, що вона де
шевше, а завдяки національним традиціям. В
Джерело: розраховано авторами.
Таблиця 1. Виробництво, реалізація продукції сільського
господарства і послуг у ТОВ "Веселинівська МТС" за 2016 р.
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Таблиця 5. Оцінка зовнішнього середовища підприємства
області промисловою перероб
кою насіння соняшнику зай
Можливості
Загрози
Податкове законодавство
мається близько 105 підпри Зручне розташування
Високий рівень конкуренції
ємствюридичних осіб, забезпе Значна кількість потенційних споживачів (жителі сіл)
Достатня кількість потенційних постачальників (жителі сіл)
Інфляція
чуючи споживчий ринок олією
Джерело: власна розробка авторів.
соняшниковою нерафінованою.
В Миколаївській області найбіль Таблиця 6. Оцінка сильних та слабких сторін підприємства
шими виробниками соняшнико
вої олії є ТОВ "Екотранс", ТОВ
Сильні сторони
Слабкі сторони
Обмеженість фінансових ресурсів
"Кривоозерський комбікормовий Доступність до робочої сили
сировинна база
Відсутність кваліфікованих молодих спеціалістів
завод", приватне сільськогоспо Власна
Низька капіталоємність
Низький рівень завантаженості виробничих потужностей
дарське підприємство "Анаста
Джерело: власна розробка авторів.
сія". Крім того, слід зазначити,
що переробкою насіння соняш
Таблиця 7. Технічні характеристики преса мініFолійниці
нику займаються і не великі
Критерій
Характеристика
сільськогосподарські підприєм Тип
Універсальна шнекова, мобільна
Автоматичний
ства. Таким чином, можна гово Режим роботи
рити про те, що ринок області Продуктивність:
від 750 до1200 кг сировини на добу
- пропускна спроможність
не є монополістичним. Вход
(від 30 до 50 кг сировини на годину)
від 30 до 45%
ження підприємства на ринок з - вихід
Напруга
220 – 380 Вт
даною продукцією є вільним.
Встановлена потужність
3 – 4 кВ
Оцінка зовнішнього середо Маса преса
150 кг
1500х300х1200 мм
вища підприємств дозволила ви Габаритні розміри
6 м2
явити його сильні та слабкі сто Необхідна виробнича площа для одного преса
Джерело: технічна документація машини.
рони. Досліджуване господар
ство у своєму складі на 2016 р. має
Таблиця 8. Розрахунок періоду окупності,
дві виробничі ділянки і один цех, який у подаль
тис. грн
шому використовуватиметься для переробки на
Інвестиційний
Капітальні
Баланс на
сіння. Розмір цеху становить 60 м2. Проте його
Роки
прибуток
вкладення
кінець року
необхідно модернізувати та розділити перегород
2018
35,65
-35,65
2019
23,48
-12,17
кою на дві окремі зони: місце для мініолійниць і
2020
35,15
22,98
місце для ємкостей з олією. Впровадження міні
2021
47,81
олійниць не передбачає залучення значної чисель
Джерело: розроблено авторами.
ності співробітників, оскільки один працівник
Розрахунок прогнозованих показників
може справлятися відразу з двома агрегатами.
Економія кадрів можлива завдяки простій системі ефективності проекту:
управління виробничою технікою.
1. Чиста приведена вартість:
2019й рік = 23,48 / (1+0,2) = 19,6 тис. грн
Передбачається впровадження в діяльність
2020й рік = 35,15 / (1+0,2)2= 24,41 тис. грн
сільського господарства три мініолійниці,
одна з яких надаватиме послуги по переробці,
2021й рік = 47,81 / (1+0,2)3= 27,66 тис. грн
дві інші працюватимуть над власною і закупі
ΣNPV = 35,65 + 19,6 + 24,41 + 27,66 = 36,02
вельною сировиною. Переробка олії на замов тис. грн
лення надасть можливість налагодити постійні
ΣNPV > 0, проект необхідно прийняти.
зв'язки з постачальниками сировини, які є і по
2. Внутрішня норма дохідності:
тенційними покупцями готової продукції.
IRR = 70,0 + (0,04 .(72,0 — 70,0)) / (0,04 —
Реалізація такого проекту передбачає залучен (0,72)) = 70,1%
ня додаткових коштів у розмірі 35 653 г. Доцільно
70,1% — це максимальна ставка, під яку
взяти кредит у Райффайзен Банк Аваль. Він про підприємство може брати кредит для виплати
тягом тривалого періоду реалізує програму вик проекту, залишаючись на беззбитковому рівні.
лючно для сільськогосподарських підприємств —
3. Індекс прибутковості:
"Інвестиційний кредит на купівлю устаткування",
PI = 36,02 / 35,65 = 1,01
за якої кошти надаються, залежно від строку по
РІ > 1, проект необхідно прийняти.
гашення, під 20—27% річних, при цьому заставою
Отже, за розрахованими коефіцієнтами
виступає придбане устаткування.
проект є прийнятним.
Отже, період окупності проекту складає
Крім економічного ефекту, який може отри
приблизно два роки.
мати суб'єкт інвестиційної діяльності, даний
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проект задовольняє частину соціальних потреб
села. Так, виникає додатковий попит на робочу
силу і актуальна пропозиція обслуговування на
селення по переробці масляного насіння. При
цьому отримана олія є екологічно чистою.
Крім того, цей проект забезпечує прилив
коштів до бюджету. Так, за місяць до нього
може надійти за рахунок єдиного соціального
внеску — близько 1059,12 грн, за рахунок по
датку на прибуток — 9563,36 грн.
Як і будьякому інноваційному проекту,
реалізації запропонованої ідеї притаманна низ
ка ризиків. А саме: макрорівень (політична
нестабільність, фінансова нестабільність, зміни
нормативноправової бази, зміни кон'юнктури
ринку), мікрорівень (непередбачувальні витра
ти, зрив графіка поставки сировини, неврожай).
Попередити ці ризики можливо шляхом ство
рення резерву покриття витрат форсмажору
на власному підприємстві і на спеціалізовано
му — шляхом страхування.
ВИСНОВКИ

З огляду на тенденції розвитку світової еко
номіки й обмеженість факторів виробництва
(земля, капітал тощо) в найближчі роки в Ук
раїні варто очікувати подальше зростання ви
робництва, переробки і споживання олійних
культур. Подальшому розвитку олійної галузі
в країні та збільшенню експорту зазначеної
продукції сприятимуть такі чинники:
— поступова лібералізація торгівлі з краї
нами ЄС (у межах євроінтеграційних процесів);
— збереження тенденції до нарощування
обсягів експорту в країни далекого зарубіжжя,
в яких темпи зростання населення поступають
ся темпам росту виробництва продуктів харчу
вання (наприклад, Китай, Індія тощо);
— відносно низька собівартість та високий
рівень рентабельності виробництва, що забез
печує цінову конкурентоздатність на світово
му ринку;
— збереження політики розвинутих країн щодо
поступового заміщення енергетичних товарів (на
фта, газ) відновлювальними джерелами енергії;
— високий технологічний рівень розвитку
галузі;
— налагоджений процес маркетингу то
варів на закордонні ринки тощо.
Гнучка диверсифікована модель аграрного
бізнесу на основі впровадження мініолійниць
дозволяє використовувати виготовлену нера
фіновану олію як для продажу на ринку, так і
для її подальшої реалізації підприємствам з
метою більш глибокої переробки (для вироб
ництва жирів, маргаринів, рафінованої олії).
Передплатний індекс 21847

Частка виробленого шроту використовується
у тваринницькому бізнесі підприємства.
Реалізація запропонованого проекту потре
бує капіталовкладень у розмір 35653 грн, які
окуповуються протягом року. Економічний
ефект даного проекту полягає в тому, що під
приємство за робочий день однієї мініолійниці
отримує від 1456,62 грн прибутку.
Соціальний ефект полягає у виробництві
екологічно чистої продукції, у розширенні
інфраструктури села, за рахунок утворення пе
реробного цеху, який надає послуги як підприє
мствам, так і населенню.
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У статті досліджено економічні аспекти функціонування оптових ринків. Основною формою регламентації взає<
мовідносин між партнерами по виробництву і збуту овочевої продукції є контракти або договори. Контрактація є
найбільш поширеною і ефективною формою інтеграції господарюючих суб'єктів у галузі овочівництва розвинених
країн. У статті викладено результати наукових досліджень, присвячених вивченню досвіду розвинених країн світу
при формуванні оптових ринків сільськогосподарської продукції, зокрема овочевої, та визначення можливостей його
застосування з урахуванням умов національної економіки. Визначено основні умови успішної діяльності оптових
ринків.
The article researches the economic aspects of wholesale markets functioning. The main form of regulation of
interrelations between partners in vegetable production and marketing are contracts or agreements. Contracting is the
most common and effective form of integration of economic subjects in the vegetable industry of developed countries.
The article expounds the results of scientific researches dedicated to studying the experience of developed countries
during formation of wholesale markets of agricultural products, vegetable products in particular, and determines the
possibilities of its application considering the conditions of national economy. The main prereqisites for the successfull
activity of wholesale markets were determined.

Ключові слова: аграрний ринок, овочівництво, оптові ринки, державне регулювання.
Key words: agrarian market, vegetable growing, wholesale markets, state regulation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Сільське господарство України нині зазнає
досить значних витрат, відчуває пресинг фіс
кальної системи, яка стримує розвиток, завдя
ки нераціональній кредитній політиці, отримує
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збитки від порушення паритету цін, інфляції,
скорочення заощаджень населення та інших
супутніх криз явищ. Необгрунтовані урядові
витрати приводили і приводять до значних по
рушень в економікополітичній рівновазі. Якщо
проаналізувати історію проведення реформ в
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Таблиця 1. ЕкспортFімпорт овочів у світі, млн дол. США, 2010—2015 рр.
Країна
Китай
Індія
США
Туреччина
Росія
Італія
Україна
В світі

2010
експорт
імпорт
1515,5
7477,3
1874,6
962,3
6992,9
3784,5
315,4
1108,5
2224,0
63,2
1801,6
1755,9
129,9
119,2
57505,1 56396,3

2011
експорт
імпорт
1823,6
8723,0
1864,7
1009,0
7781,0
3939,2
368,3
1070,4
3039,9
246,9
1899,8
1695,6
133,2
132,9
62402,5 62263,5

2012
експорт
імпорт
2406,9
6905,6
2281,4
858,0
7950,3
4044,6
280,3
966,1
2485,4
340,0
1695,9
1582,6
146,7
138,4
61781,0 58302,7

2013
експорт
імпорт
2549,4
7871,4
2305,3
1404,4
8768,9
4404,6
325,8
1039,1
2881,8
248,8
1905,2
1792,9
185,6
112,7
68792,8 66102,1

2014
експорт
імпорт
2579,9
8226,3
2693,6
1128,3
8954,0
4511,5
465,9
1082,4
2959,1
246,3
1841,0
1718,9
162,5
129,9
68733,5 66951,9

2015
експорт
імпорт
2621,4
9026,4
3676,1
1157,5
9260,4
4368,0
456,2
1040,6
1891,7
402,6
1682,1
1558,0
62,8
97,2
66990,4 65899,8

Джерело: розраховано автором за даними Food and Agriculture Organization of the United Nations. — Режим доступу: http://
www.fao.org/

АПК, то можемо визначити, що здійснення
швидкого вирішення проблеми найчастіше суп
роводжується значними бюджетними дотація
ми. Спад виробництва, зниження попиту, зро
стання безробіття, будьякі соціальні пробле
ми стають об'єктом масованого виділення кош
тів, обгрунтованого але найчастіше некерова
ного фінансового впливу. Спонтанна підтрим
ка певної галузі або підприємства, акумулює
значний обсяг ресурсів, викликає відволікання
капіталу від ряду інших галузей і підприємств,
формує нестабільне конкурентне середовище.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є дослідження економічних
аспектів функціонування оптових ринків зару
біжних країн та виявлення факторів впливу на
формування оптових ринків овочевої продукції
України.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивчення проблем формування та розвит
ку сільськогосподарських ринків відображені
у наукових працях В.Я. Амбросова, П.І. Гай
дуцького, П.М. Макаренка, М.Й. Маліка,
П.Т. Саблука, О.М. Шпичака та багатьох інших.
Окремі проблеми організації та функціонуван
ня оптових ринків сільськогосподарської про
дукції простежуються в працях Б. Губського,
Б. Дмитрука, О. Погрібного та інших вчених.
Разом з тим відсутній комплексний підхід до
вивчення досвіду розвинених країн при форму
ванні оптових ринків овочевої продукції.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасному світі спостерігається стабіль
не зростання рівня споживання овочів. Водно
час в Україні тенденція зворотна, спостерігається
зниження обсягів реалізації населенню продукції
овочівництва порівняно з 2010—2013 рр., що, на
нашу думку, обумовлено, насамперед, знижен
ням рівня реальних доходів населення Украї
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ни, і, до того ж, скороченням обсягів імпорту
овочів в Україну. Значний вплив також мало
зменшення кількості вітчизняних сільськогос
подарських підприємств, що виробляють ово
чеву продукцію. Враховуючи поступове наро
щування обсягів виробництва валової про
дукції, можна відзначити чітку залежність
темпів розвитку галузі овочівництва від якіс
них змін і запровадження інновацій в техноло
гію виробництва, доступності крупних ринків
збуту, вдосконалення організації праці і вироб
ництва в цілому.
Зміни світового ринкового середовища
спричинили спад ділової активності у аграрній
сфері України. Розшарування населення Украї
ни за рівнем доходів призвело до того, що все
більшій прошарок населення змушений відмов
лятись від споживання свіжих овочів у позасе
зонний період. Виходом із цієї ситуації є екс
порт овочів на ринки сусідніх країн. В Україні
є можливість бути основним експортером
свіжих овочів і овочевої продукції в країни
Європейського Союзу (табл. 1).
Виходячи із закордонного та вітчизняного
досвіду, можна зробити висновок, що нині
найбільш прийнятною формою взаємовідносин
між виробниками овочів, з одного боку, під
приємствами переробки і торгівлі, з іншого
боку, є прямі зв'язки на договірній основі [2].
Проте поки що на шляху до Європи нашим
виробникам доведеться здолати ще багато пе
репон: обмеженість доступу до крупних опто
вих ринків сільськогосподарської продукції,
відсутність на більшості наших підприємств
повного циклу післязбиральної доробки ово
чевої продукції, відсутність інформаційного і
логістичного забезпечення і багатьох інших
складових виробництва овочевої продукції та
маркетингу.
Важливим елементом підвищення ефектив
ності овочівництва для будьякої країни є
організація виробництва і інтенсифікація га
лузі. Але ефективний розвиток овочевого гос
подарства держави в певній мірі залежить від
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стандартів організації виробництва і рівня
інтенсифікації галузі.
Основу овочівництва складають господар
ства, які спеціалізуються на вирощуванні
однієїдвох культур і забезпечують виробниц
тво більшої частини овочевої продукції. Існу
юче співвідношення великих, середніх підпри
ємств і дрібних господарств дозволяє досить
адекватно реагувати на зміну споживчого по
питу, не знижуючи рівня виробництва овочевої
продукції.
Виробництво овочів ведеться інтенсивними
методами на основі використання досягнень
науковотехнічного прогресу. Перш за все, це
стосується впровадження у виробництво висо
коврожайних сортів, придатних до тривалого
зберігання, стійких до механічних пошкод
жень, а також механізації всіх виробничих про
цесів. В економічно розвинених країнах меха
нізованим способом прибираються практично
всі овочі, призначені для промислової перероб
ки. Звертаючись до досвіду зарубіжних країн
також необхідно звернути увагу на систему
руху товару овочевої продукції, яка є одним з
основних факторів підвищення ефективності
галузі. Потрібно між тим зазначити, що аграр
на політика держави спрямована на пропор
ційний і збалансований розвиток суміжних га
лузей плодоовочевого підкомплексу. При цьо
му значні інвестиції повинні спрямовуватися як
на збільшення розмірів сховищ, так і на по
ліпшення їх якісного стану.
Так, у США овочі на переробку або в товар
ну мережу поставляються відповідно до кон
трактів, які переробні або торгові підприємства
укладають з фермерами. Контракти регламен
тують виробничу діяльність фермера, адже він
працює за програмою переробного підприєм
ства, торгової фірми. У контрактах передбача
ються всі основні умови виробництва овочів:
площі посіву, обсяги, сорти, якість, строки по
ставки, ціни тощо. З іншого боку, підприємство
(фірма) зобов'язується надавати фермеру на
період дії контракту певні види послуг: постав
ка насіння, добрив, пестицидів, виділення кре
диту і т.п. Контракти гарантують виробнику
збут вирощених овочів, а переробному або
торговому підприємству — отримання овочів в
потрібних кількостях, відповідної якості і у
встановлені терміни. Широко практикують си
стему контрактації в Бельгії, Нідерландах,
Франції, Великобританії, Ірландії [1].
Система державного регулювання в овочі
вництві Японії, що представляє собою су
купність науково обгрунтованих організацій
них, економічних, технологічних та інших фак
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торів, дозволила в короткі терміни наситити і
стабілізувати овочевий ринок, забезпечити
соціальний захист виробників і споживачі ово
чів, усунути різкі коливання цін, а головне —
створити умови для швидкого освоєння в ово
чівництві досягнень науково — технічного про
гресу.
Окремі дослідники справедливо відзнача
ють, що в розвинених країнах помітна тенден
ція проникнення переробних промислових
підприємств в сферу роздрібної торгівлі, так
звана тенденція наближення до споживача. Цей
процес відбувається в формі поглинання про
мисловими компаніями роздрібних підпри
ємств, укладання пільгових довгострокових
контрактів з роздрібними торговцями, розши
рення частки торговозбутових функцій, здійс
нюваних фірмами.
У країнах ЄС в останні роки найбільший
розвиток отримує реалізація овочів, фруктів,
ягід і грибів через спеціалізовані збутові коо
перативні аукціони. Аукціони створюються в
районах з розвиненим виробництвом плодо
овочевої продукції і організовують свою ді
яльність на основі контрактів з фермерськими
організаціями. Подібна форма оптового рин
ку плодоовочевих товарів набула найбільшого
поширення в таких країнах, як Бельгія, Нідер
ланди, Люксембург. За своїм структурним
складом аукціони поділяються на два види:
спеціалізовані та змішані. Спеціалізовані аук
ціони реалізують овочі. В інших аукціонах
фрукти, овочі, ягоди. Переваги і недоліки різ
них форм аукціонної реалізації обумовлені
особливостями, що їх диктують технологічни
ми характеристиками продукції, її призначен
ням і іншими факторами.
Поряд з цим великі торгові фірми створю
ють власні виробничі підприємства або розпо
діляють замовлення безпосередньо серед неза
лежних компаній. Наприклад, для зниження
фізичних втрат, збереження поживності
свіжих овочів і фруктів торгові фірми стиму
лювали створення індустрії з їх сортування,
охолодження і пакування в районах безпосе
реднього виробництва, а особливо швидкопсув
них — у процесі збирання врожаю. При цьому
суворо координується час збирання, посіву,
транспортування, особливо при дозріванні
продукції після збирання врожаю [1].
Ще одна поширена форма торгівлі — оптові
ринки плодоовочевої продукції. При такій
організаційній формі торгівлі постачальника
ми є фермерські кооперативи, а покупцями
дрібні оптові фірми, що забезпечують мережу
роздрібної торгівлі. Продукція на цих ринках
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розподіляється між підприємствами торгівлі,
громадського харчування та ін.
Система руху товарів свіжих овочів і плодів,
що діє в Німеччині, складна і характеризується
багатоступеневістю. Це пояснюється поступо
вим ринковим розвитком країни, в якій, з од
ного боку, нові канали реалізації знаходили
своє місце, виникали необхідні сформованим
умовам посередники, що створюють здорову
конкуренцію на всіх рівнях системи, а з іншого
боку, зникали недостатньо ефективні канали.
Сільськогосподарські збутові кооперативи
набули широкого поширення як на континен
тальній частині Західної Європи, так і в Вели
кобританії і, зокрема в Шотландії. На східно
му узбережжі Шотландії, в зоні м'якого і по
мірного клімату, був організований оптовий
збутовий кооператив "East of Scotland Growers"
(E.S.G.). Його засновниками стали 60 фермерів,
які мають всі разом 20000 га землі, з яких 2000 га
зрошуваної площі відводиться під овочі. Ство
ренню цього кооперативу сприяли сприятливі
кліматичні умови, хороша транспортна мережа
(автомобільна, залізнична, морський транс
порт), прагнення фермерів до об'єднання зу
силь з метою пошуку нових ринків збуту за ме
жами країни і ін. Все це разом узяте сприяло
тому, що засновники кооперативу вирощують
овочеву продукцію цілий рік. Стійке положен
ня фермерів засновників збутового кооперати
ву E.S.G. як у сфері виробництва, так і на ринку
підтверджується зростанням обсягів вироб
ництва.
Основними покупцями є супермаркети
Шотландії та Англії, куди овочі відправляють
ся в свіжому і замороженому вигляді в про
порції 50 на 50%. Такий продукт, як спаржева
капуста (броколі), поставляється і реалізуєть
ся в багато країн ЄС. Основні функції коопе
ративу такі: підписання контрактів з покупця
ми, прийом і первинний обробіток продукції,
заморожування, зберігання і реалізація товарів
замовникам. Всім цим займається найманий
персонал, а завдання селян складається в ви
рощуванні овочів і їх оперативної поставки в
кооператив. Вся діяльність кооперативу бу
дується на контрактах, які укладаються зазда
легідь, але потім гнучко можуть змінюватися
або коригуватися з урахуванням попиту і про
позиції.
Торгова оптова націнка становить в серед
ньому близько 6% від суми товарної продукції.
Успіхи і перспективи фахівці кооперативу і
його власникифермери бачать в розширенні
радіусу збуту. Тому основна частина персона
лу кооперативу, а саме служба маркетингу,
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зайнята пошуком нових оптових партнерів за
межами Шотландії [3].
Повчальний і цікавий досвід ринку свіжих
плодоовочевих товарів є у США. Багатому і
різноманітному ринку свіжої продукції США
сприяють кліматичні та економічні умови краї
ни, завезення величезної частини плодоовоче
вих товарів в зимовий час з інших країн, добре
налагоджена транспортна мережа, висока пла
тоспроможність американського споживача,
відносна рівновага попиту і пропозиції на рин
ку. Всі ці фактори сприяють тому, що майже
250мільйонне населення країни забезпечуєть
ся необхідним обсягом і асортиментом плодо
овочевої продукції.
При розгляді зарубіжного досвіду, необхі
дно відзначити, що на ринку плодоовочевої
продукції США немає монополізму. В процес
руху товару, який швидко псується залучають
ся різні суб'єкти ринку: фермеритоваровироб
ники, представники супермаркетів і оптових
ринків, дрібні торговці, що забезпечують до
ставку товарів від великих оптовиків до дрібних
торгових точок і магазинів віддалених населе
них пунктів, в тому числі і додому.
Таким чином, на локальному рівні свіжа
продукція може потрапляти до споживача без
посередньо від виробника. Що стосується то
вару, який надходить з віддалених місць, то він
проходить на цьому шляху через два, три і
більше посередників. При цьому кожен учас
ник бізнесу забезпечує оперативне просуван
ня товару до кінцевої стадії відтворювального
процесу [4].
Овочевий комплекс у сільському госпо
дарстві України посідає друге місце у вітчиз
няній галузі рослинництва після виробництва
зернових та зернобобових, адже в 2015 р. його
частка склала близько 22 % у структурі про
дукції рослинництва. Станом на початок 2015 р.
в Україні працювало 3344 підприємства, що ви
рощують картоплю, овочі, причому 3045 з них
мали площу до 50 га [5].
Основна частина овочевих підприємств (по
над 85 %) — це фермерські господарства та гос
подарства населення, а товариства з обмеже
ною відповідальністю і сільськогосподарські
товариства з обмеженою відповідальністю
складають менше 15 %. За формою власності
підприємства, що спеціалізуються на вирощу
ванні овочів, є, переважно, приватними, дер
жавні підприємства мають дуже малу частку на
ринку (близько 2,5 %).
Формування оптового ринку, з метою ство
рення ефективної системи реалізації овочевої
продукції на ньому, неможливі без вдоскона

31

АГРОСВІТ № 2, 2018
лення системи державної підтримки вироб
ників. Важливим елементом системи державно
го регулювання в регіоні повинна стати
підтримка загального рівня прибутковості га
лузі овочівництва через підтримку ефективних
і перспективних підприємств, через цінові до
тації і компенсації, спрямовані безпосередньо
підприємствам галузі; антимонопольне регулю
вання щодо постачальників ресурсів. Дотації
повинні становити не менше 15—17% від ціни,
а компенсації не менше 18—20% до витрат.
ВИСНОВКИ

Задоволення сезонної потреби населення
регіону в овочах може здійснюватися за раху
нок місцевого виробництва у закритому грунті
в позасезонний період і у відкритому грунті в
сезон та через внутрішній оптовий ринок і
імпорт. З ростом рівня споживання населенням
країни овочів обсяги виробництва місцевих ви
робників виявляються недостатніми і з'являєть
ся дефіцит виробництва на місцевому рівні.
Головними факторами, що заважають зростан
ню рівня виробництва овочевої продукції на
місцевому рівні, є брак фінансових ресурсів,
відсутність визначеної маркетингової політи
ки і скорочення посівних площ овочів в круп
нотоварних підприємствах на тлі їхнього зро
стання в особистих селянських господарствах.
Тож можна відзначити, що збільшення обсягів
виробництва, реалізації та, відповідно, спожи
вання овочевої продукції, беручи до уваги по
точну ринкову ситуацію та наявний на підприє
мствах ресурсний потенціал, може бути забез
печено при реалізації з боку держави комплек
су підтримуючих заходів щодо підвищення
рівня прибутковості галузі і застосування за
ходів інтенсифікації виробництва.
Критичний аналіз досвіду США, Японії і
країн Європейського Союзу дозволяють дійти
висновку, що регулювання і стимулювання є
важливою закономірністю зростання вироб
ництва і, відповідно, споживання овочевої про
дукції. Саме завдяки активній діяльності орга
нів державної влади у вирішенні проблем сіль
ського господарства вдалося зробити ривок в
його розвитку, прискорити науково технічний
прогрес в галузі, провести структурну модерні
зацію. Економічне регулювання повинне спри
яти підвищенню конкурентного потенціалу га
лузі шляхом стимулювання добровільного
об'єднання виробників овочевої продукції в ре
гіональні асоціації та спілки, розвитку ринко
вої інфраструктури, забезпечення виробників
овочів доступними кредитами. Через що вини
кає необхідність створення сприятливих умов
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для кооперації або вертикальної інтеграції оп
товозакупівельної ланки, зокрема, стійко пра
цюючих на овочевому ринку оптовороздріб
них плодоовочевих об'єднань, приватних фірм
і крупнотоварних підприємств галузі овочів
ництва.
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У статті запропоновано методику оцінювання процесу формування економіки знань аграрної сфери за струк<
турними складовими: науково<інноваційна, виробничо<технологічна, інформаційно<знаннєва та еколого<соціаль<
на. Методика грунтується на розрахунках інтегральних показників. Запропоновано шкалу значень стадій форму<
вання економіки знань аграрної сфери. Апробація методики дозволила провести комплексне оцінювання процесу
формування економіки знань аграрної сфери України.
In the article the technique of an estimation of process of formation of knowledge economy of the agrarian sector
structural components: research and innovation, manufacturing technology, information and knowledge, environmental
and social. The technique is based on the calculation of integral indicators. The proposed scale of values stages in the
formation of the knowledge economy of the agrarian sector. The testing enabled to conduct a comprehensive evaluation
of the process of formation of knowledge economy of the agrarian sector of Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Для створення, поширення знань та ефек
тивного управління ними великого значення
набувають статистичне спостереження, вимі
рювання й оцінка цих процесів. Проблеми вим
ірювання економіки знань та ступеня просуван
ня країн на шляху до неї стали одними з основ
них при розробці концепції економіки знань.
Оскільки знання — це особливий товар,
вони не можуть бути зведені до грошової оди
ниці вимірювання, як виробництво товарів та
послуг. Використання знання породжує широ
кий спектр економічних та соціальних ефектів.
Указуючи на специфіку знання та його вимірю
вання, російський учений Л. Піпія зазначав, що,
поперше, не існує будьяких певних моделей
Передплатний індекс 21847

або процедур, які дозволяють установити одно
значну відповідність між витратами на вироб
ництво знань та знову створеними знаннями.
Подруге, практично неможливо визначити всі
ресурси, що витрачаються на виробництво
знань, включаючи й ті знання, які виступають як
ресурс. Потретє, знання не підлягають агрегу
ванню, оскільки їх не можна виміряти єдиними
одиницями вимірювання, у кожному конкретно
му випадку знання є унікальними. Почетверте,
нове знання не може бути механічно додане до
вже існуючої сукупності знань, елементи якої
складають певні набори знань про дещо. Немож
ливо провести інвентаризацію знань, визначив
ши серед них "ті, що є придатними до викорис
тання" та "ті, що є застарілими" [7].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням процесу оцінювання еконо
міки знань займались: В.М. Геєць, Ю.Б. Іванов,
В.Ф. Тищенко, Л.І. Федулова та інші. Поряд з
цим, у середовищі вченихекономістів спосте
рігаються суттєві розбіжності в методиках,
критеріях та показниках її оцінювання. Крім
того, наявні методики оцінювання економіки
знань не враховують особливості функціону
вання аграрної сфери, тому розробка методи
ки оцінювання процесу формування економі
ки знань в аграрній сфері є актуальною.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою дослідження є розробка методики
оцінювання економіки знань та діагностика про
цесу її формування в аграрній сфері України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Термін "економіка знань" дедалі частіше зу
стрічається в іноземних і вітчизняних наукових
дослідженнях та використовується для визна
чення типу економіки, де інформація та знан
ня відіграють вирішальну роль, а виробництво
знань стає джерелом зростання. Виникає не
обхідність осмислення не тільки сутнісних ха
рактеристик економічних змін, що відбувають
ся в суспільстві, а й розуміння причин і фак
торів, які сприяють або перешкоджають ста
новленню економіки знань.
Серед існуючих нині підходів до оцінки еко
номіки знань популярності набули підходи, по
в'язані з побудовою інтегральних (компози
ційних) індексів, які являють собою зважені аг
реговані індикатори, складені з ряду показ
ників і відібрані залежно від цілі та завдань дос
лідження. Інформаційна база, що збирається
для побудови інтегральних індексів, забезпечує
аналіз за окремими індикаторами та за група
ми індикаторів, а також уможливлює розраху
нок індексів за цими групами. У масштабах
однієї країни такі індикатори дозволяють
провести порівняльний аналіз рівнів розвитку
окремих регіонів і територій. Міжнародні
організації використовують інтегральні індек
си для зіставлення та побудови рейтингу країн
і регіонів світу за рівнем розвитку.
Моделювання інтегрального показника
(індексу), що характеризує один чи кілька ас
пектів соціальноекономічних явищ, грунтуєть
ся на методології одержання одного узагаль
нюючого індикатора, який представляє одно
часно кілька різних властивостей досліджува
ного об'єкта [1].
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До переваг інтегральних індексів належать
простота використання та зручність інтерпре
тації результатів, до недоліків — наявність ме
тодологічних проблем, пов'язаних з вибором
індикаторів, які увійдуть до індексу, та прове
денням процедури зважування. Також не
вдається уникнути впливу суб'єктивного фак
тора, унаслідок чого вплив деяких факторів
може перебільшуватися, інших — занижува
тися, а деякі й зовсім не враховуватимуться
[2].
Для забезпечення формування та розвитку
економіки знань аграрної сфери необхідно роз
робити відповідну методику оцінювання. Під
методикою оцінювання економіки знань аграр
ної сфери будемо розуміти послідовність пев
них взаємопов'язаних дій, що спрямовані на
визначення стадії розвитку економіки знань
аграрної сфери України.
Проаналізувавши та узагальнивши існуючі
методологічні підходи до оцінювання еконо
міки знань, визначивши критерії вибору показ
ників для оцінки економіки знань, сформуємо
власну методику оцінювання процесу форму
вання економіки знань аграрної сфери, яку
можна представити у вигляді послідовності на
ступних дій:
1. Встановлення мети, об'єкта, предмета та
завдань дослідження стану формування еконо
міки знань аграрної сфери.
2. Вибір методів та системи показників для
оцінки економіки знань аграрної сфери.
3. Аналіз та оцінка економіки знань аграр
ної сфери за структурними складовими, комп
лексна оцінка економіки знань аграрної сфе
ри, визначення стадії розвитку економіки знань
аграрної сфери.
На першому етапі аналізу та оцінки форму
вання економіки знань аграрної сфери визна
чаються мета, об'єкт, предмет, завдання, прин
ципи і напрями дослідження.
Оцінка формування економіки знань аграр
ної сфери передбачає комплексний аналіз ряду
індикативних показників (реальних статистич
них показників, які повною мірою характери
зують явища і тенденції в аграрній сфері), на
основі яких здійснюється інтегральна оцінка
економіки знань аграрної сфери за окремими
складовими та узагальнена оцінка економіки
знань аграрної сфери в цілому.
Основними завданнями оцінки стадії фор
мування економіки знань аграрної сфери є:
— вибір критеріїв для оцінки економіки
знань;
— визначення складових економіки знань
аграрної сфери та їх аналіз;
Передплатний індекс 21847
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Рис. 1. Алгоритм методики оцінювання процесу формування економіки знань аграрної сфери
Джерело: складено автором.

— опрацювання фактичних значень показ
ників;
— порівняння з попередніми значеннями
показників;
— нормалізація значень показників та ви
значення вагових коефіцієнтів;
— визначення інтегральних індикаторів за
кожною складовою;
— розрахунок інтегральних показників по
складових економіки знань;
— визначення узагальнюючого інтегрально
го показника економіки знань аграрної сфери.
Враховуючи такі аспекти, як: доступність
інформації, офіційні дані Державної служби
статистики України та можливості вживання
відповідного математичного апарату необхід
Передплатний індекс 21847

но сформувати систему часткових показників,
що впливають на формування економіки знань
аграрної сфери України.
З метою детальної оцінки стану формуван
ня економіки знань аграрної сфери пропо
нується проводити групування показників за
такими складовими, як: виробничотехноло
гічна (ВТ), науковоінноваційна (НІ), інформа
ційнознаннєва (ІЗ) та екологосоціальна (ЕС).
За цими ж групами показників та їх індикато
рами визначаються оптимальні рівні та вагові
коефіцієнти. Для оцінки рівня економіки знань
аграрної сфери сформовано набір індикатив
них показників, одна частина яких запропоно
вана автором, а інша — основана на даних За
кону України "Про державний бюджет Украї
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Таблиця 1. Вагові коефіцієнти для оцінки рівня формування економіки знань аграрної сфери
Вагові
коефіцієнти
показників,
aij

Показник
Індекс цін реалізації продукції сільського господарства
сільськогосподарськими підприємствами
Питома вага оновлених основних засобів в сільському
господарстві у загальній кількості, %
Рівень рентабельності виробництва підприємствами продукції
сільського господарства, %
Кількість створених нових технологій сільськогосподарського
призначення, од.
Частка сільськогосподарської продукції у ВВП країни, %
Кількість виконавців наукових та науково-технічних робіт у
галузі сільськогосподарських наук, осіб на 1000 осіб
Питома вага видатків державного бюджету на аграрну науку у
ВВП країни, %
Частка агроформувань, в яких здійснюється впровадження
інновацій в загальній кількості сільськогосподарських
підприємств, %
Коефіцієнт винахідницької активності (кількості патентів на
1 млн осіб)
Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт у
сільському господарстві на 1000 осіб зайнятого населення, грн
Рівень забезпеченості мережею Інтернет у сільські місцевості,
(абонентів Інтернет/ 1000 осіб сільських жителів)
Індекс основних телефонних апаратів у сільській місцевості, у
% до попереднього року
Частка освітніх та інформаційно-комунікаційних послуг у ВВП
країни, %
Рівень доходів від надання інформаційно-комунікаційних
послуг на 1 особу, грн
Частка аграрних освітніх послуг в освітніх послугах країни, %
Частка площі органічних сільськогосподарських угідь у
загальній площі земель сільськогосподарського призначення, %
Відсоток відведення забруднених вод у загальній кількості
використаних водних ресурсів, %
Частка зайнятого населення у сільському господарстві до
загальної кількості зайнятих, %
Індекс продуктивності праці в сільськогосподарських
підприємствах, у % до попереднього року
Рівень забезпеченості сільського населення житлом, у
середньому на 1 особу, м2 загальної площі
Індекс прийняття в експлуатацію об’єктів соціального
призначення (дошкільні навчальні заклади, місць)

Складова
економіки знань

Вагові
коефіцієнти
складових,
bj

0,167
0,235
0,186

Виробничотехнічнологічна

0,2995

Науковоінноваційна

0,4055

0,195
0,217
0,185
0,250
0,205
0,175
0,185
0,230
0,152
0,238

Інформаційнознаннєва

0,1797

0,194
0,184
0,184
0,166
0,198
0,157

Екологосоціальна

0,1152

0,152
0,143

Джерело: розраховано автором.

ни на 2017 рік" [8], Житлового кодексу Украї
ни [3] та монографії "Технологічна безпека в
інформаційнознаннєвій економіці: держава,
регіон, аграрна галузь" [2].
Діагностування стану формування еконо
міки знань в аграрній сфері за індикативними
показниками за окремими її складовими перед
бачає визначення вагових коефіцієнтів окремих
показників та вагові коефіцієнти складових
економіки знань аграрної сфери України роз
раховуються експертним шляхом за формулою
[2]:
(1),
де bj — вагові коефіцієнти складових еко
номіки знань аграрної сфери;
Sjn — оцінка jї сфери, яку дав nй експерт;
N — кількість експертів;
M — кількість складових економіки знань.
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Інтегральний індекс за кожною складовою
розраховується за формулою:
(2),
де aij — вагові коефіцієнти, які визначають
ступінь внеску jго показника в інтегральний
індекс ії складової;
zij — нормалізовані значення вхідних показ
ників хij, які в сукупності характеризують пев
ну складову економіки знань аграрної сфери.
Так, пропонуємо узагальнений інтеграль
ний показник розвитку економіки знань аграр
ної сфери розраховувати за формулою:
(3),
де bj — вагові коефіцієнти складових еко
номіки знань аграрної сфери;
Ij — узагальнений інтегральний індекс окре
мої складової економіки знань аграрної сфери.
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 2, 2018
Таблиця 2. Шкала значень стадій формування економіки знань аграрної сфери
Інтегральний
показник економіки
знань
Інтервали значень ІЕЗ

трансформація
0≤ ІЕЗ<0,33

Стадії формування
інституціона
лізація
0,33≤ ІЕЗ<0,66
0,66≤ ІЕЗ<1
модернізація

розвиток
ІЕЗ≥1

Джерело: складено автором.

Таким чином, алгоритм методики оцінюван
ня процесу формування економіки знань аграр
ної сфери може бути представлений у вигляді
схеми реалізації ряду послідовних етапів (рис.
1).
Вагові коефіцієнти як певних індикаторів
aij, так і складових bj економіки знань аграрної
сфери України представлено в таблиці 1. bвт, bні,
bіз, bес — вагові коефіцієнти, відповідно, вироб
ничотехнологічної, науковоінноваційної,
інформаційнознаннєвої та екологосоціальної
складових економіки знань аграрної сфери.
Наступним етапом оцінки рівня формуван
ня економіки знань аграрної сфери є розраху
нок інтегрального індикатора за окремими
складовими економіки знань. Інтегральний
індекс за кожною окремою складовою розра
ховується за формулою 2.
Для нашого дослідження узагальнені інтег
ральні індекси складових (IВТ, IНІ, IІЗ,IЕС) еко
номіки знань аграрної сфери можна предста
вити так:
IВТ = іВТ1+ іВТ2 + іВТ3+ іВТ4 + іВТ5
(4),
де іВТ1, іВТ2, іВТ3, іВТ4, іВТ5 — інтегральні інди
катори у межах виробничотехнологічної скла
дової економіки знань.
(5),
IНІ = іНІ1+ іНІ2 + іНІ3+ іНІ4 + іНІ5
де іНІ1, іНІ2, іНІ3, іНІ4, іНІ5— інтегральні інди
катори науковоінноваційної складової.
IІЗ = іІЗ1+ іІЗ2 + іІЗ3+ іІЗ4+ іІЗ5
(6),
де іІЗ1, іІЗ2, іІЗ3, іІЗ4, іІЗ5 — інтегральні інди

катори за інформаційнознаннєвою складовою.
(7),
IЕС = іЕС1+ іЕС2 + іЕС3+ іЕС4 + іЕС5
де іЕС1, іЕС2, іЕС3, іЕС4, іЕС5 — інтегральні інди
катори екологосоціальної складової економ
іки знань аграрної сфери.
Узагальнюючий інтегральний показник ста
ну формування економіки знань аграрної сфе
ри розраховується, грунтуючись на формулі 3,
і має такий вигляд:
ІЕЗ = ІВТ·bВТ + ІНІ·bНІ + ІІЗ · bІЗ +ІЕС·bЕС (8),
де IВТ, IНІ, IІЗ,IЕС — узагальнені інтегральні
індекси за складовими;
bВТ, bНІ, bІЗ, bЕС — вагові коефіцієнти, відпо
відно, виробничотехнологічної, науковоінно
ваційної, інформаційнознаннєвої та еколого
соціальної складових економіки знань аграр
ної сфери.
Таким чином, сумарний інтегральний показ
ник економіки знань аграрної сфери визна
чається поетапно: на початковій стадії розра
ховуються індекси складових економіки знань
аграрної сфери, а потім — узагальнений показ
ник.
Визначення стадії формування економіки
знань аграрної сфери пропонується проводи
ти згідно з нормативною шкалою рівнів еконо
міки знань (табл. 2). Дана шкала передбачає ви
окремлення рівнів: трансформація, модерніза
ція, інституціоналізація, розвиток. Інтервал
значень між рівнями індексів економіки знань
в аграрній сфері дорівнює 0,33.

Таблиця 3. Інтегральні індикатори складових економіки знань аграрної сфери
Роки
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Складові економіки знань аграрної сфери
ВиробничоНауковоІнформацйноЕкологотехнологічна
інноваційна
знаннєва
соціальна
0,4754
0,1876
0,3283
0,6015
0,4395
0,2003
0,3301
0,5817
0,3712
0,2112
0,3259
0,6052
0,4270
0,2164
0,3227
0,6998
0,4550
0,2038
0,3300
0,5685
0,5682
0,2421
0,3197
1,0279
0,5032
0,2247
0,3179
0,4916
0,6151
0,2337
0,3104
0,6391
0,5840
0,2832
0,3172
1,1992
0,5272
0,2908
0,4494
0,5190
0,5895
0,3147
0,4543
0,5450
0,4851
0,2888
0,4493
0,9806
0,5213
0,2958
0,4673
0,5789
0,4701
0,2821
0,4998
0,6429
0,5764
0,2912
0,4783
0,5613
0,7332
0,2930
0,4701
0,5999
0,6012
0,3867
0,5034
0,8661

Джерело: розраховано автором.

Передплатний індекс 21847

37

АГРОСВІТ № 2, 2018

Рис. 2. Узагальнений інтегральний індекс рівня економіки знань аграрної сфери України
в 2000—2016 рр.
Джерело: розраховано автором.

Апробація методики процесу оцінки форму
вання економіки знань аграрної сфери проведе
на в цілому по Україні за даними Державної
служби статистики у динаміці за 2000—2016 рр.
Для розрахунку показників та інтегральних
індексів складових економіки знань аграрної
сфери (ІВТ, ІНІ, ІІЗ, ІЕС) скористаємося форму
лами 2 — 4 та ваговими коефіцієнтами складо
вих економіки знань, отриманих шляхом екс
пертних оцінок, за якими узагальнений інтег
ральний показник формування економіки
знань аграрної сфери матиме такий вигляд:
ІЕЗ =ІВТ·0,2995+ІНІ ·0,4055+ІІЗ·0,1797+ІЕС·0,1152 (9).
Результати процесу оцінки формування
економіки знань в динаміці сімнадцяти років
наведені в таблиці 3.
Узагальнений інтегральний показник рівня
економіки знань аграрної сфери обчислений за
формулами 8—9 подано на рисунку 2.
Провівши відповідні розрахунки встановле
но, що загальний інтегральний індекс економі
ки знань аграрної сфери 2000—2016 рр. не пе
ревищував 0,5271 і це був показник 2016 року, а
найнижчий (0,3251) — у 2002 р.
Зростання узагальненого індексу економі
ки знань аграрної сфери протягом досліджу
ваного періоду викликаний зростанням показ
ників виробничотехнологічної складової (ін
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дексу цін реалізації сільськогосподарської про
дукції, рентабельності виробництва сільсько
господарської продукції та питомої ваги онов
лених основних засобів), інформаційнознан
євої складової (рівня доходів від надання
інформаційнокомунікаційних послуг) та еко
логосоціальної складової економіки знань (ут
ворення відходів, продуктивності праці, індек
су прийняття в експлуатацію дошкільних на
вчальних закладів), що, як наслідок, вплинуло
на зростання інтегрального показника еконо
міки знань аграрної сфери. Формування еконо
міки знань аграрної сфери знаходиться на
стадії модернізації національної економіки.
ВИСНОВКИ

Застосування запропонованої методики оці
нювання процесу формування економіки знань
аграрної сфери дозволить оцінити основні по
казники формування економіки знань за вироб
ничотехнологічною, науковоінноваційною,
інформаційнознаннєвою та екологосоціаль
ною складовими, а також визначити ступінь
впливу кожного показника на формування еко
номіки знань аграрної сфери.
Запропонована методика грунтується на ін
тегральних показники та дає можливість ви
явити характер їх впливу на загальний стан еко
Передплатний індекс 21847
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номіки знань. Загрозливими для формування
економіки знань аграрної сфери є: високий
ступінь зносу основних засобів, низький рівень
державних видатків на аграрну науку, змен
шення кількості агроформувань, в яких здійс
нюється впровадження інновацій, зменшення
кількості Інтернет користувачів, частки осніх
та інформаційнокомунікаційних послуг у ВВП
країни, зростання обсягу відходів від сільсько
господарського виробництва, незначна площа
органічних сільськогосподарських угідь.
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ECONOMIC LOSSES FROM FLOODING OF THE TERRITORIES OF UKRAINE
Статтю присвячено обгрунтуванню економічних збитків від підтоплення водами на території України та здійснен<
ня заходів щодо їх запобігання. Поширення процесу підтоплення територій населених пунктів і орних земель, що
завдають великі збитки для державного бюджету та інфраструктури регіонів. У статті проаналізована динаміка змін
підтоплення в населених пунктах та орних землях. Висвітлено показники площ уражених орних земель території
України, охоплених підтопленням. Наведено розрахунок збитків від вилучення сільськогосподарських угідь. Відзна<
чено нормативи збитків для різних сільськогосподарських угідь. Розглянуто сучасний стан захисних гідротехнічних
споруд, протипаводкових дамб, заходи щодо укріплення берегових ліній річок. Показано формули для розрахунку
збитків від підтоплення територій України. Зазначено можливість вдосконалення законодавства і створення програ<
ми, що дозволить запобігти і ліквідувати дії підтоплення територій України.
The article is devoted to the substantiation of economic losses from water flooding on the territory of Ukraine and
implementation of measures for their prevention. Distribution of the process of flooding of the territories of settlements
and arable land, causing great losses for the state budget and the infrastructure of the regions. The article analyzes the
dynamics of flood changes in settlements and arable lands. The indicators of the areas of affected arable lands of the
territory of Ukraine covered by flooding are highlighted. The calculation of losses from the withdrawal of agricultural
land is given. The norms of losses for various agricultural land are noted. The current state of protective hydrotechnical
structures, flood dams, measures for strengthening coastal lines of rivers is considered. The formulas for calculation of
losses from flooding of territories of Ukraine are shown. The possibility of improving legislation and creating a program
that will prevent and eliminate the flooding of the territories of Ukraine is noted.

Ключові слова: підтоплення території, економічні збитки, підтоплення орних земель,
ліквідація наслідків, процес підтоплення, нормативи збитків.
Key words: flooding of the territory, economic losses, flooding of arable land, liquidation of
consequences, process of the flooding, norms of losses.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Проблема підтоплення територій досить по
ширена в Україні. Гостро постає ця проблема в
південносхідному регіоні України, особливо,
гірських районах Карпат та Полісся. Щороку
економічні збитки у масштабах держави сягають
2,4 млрд грн. Пошкоджено близько 12 тис. архі
тектурноісторичних пам'яток. За прогнозами
експертів, у майбутньому ці процеси будуть на
ростати, а збитки тільки збільшуватися. В цілому
процес підтоплення земель проявляється на 27%
території країни. У зоні потенційно підтоплених
територій знаходиться понад 150 тис. га забудо
ваних територій. У більш ніж 20 великих містах
підтоплені площі перевищують 1000 га [1, с. 35].
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Внаслідок підтоплення території від пове
ней і паводків виникають надзвичайні ситуації,
що завдають збитків, які можна поділити на
економічні, екологічні та соціальні. Об'єктами
цього негативного впливу є різка зміна погоди
та людина. Щорічно економічні збитки станов
лять, за експертною оцінкою Інституту гідро
техніки і меліорації, близько 500 гривень на
один гектар. У надзвичайно вологі роки втрати
зростають у рази.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблему підтоплення досліджують
М.І. Дробноход, М.С. Огняник, І.О. Садовен
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Таблиця 1. Динаміка розвитку процесу підтоплення міст, селищ на території України
Адміністративні
області
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернігівська
Чернівецька
Всього

Підтоплено
у 1980-1982 рр.
Загальна площа
міст та
підтоплення
селищ
земель, тис. га
4
30,2
0
0
30
104,3
10
35
1
0
0
0
13
72,9
0
0
5
21,1
5
1,0
38
48,1
1
15,2
8
73,5
35
136,9
13
81,4
0
0
9
39,7
0
0
17
77
15
62,2
12
1,7
4
35,4
14
2,6
8
43,2
242
881,4

ко, А.Б. Ситников, А.Я. Сохнич, Г.І. Рудько,
В.М. Шестопалов, С.С. Дубняк, Г.Є. Жуйков,
В.С. Сніговий, В.О. Ушкаренко та інші [2, c. 127].
В цілому обгрунтували причини та фактори
підтоплення як природні, так і техногенного
характеру. вони зробили оцінку збитків від
підтоплення територій України, але залиши
лось недоопрацьованою програма з поперед
ження й ліквідації дій підтоплення земель.
За результатами аналізу, прямі збитки від
підтоплення щорічно становлять до 5 млн грн,
а в роки активізації збитки сягають до 10 млн
грн, як це було у 1998 р. Крім прямих збитків,
від підтоплення потерпають близько 16 млн осіб
на території загальною площею до 70 тис. кв.
км. За експертними оцінками економічні збит
ки становлять у сільській місцевості від 300 до
500 грн, у містах і селищах — до 10—12 тис. грн
на 1 га підтоплених земель [3, с. 92].
МЕТА СТАТТІ

Мета статті — обгрунтування економічних
збитків від підтоплення водами на території
України та здійснення заходів щодо їх запобі
гання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Впродовж останніх десятиліть в Україні
поширюється процес підтоплення земель, який
завдає збитків не тільки землям сільськогоспо
Передплатний індекс 21847

Підтоплено
у 1999-2009 рр.
Загальна площа
міст та
підтоплення
селищ
земель, тис. га
10
89,5
11
12910,0
43
728,5
42
303,5
55
1975,9
27
302,4
24
319,3
0,78
23
810,7
11
14,2
34
16,4
17
21,7
10
1282,0
40
1352,0
22
851,3
19
1279,2
20
42,3
10
0
32
301,9
19
1045,4
19
0
8
8,0
18
41,6
11
442,6
245,3
1005,8

Відношення показників
1980-2009 рр.
міст
Загальна площа
та
підтоплення
селищ
земель, тис. га
2,5
2,96
11,0
0,0
1,4
6,98
4,2
8,68
55,0
0,0
0,0
0,0
1,8
4,38
0,0
0,0
4,6
38,4
2,2
14,2
0,9
0,34
17,0
1,43
1,25
17,5
1,1
9,88
1,7
10,46
0,0
0,0
2,2
1,07
0,0
0,0
1,9
3,92
1,3
16,81
1,6
0,0
2,0
0,23
1,3
16,0
1,4
10,25
5,6
163,8

дарського призначення, але й населеним пунк
там.
Результати оцінювання динаміки розвитку
процесу підтоплення свідчать, найбільше від
підтоплення потерпають центральні й південні
області України. Порівнявши показники за
1982—2009 рр., й 1999—2009 рр., процес підтоп
лення земель України зріс на 14,1% (табл.1) [2,
c. 129]. За 1999—2009 рр. процес підтоплення
поширився на всю територію України. Серед
яких Волинська, Житомирська, Одеська, Ми
колаївська, Херсонська області. Процес набу
ває глобального характеру.
Найбільш масштабний паводок за останні
роки стався у липні 2008 року на території 6 ад
міністративних областей Західної України. За
даними міністерства надзвичайних ситуацій Ук
раїни, внаслідок цього лиха загинуло понад 30
осіб, відбулося підтоплення 784 населених
пунктів, понад 44000 житлових будинків та 57000
гектарів сільськогосподарських угідь [2, c. 129].
Серед причин поширення процесу підтоп
лення чинне місце займає незадовільний стан,
або повна відсутність захисних гідротехнічних
споруд. Процес будівництва та ефективного
обслуговування гідротехнічних споруд фактич
но майже припинився.
Схожа ситуація з підтопленням склалась і
з орними землями (таблиця 2) [4, с. 87].
Аналізуючи таблицю 2 [4, c. 87], видно, що з
кожним роком збільшується площа орних
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Таблиця 2. Площа ураження орних земель території України
Площа, тис. га

Адміністративні
одиниці

1962 р.

1982 р.
569,0

664,2

1990 р.
746,4

2002 р.

501,6

Волинська

78,9

122,6

136,2

128,0

129,1

Дніпропетровська

718,0

824,2

986,6

930,9

1026,8

Донецька

704,7

887,7

1252,9

988,9

1271,2

Житомирська

25,1

44,0

51,4

52,9

66,5

Закарпатська

12,5

35,1

141,6

36,6

37,2

Запорізька

548,1

608,6

635,6

645,8

769,8

ІваноФранківська
Київська

65,3

78,8

125,9

80,8

95,9

113,3

128,1

168,4

142,0

172,8

Кіровоградська

653,3

787,4

987,0

915,0

1000,1

Луганська

747,1

884,2

1205,7

996,5

1195,3

Львівська

84,8

87,3

237,9

198,9

240,0

Миколаївська

612,2

664,2

835,6

700,9

903,0

Одеська

859,3

886,1

1163,9

936,3

1255,8

Полтавська

183,8

219,5

291,3

296,3

352,8

Рівненська

97,7

111,2

136,4

137,2

128,1

Сумська

158,4

193,1

275,5

236,0

291,0

732,9

Тернопільська

238,8

251,1

325,1

287,1

372,4

Харківська

615,7

762,8

999,4

836,3

1036,8

Херсонська

102,3

113,1

177,5

128,9

229,3

Хмельницька

413,2

443,0

510,9

498,8

574,4

Черкаська

234,4

284,5

359,0

301,7

360,5

Чернігівська

32,8

35,2

51,2

44,6

59,5

Чернівецька

58,6

127,6

208,0

140,3

209,1

АР Крим

133,0

142,7

228,7

147,7

303,1

Всього

7992,1

9271,1

12148,6

10914,7

12829,45

підтоплених земель. Найбільших збитків зазна
ли Харківська, Дніпропетровська, Донецька,
Кіровоградська, Луганська та Миколаївська
області. Збільшення кількість підтоплених зе
мель. Якщо взяти до уваги відсоткове відношен
ня, то за 40 років площа підтоплених земель в
Україні зросла на 60,53%.
Одним із шляхів вирішення проблеми є бу
дівництво захисних споруд на річках, що доз
волять зберегти орні землі, території населе
них пунктів від підтоплення.
Основними захисними заходами на річках
є регулювання річок, будівництво протипавод
кових дамб та берегових укріплень.
Найбільше в захисних заходах на річках
потребує Житомирська (обсяг фінансування
183,2 млн грн), Закарпатська (обсяг фінансу
вання 255,9 млн грн), Одеська (обсяг фінансу
вання 102,7 млн грн) та Чернігівська (обсяг
фінансування 136,1 млн грн) області. Це зумов
лено перш за все географічним положенням
цих областей, де через сходження снігу навесні
не рідкі паводки. Захисні споруди (протипавод
кові дамби і берегові укріплення) призначенні
для боротьби з цим явищем, проте вони потре
бують постійного оновлення і нагляду за їх ста
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ном, що майже не здійснюється. Проте фінан
сування заходів на річках зросло приблизно в
три рази в період 2012—2016 рр. (з 477,28 млн
грн до 794,0 тис. грн).
Найбільша протяжність протипаводкових
дамб і берегових укріплень у Закарпатській
області — 34,3 км і 32,2 км відповідно. Основ
ною причиною посилених заходів на річках у
Закарпатській області є неконтрольована ви
рубка лісів. Як наслідок, на захист області від
підтоплення виділяється найбільше коштів з
державного бюджету порівняно з іншими об
ластями України.
Розрахунок збитків від вилучення або по
рушення сільськогосподарських угідь внаслі
док підтоплень провадиться на базі норматив
них показників збитків для різних видів
сільськогосподарських угідь по областях за
такою формулою [5]:
(1).
Р(с \ г) = Р(с \ г1 ) + Р(с \ г 2 )
Збитки від вилучення сільськогосподарсь
ких угідь з користування (
) розраховуєть
ся за формулою [5]:
(2),
Р(с \ г1 ) = Н × П
де Н — норматив збитків (узагальнений вар
тісний показник розміру заподіяної шкоди,
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який умовно відповідає вартісному виміру уне
можливення використання продуктивності
землі) для різних видів сільськогосподарських
угідь;
П — площа сільськогосподарських угідь
відповідного виду, які вилучаються з користу
вання, га.
Нормативи збитків для різних видів сіль
ськогосподарських угідь областей представ
лені в таблиці 3 [5].
З таблиці 3 [5] відзначимо, найбільші нор
мативи збитків для різних сільськогосподарсь
ких угідь в центральній частині (Дніпропет
ровська, Кіровоградська області) і східній час
тині України (Харківська і Донецька області).
Це пов'язано перш за все зі збільшенням тери
торій підтоплених земель. Тому необхідно
створити програму, яка визначить напрями дій
з ліквідації наслідків процесу.
Основні напрями дій з ліквідації наслідків
підтоплення територій:
1. Упорядкування та підтримання в належно
му стані існуючого поверхневого водовідводу [6]:
— перебудова відкритих та закритих колек
торів по руслу тимчасових водотоків, ярів, ба
лок з відновленням їх пропускної спромож
ності, дренуючих властивостей та забезпечен
ням самопливного відводу дренажних вод з те
риторій міст і селищ;
— створення під час реконструкції та забудо
ви міст і селищ нових мереж зливової каналізації;
— перебудова системи водовідводу та облад
нання мережі зливової каналізації пристроями
для уловлювання засмічуючих речовин;
— посилення контролю за станом міських
територій та своєчасним збиранням відходів;
— розроблення і введення в дію системи оцін
ки діючих очисних споруд та обліку міських
зливових стоків із створенням відповідної
інформаційної бази даних.
2. Відновлення функціонування дренажних
систем та споруд інженерного захисту [6]:
— посилення контрою за роботою дренаж
них систем, станом гідротехнічних споруд та
захищених територій;
— своєчасний ремонт та заміна спрацьова
ного обладнання дренажних насосних станцій,
свердловин вертикального дренажу, гідротех
нічних споруд;
— реконструкція існуючих дренажних сис
тем з впровадженням результатів наукових
розробок;
— проведення інвентаризації та обліку дре
нажних систем і споруд інженерного захисту
під затоплення, створення відповідної інфор
маційної бази даних;
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Таблиця 3. Нормативи збитків для різних
видів сільськогосподарських угідь областей
(тис. гривень/гектар)
Регіон
Області:
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
ІваноФранківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернігівська
Чернівецька

Види сільськогосподарських угідь
рілля
(багаторічні
сіножатті
пасовища
насадження)
502,3
465,5
537,6
509,1
424,4
368,2
587

261,3
226,5
225,6
215,6
215,1
124,5
269

228,3
198,8
198,4
188,9
188,4
108,7
235,5

374,6

175,3

153,5

481
516,3
481
424,4
473,8
459,7
502,3
445,7
495,5
481
523,1
445,7
509,1
551,7
424,4
523,1

225,6
241,9
225,6
220,1
173,9
165,3
240,5
231,5
276,7
267
250,9
199,3
247,8
324,8
233,3
286,3

198,8
212,9
198,8
192,5
152,6
142,2
211,1
202,5
241,4
234,6
220,6
174,4
218,3
283,5
203,4
253,6

— будівництво та реконструкція захисних
дамб, берегоукріплення.
— зменшення причин і факторів підтоплен
ня, запобігання розвитку цього процесу:
— скорочення обсягів водоспоживання з
впровадженням сучасних водозберігаючих тех
нологій;
— застосування в промисловості оборотно
го і повторнопослідовного використання води
на рівні 90—92% загального обсягу води, що ви
користовується промисловими підприємства
ми;
— зменшення витрат види і скидання за
бруднених стічних вод за рахунок удоскона
лення технологічних процесів у металургійній,
коксохімічній, гірничодобувній та інших галу
зях промисловості;
— використання для потреб промисловості
підземних вод, не придатних для питного во
допостачання;
— забезпечення обліку використання води;
— ліквідація диспропорцій потужностей
водопроводів та мереж каналізації;
— заміна аварійних водопровідних та кана
лізаційних мереж, спрацьованого обладнання;
— відновлення роботи підземних водоза
борів, розташованих у межах міських тери
торій, припиненої внаслідок забруднення під
земних вод;
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— будівництво підземних водозаборів (вер
тикального дренажу) в межах міських підтоп
лених територій;
— здійснення контролю за використанням
підземних вод; станом і використання підтоп
лених територій; будівництвом та експлуата
цією споруд і мереж у цих зонах;
— здійснення оцінки техногенного наван
таження на території та створення режимної
мережі спостережень.
3. Будівництво систем інженерного захис
ту [6]:
— впровадження комплексного підходу до
розв'язання проблеми ліквідації наслідків
підтоплення, будівництво систем інженерного
захисту з одночасним виконанням заходів за
побіжного характеру, а саме: зменшення втрат
води, упорядкування поверхневого водовідво
ду, відновлення функціонування природних
дрен, раціональне використання підземних вод,
у тому числі дренажних;
— організація служби експлуатації захисних
систем, споруд та обліку дренажних стоків із ство
ренням відповідної інформаційної бази даних.
ВИСНОВКИ

Підтоплення земель в Україні — це складна
та багатоаспектна проблема, яка постала не
лише внаслідок циклічних змін клімату, а перш
за все через антропогенні фактори, а саме через
величезне промислове навантаження на окремі
регіони. Відзначимо, що водорегулюючу
діяльність слід кардинально перебудувати на
новій концептуальній основі, необхідно зменши
ти водоспоживання, ліквідувати непродуктивні
витрати води, перебудувати виробництво — про
мислове і сільськогосподарське — на базі еко
логічно безпечних технологій; зменшити площі
під ріллею; збільшити площі лісів, заповідників і
основне, змінити екологічну свідомість кожно
го громадянина нашої держави. Водорегулюю
ча діяльність повинна бути узгоджена з Націо
нальною програмою екологічно збалансовано
го розвитку України що дасть можливість вже у
короткі терміни досягти відчутних позитивних
результатів не тільки у боротьбі з наслідками
підтоплення земель та попередження цього яви
ща, а і забезпечити перехід до сталого розвитку
як регіонів, так і держави у цілому.
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IMPROVING OF AUDIT OF CURRENT RECEIVABLES
Авторами статті досліджено основи проведення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості на підприє<
мствах. У статті розроблені: план, програма аудиту та робочі документи аудитора для перевірки короткострокової
дебіторської заборгованості. Запропонована методика проведення аудиту надасть змогу аудитору охопити всі аспекти
обліку короткострокової дебіторської заборгованості на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, за<
конність відображення в обліку короткострокової дебіторської заборгованості, вчасно виявити порушення, провес<
ти якісний аудит та підвищити фінансову безпеку підприємства.
The authors of the article consider the bases of the use of audit of curreunt receivables in enterprises. The article
include: plan, audit program and auditor's working papers to verify of curreunt receivables. The proposed audit
methodology will allow the auditor to cover all aspects of audut of current receivables at the enterprise, to investigate
the correctness, timeliness, legality for reflection in the audit of current receivables, to delect violation in a timely manner
to conduct a quality audit and to increase the financial security of the enterprise.

Ключові слова: аудит, дебіторська заборгованість, короткострокова дебіторська забор6
гованість, план аудиту, програма аудиту, робочий документ аудитора.
Key words: audit, receivables, current receivables, audit plan, audit program, working auditor
document.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У процесі діяльності підприємство не зав
жди здійснює розрахунки з іншими підприєм
ствами або фізичними особами одночасно з
передачею майна, виконанням робіт, наданням
послуг тощо. У зв'язку із цим у нього виникає
дебіторська заборгованість. Різке збільшення
дебіторської заборгованості та її частки в обо
ротних активах поряд зі скороченням мате
ріальних запасів значно погіршує фінансовий
стан підприємств.
Виникає необхідність в чіткій організації
контролю короткострокової дебіторської за
боргованості на підприємствах з метою їх
ефективного та стабільного функціонування.
Достовірна, точна інформація та ефективне
Передплатний індекс 21847

управління короткостроковою дебіторською
заборгованістю здатне підвищити рівень рен
табельності та прибутковість підприємства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розвиток теоретичних та
практичних аспектів бухгалтерського обліку та
аудиту зробили такі вітчизняні вчені, як: Бути
нець Ф.Ф. [2], Макаренко А. П. [4—11, 20], Ме
ліхова Т.О. [12—17], Кулаковська Л.П. [3],
Огійчук М.Ф. [18], Бескоста Г.М. [1], Подме
шальська Ю.В. [5; 19] та інші. Однак питання
удосконалення методики проведення аудиту
короткострокової дебіторської заборгованості
розкрито недостатньо і потребує подальшого
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Таблиця 1. Тест контролю короткострокової дебіторської заборгованості
№

Зміст питання

1

2
Чи ведеться контроль виконання договорів?
Чи ведеться в хронологічному порядку реєстрація договорів на реалізацію продукції
(робіт, послуг)?
Чи перевіряються рахунки виписані клієнтам відповідною особою перед
відвантаженням?
У випадку виходу у відпустку співробітника, в обов'язок якого входить робота з
дебіторською заборгованістю, йому призначають заступника?
Чи обмежений доступ до комп'ютеризованих записів дебіторської заборгованості?
Чи попередньо пронумеровані документи на відвантаження?
Чи належно ведеться перевірка послідовності рахунків-фактури?
Адекватність резерву на покриття сумнівних
боргів по рахунках періодично оцінюється відповідною особою?
Чи використовуються затверджені прейскуранти для виставляння рахунків?
Чи складаються відповідною особою переліки рахунків дебіторів з розбивкою по
термінах оплати?
Виписки по банківському рахунку розносить особа, що не пов'язана з обліком
дебіторської заборгованості?
Чи перевіряються виписані рахунки клієнтам відповідною особою перед
відвантаженням?
Відвантажені кількості звіряються з кількостями, за якими виставляються рахункифактури?
Чи класифікується дебіторська заборгованість за термінами оплати, чи перевіряється на
повноту і точність відповідною особою?
Скарги замовників і питання, які пов'язані з виставлянням рахунків-фактур
контролюються і вирішуються вчасно?
Чи регулярно ведеться і перевіряється журнал замовлень для обліку не відвантажених
замовлень?
Рахунки-фактури:
- порівнюються зі схваленими замовленнями на продажі?
- порівнюються з документацією по відвантаженню?
- перераховуються на арифметичну точність?
- погоджуються з затвердженими прейскурантами?
Записи в журналі реєстрації виписки рахунків періодично порівнюються з документами на
відвантаження?
Сумарні підсумки рахунків-фактур підводяться і порівнюються з записом в журналі?
Чи перевіряється контролюючими органами дебіторська заборгованість на наявність
актів перевірки:
- внутрішніми;
- зовнішніми
Чи існує графік документообігу на відвантаження?
Чи проводиться аналіз заборгованості за терміном позовної давності, що минув, на
кінець кожного звітного місяця?
Чи відповідна особа періодично порівнює фактичні продажі з плановими продажами і
контролює суттєві різниці?
Чи є на підприємстві Журнал реєстрації посвідчень на відрядження?
Головний бухгалтер контролює повноту здачі повернутих підзвітних сум у касу?
контролюється головним бухгалтером?
Якими документами оформлюється видача коштів на відрядження: наказ про відрядження;
посвідчення про відрядження; розрахунок (кошторис витрат); видатковий касовий
ордер; авансовий звіт; інші?
Чи всі підтверджуючі документи до авансового звіту надаються в оригіналі?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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16
17

18
19
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21
22
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24
25
26
27

Так
3

Варіанти відповіді
Інформація
Ні
відсутня
4
5

Примітки
6

Таблиця 2. План аудиту дебіторської заборгованості
№

Етапи

1

46

1

Підготовчий

2

Основний

3

Заключний

Аудиторські процедури
2
Знайомство з підприємством клієнта, оцінка системи внутрішнього контролю
та бухгалтерського обліку, визначення аудиторського ризику, суттєвості,
планування аудиту короткострокової дебіторської заборгованості
1. Проведення інвентаризації та перевірка результатів проведення
інвентаризації короткострокової дебіторської заборгованості
2. Перевірка даних обліку за рахунком 36 «Розрахунки з покупцями та
замовниками»
3. Перевірка даних обліку за рахунком 38 «Резерв сумнівних боргів»
4. Перевірка даних обліку за рахунком 37 «Розрахунки з різними дебіторами»
Підготовка аудиторського висновку та складання аудиторського звіту

Виконавець
3

Період
перевірки
4

Примітки
5

Передплатний індекс 21847

Таблиця 3. Програма аудиту короткострокової дебіторської заборгованості
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Таблиця 4. Звірка даних регістрів обліку короткострокової дебіторської заборгованості
з даними Головної книги ДЗF2
Головна книга

Первинний документ
Період

1

№

Найменування
документу

Дата

Сума,
грн

2

3

4

5

№

Найменування
документу

Дата

Сума, грн

Відхилення
(+/-)

6

7

8

9

10

Таблиця 5. Робочий документ аудитора з перевірки санкціонування операцій
з відвантаження продукції, товарів ДЗF3

№

Дата

Дебітор

Найменування
продукції,
товарів, (робіт,
послуг)

1

2

3

4

Ціна вказана
у договорі

Реквізити документів на
відвантаження
продукції, товарів
(робіт, послуг)

Ціна згідно з
документами на
відвантаження
продукції, товарів
(робіт, послуг)

Примітки

5

6

7

8

дослідження для підвищення фінансової без
пеки підприємства.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є удосконалення та розши
рення програми аудиту короткострокової де
біторської заборгованості з метою підвищен
ня ефективності діяльності підприємства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою аудиту короткострокової дебі
торської заборгованості є перевірка закон
ності, достовірності виникнення та погашен
ня короткострокової дебіторської заборго
ваності, її відповідність прийнятій обліковій
політиці, достовірності залишків дебіторсь
кої заборгованості у фінансовій звітності
[7].
Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста Г.М.
виділили основні завдання проведення аудиту
короткострокової дебіторської заборгова
ності: аналіз системи внутрішнього контролю
короткострокової дебіторської заборгова
ності; перевірка визнання виниклої короткос
трокової дебіторської заборгованості; пере
вірка законності операцій та реальність корот
кострокової дебіторської заборгованості; пе
ревірка створення резерву сумнівних боргів та
правильність списання безнадійної дебіторсь
кої заборгованості; оцінювання стану внутрі
шнього контролю короткострокової дебіторсь
кої заборгованості [6, с. 125].
Основними джерелами інформації аудиту
короткострокової дебіторської заборгованості
мають бути:
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1) наказ про облікову політику;
2) операції, пов'язані з виникненням, пога
шенням, відображенням короткострокової де
біторської заборгованості у фінансовій
звітності;
3) первинні документи з обліку короткост
рокової дебіторської заборгованості;
4) матеріали попередніх перевірок;
5) матеріали інвентаризації короткостроко
вої дебіторської заборгованості;
6) фінансова звітність [6, с. 125].
Перш ніж скласти план та програму аудиту
розрахунків з покупцями і замовниками, ауди
тору необхідно вивчити та оцінити систему
внутрішнього контролю та бухгалтерського
обліку. З метою встановлення якості стану кон
тролю короткострокової дебіторської забор
гованості аудитор проводить тестування, у про
цесі якого з'ясовує питання викладені у наступ
ному документі (табл. 1) [7; 12; 17].
Оцінивши систему внутрішнього контролю
на підприємстві, аудитор складає план аудиту
короткострокової дебіторської заборгованості
(табл. 2) [4].
План аудиту — це документ, який зокрема,
розглядає характер, час та обсяг аудиторських
процедур, які повинні виконуватися працівни
ками аудиторської фірми для отримання до
статніх та відповідних аудиторських доказів з
метою зменшення аудиторського ризику до
прийнято низького рівня [18].
Загальний план аудиту є документом орга
нізаційнометодологічного характеру, який
містить основні етапи проведення аудиту ко
роткострокової дебіторської заборгованості в
логічній послідовності.
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 6. Робочий документ аудитора з перевірки найбільших дебіторів ДЗF5
Дебітор

Питома вага у складі
дебіторської
заборгованості, %

№ накладної
(договору)

Дата виникнення
заборгованості

1

2

3

4

Строк
погашення
заборгованості
5

Сума
заборгованості,
грн
6

Примітки
7

Таблиця 7. Робочий документ аудитора з перевірки джерела списання
безнадійної дебіторської заборгованості ДЗF6

Дебітор

Сума дебіторської
заборгованості, грн

Дата виникнення
заборгованості

1

2

3

Записи,
зроблені в
обліку на
списання
4

Підстава списання
заборгованості

№
документу

Примітки

5

6

7

Таблиця 8. Робочий документ аудитора з перевірки на наявність у складі
дебіторської заборгованості виставлених претензій ДЗF12
Дебітор

Код рядка в
регістрі обліку

1

2

Сума
заборгованості,
грн
3

Дата виникнення
заборгованості
4

Для безпосереднього досягнення основної
мети аудиту короткострокової дебіторської
заборгованості, а також в задоволенні потреб
споживачів в отриманні повної, достовірної,
неупередженої та правдивої інформації щодо
короткострокової дебіторської заборгованості
підприємства аудитору потрібно перед прове
денням процедури аудиту правильно обрати
програму аудиту короткострокової дебіторсь
кої заборгованості.
Програма аудиту — це документ, який міс
тить перелік аудиторських процедур у визна
ченій послідовності, за допомогою яких отри
муються достатні та надійні аудиторські дока
зи у відповідності до мети перевірки.
Аналізуючи програми аудиту відомих вче
них нами запропоновано більш удосконалену
програму проведення аудиту короткостроко
вої дебіторської заборгованості, яка дозволить
аудитору більш детальніше та якісніше здійс
нювати процедуру проведення аудиту (табл. 3).
На кожному етапі проведення аудиту ко
роткострокової дебіторської заборгованості
розглянуті якісні критерії аудиторської пере
вірки: наявність — А; правдивість — Б; права
та зобов'язання — В; повнота — Г; вимірюван
ня — Д; оцінку вартості — Е; подання і роз
криття — Є [4; 7].
Для вирішення завдань аудиту короткост
рокової дебіторської заборгованості запропо
новано використовувати наведені робочі доку
менти аудитора, які, на думку авторів, стануть
обгрунтованими доказами якісного аудиту роз
рахунків з дебіторами (табл. 4—7).
Передплатний індекс 21847

Підстава
виникнення
заборгованості
5

Пред’явлена
претензія на
адресу дебітора
6

З них сума
визнана
дебітором
7

ВИСНОВКИ

Дослідження проблем обліку короткостро
кової дебіторської заборгованості в умовах
економічної кризи набувають особливої уваги,
що особливо впливає на процес аудиту, особ
ливості його здійснення та формування під
сумків, так як роль короткострокової дебітор
ської заборгованості дуже важлива для кож
ного підприємства, а їх аудит є значним етапом
перевірки фінансової звітності підприємства.
Запропоновано удосконалену та розшире
ну програму аудиторських процедур щодо
аудиту короткострокової дебіторської забор
гованості. Розроблена програма аудиту корот
кострокової дебіторської заборгованості доз
волить аудиторові проводити більш якісну пе
ревірку діяльності підприємств України, спря
мовану на організацію та облік короткостро
кової дебіторської заборгованості, та дозво
лить надавати керівництву підприємства реко
мендації щодо удосконалення та розширення
контролю над обліком та рухом короткостро
кової дебіторської заборгованості підприєм
ства.
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DEVELOPMENT OF THE DOCUMENTATION SYSTEM OF THE CONSEQUENCES OF MILITARY
ACTION AND BUILDING OF PUBLIC TERRITORIES
У статті досліджено ряд наукових праць, які стосуються документування в системі бухгалтерського обліку. До<
сліджено ідентифікацію напрямів реквізитного розширення первинного документування, що визначатиме напрями
розробки нових або удосконалення діючих форм первинних документів. Запропоновано алгоритм формування пер<
винного спостереження за наслідками бойових дій в системі бухгалтерського обліку, який передбачає п'ять етапів.
Розроблено пакет первинних документів щодо оформлення наслідків бойових дій для цілей їх відображення в сис<
темі бухгалтерського обліку підприємства. Запропоновано такі первинні документи: акт про списання об'єкту нео<
боротних активів, акт про списання об'єкту оборотних активів, акт про переоцінку об'єкту необоротних активів, акт
про зміну статусу об'єкту необоротних активів, акт списання готівкових коштів в національній та іноземній валюті
та їх еквівалентів.
The article deals with a number of scientific works related to documentation in the accounting system. The
identification of the details of the extension of primary documenting, which will determine the directions of developing
new or improving existing forms of primary documents, is explored. An algorithm for the formation of the primary
monitoring of the consequences of combat operations in the accounting system, which involves five stages, is proposed.
A package of primary documents on the designing of the consequences of hostilities for the purposes of their reflection in
the accounting system of the enterprise has been developed. The following primary documents are proposed: the act of
writing off an object of non<current assets, the act of writing off the object of current assets, the act of revaluation of the
object of non<current assets, the act of changing the status of the object of non<current assets, the act of writing off cash
in the national and foreign currency and their equivalents.

Ключові слова: бухгалтерський облік, бойові дії, окупація державних територій, докумен6
тування, реквізитне наповнення.
Key words: accounting, military operations, occupation of state territories, documentation,
requisite content.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Особливістю системи бухгалтерського
обліку є те, що ця інформаційна система пе
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редбачає всі етапи процесу пізнання, зокре
ма пізнання економічних явищ та процесів на
окремому підприємстві, тобто мікроеконом
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ічного рівня. Початковим етапом будьякого
процесу пізнання є спостереження, що в бух
галтерському обліку проявляється в доку
ментальному спостереженні. Тобто первин
не документування є основою бухгалтерсько
го обліку, що підтверджує факт господарсь
кого життя підприємства й відповідно
здійснення господарської операції. "Почат
ковим кроком здійснення бухгалтерських за
писів є реєстрація фактів господарського
життя, а саме складання первинних доку
ментів. Первинні документи є перманентною
складовою не тільки в системі бухгалтерсь
кого обліку, але й в процесі здійснення еко
номічного аналізу діяльності суб'єкта госпо
дарювання, при прийнятті управлінських
рішень, проведенні податкових та аудиторсь
ких перевірок тощо" [2, с. 8].
У подальшому від реквізитного наповнен
ня визначається якість отриманою облікової
інформації через механізми внутрішньої та
фінансової звітності.
"Процес облікового документального оформ
лення, на думку І.О. Лукашової, має визна
чальне значення в системі формування обліко
вого забезпечення управління підприємством,
оскільки завжди виступає основою обліково
го процесу, визначає його юридичну силу і
дієвість, є ланкою, що забезпечує адміністра
цію підприємства оперативною інформацією
для своєчасного прийняття ефективних управ
лінських рішень" [4]. Погоджуємося з такою те
зою, адже це в сукупності визначає функ
ціональну спрямованість бухгалтерських доку
ментів та всієї системи документального забез
печення господарських операцій на під
приємстві.
Крім того, вітчизняні дослідники визнача
ють інформаційні функції документів, серед
яких:
— фіксують дані про факт господарської
діяльності та забезпечують їх юридичне під
твердження;
— створюють можливість первинного кон
тролю за здійсненням господарської діяльності
за діями посадових і матеріально відповідаль
них осіб;
— дозволяють передавати дані про госпо
дарські факти, відбирати й групувати їх для по
дальшого узагальнення в системі бухгалтерсь
кого обліку;
— забезпечують зберігання даних про гос
подарські факти [3, c. 89].
Особливості це питання набуває при по
требі документування наслідків бойових дій та
окупації державної території. Так, наслідки
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бойових дій та окупації державних територій
будучи об'єктами бухгалтерського обліку ма
ють сукупність властивість, які не характерні
для діючої сукупності первинних документів,
що затвердженні нормативноправовими акта
ми України або розробленні власне на під
приємстві для цілей управлінського обліку або
систем економічного аналізу та внутрішньогос
подарського контролю.
Бойові дій та окупація державних територій
сьогодні виступають не лише результатом заг
роз національній безпеці, але й впливають на
систему управління господарською діяльністю
підприємства, а тому документального відоб
раження потурбують їх наслідки як для
підприємств, які повністю або частково знахо
дяться на території бойових дій або окупова
них територій так і для підприємств, що мають
зв'язки з такими підприємствами. Зазначене
актуалізує проблеми розробки системи первин
ного спостереження за наслідками бойових дій
та окупації державних територій, що дозволить
в повному обсязі визначити властивості таких
наслідків для відображення на рахунках бух
галтерського обліку та в подальшому в управ
лінській звітності та фінансовій звітності
підприємства.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Документування в системі бухгалтерсько
го обліку займає вагоме значення в працях
вітчизняних та зарубіжних вчених як ключовий
елемент методу системи. Даному питанню
присвяченні праці: С.В. Бардаш, В.В. Бірюков,
М.І. Бондар, Т.А. Бутинець, К.О. Вольська,
Д.О. Грицишен, З.В. Гуцайлюк, В.А. Дерій,
В.В. Євдокимов, В.М. Жук, З.М.В. Задорож
ний, С.В. Івахненков, А.С. Крутова, С.А. Куз
нецова, Ю.А. Кузьмінський, П.О. Куцик,
О.А. Лаговська, С.О. Левицька, С.Ф. Легенчук,
Н.С. Макарова, Л.С. Новіченко, М.Ф. Огійчук,
В.Ф. Палій, К.Ю. Поляк, О.М. Петрук, Н.І. Пи
липів, В.І. Подольський, О.В. Приставка, Л.В. Са
мохід, С.В. Свірко, Я.В. Соколов, О.Є. Тарабрін,
С.В. Шахов, В.А. Шпак, А.В. Янчев та ін. Окремі
аспекти документування наслідків надзвичай
них ситуацій в цілому та бойових дій і окупації
державних територій зокрема, представлено в
дисертаційних дослідженнях Д.О. Грицишена,
М.М. Настенко та К.Ю. Поляк. Проте в цих
дослідження питання документування розгля
далося лише опосередковано та стосувалося
напрямів використання діючих первинних до
кументів для відображення наслідків надзви
чайних ситуацій.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Незважаючи на значний інтерес вчених до
проблем бухгалтерського обліку документу
вання, окремі питання залишаються невиріше
ними, що пов'язано з об'єктивними причинами,
а саме динамічним розвитком економічних про
цесів, що спонукають до змін властивостей
об'єктів облікового відображення, які визнача
ють напрями реквізитного розширення. Відпо
відно до цього дослідження буде спрямоване
на ідентифікацію напрямів реквізитного роз
ширення первинного документування, що ви
значатиме напрями розробки нових або удос
коналення діючих форм первинних документів.
Фундаментальним дослідженням проблем
бухгалтерського документування є моногра
фічне дослідження вітчизняних науковців
С.Ф. Легенчук, К.О. Вольська, О.В. Вакун "До
кументування в бухгалтерському обліку: про
цесний підхід" [2, с. 26—27] в якому розгляну
то процеси формування документування як ок
ремого бізнеспроцесу в системі управління
господарською діяльністю на підприємстві та
обгрунтовано напрями оптимізації документо
обігу в умовах застосування комп'ютерно
інформаційних технологій. Так, дослідники
вказують, що "сучасний стан господарювання
підприємств вимагає від бухгалтерів вмілого
оперування обліковими даними та відповідно
прийнятті дієвих управлінських рішень з боку
керівництва. Забезпечення своєчасності та по
вноти інформації для управління визначає
рівень організації на підприємстві як бухгал
терського обліку в цілому, так і його складо
вих. На сьогодні документування на під
приємстві є потужним базисом для формуван
ня управлінської інформації, є підтвердженням
усіх господарських операцій, що відбуваються
на підприємстві, є інструментом накопичення
та впорядкування даних про діяльність під
приємства тощо. Відповідно, кожен документ
на підприємстві виконує ряд функцій задля за
безпечення виконання завдань і функцій сис
теми бухгалтерського обліку та формування
відповідей на запити користувачів останнього"
[2, с. 26—27].
Для потреб дослідження під документуван
ням будемо розуміти основу бухгалтерського
відображення, а точніше підтвердження здійс
нення господарської операції, що виконує су
купність функцій, які визначені в наукових пра
цях вітчизняних авторів:
— контрольна — завдяки даним, які містяться
у первинних документах здійснюється контроль
за збереженням майна на підприємстві, а також
контроль за відповідальними особами;
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— аналітична — на основі даних первинних
документів формується зведена інформація,
що використовується для прийняття управ
лінських рішень;
— захисна — полягає у захисті інформації,
захисті підприємства від недостовірної інфор
мації та можливості використання первинних
документів як доказів для захисту інтересів
власників та працівників підприємства;
— інформаційна — саме на підставі первин
них документів в бухгалтерському обліку фор
мується інформація для управління;
— доказова — первинні документи на під
приємстві забезпечують юридичну основу гос
подарських операцій;
— організаційна — чітко налагоджений обіг
первинних документів на підприємстві сприяє
швидкій обробці даних та формуванні зведеної
інформації;
— управлінська — на підставі первинних до
кументів можна слідкувати за виконанням роз
поряджень керівника працівниками підприєм
ства тощо,
— соціальна — будьякий документ ство
рюється відповідно до тієї або іншої соціаль
ної вимоги" [2, с. 27—28].
У зв'язку з тим, що наслідки бойових дій та
окупації державних територій є нестандартним
об'єктом бухгалтерського обліку та за все фун
кціонування підприємства можуть не відбути
ся, підхід до процесу їх документального
підтвердження матиме специфіку, яка визнача
тиметься видом наслідку та суб'єктом відобра
ження. Тому для формування цілісної системи
документального спостереження пропонуємо
визначати сукупність первинних документів за
алгоритмом ідентифікації наслідків. Таких
алгоритм пропонуємо формувати наступним
чином (рис. 1, 2 та 3), що випливає із запропо
нованого підходу ідентифікації наслідків бой
ових дій та окупації державних територій, спе
цифіки нормативноправового регулювання та
сучасного стану системи бухгалтерського об
ліку на вітчизняних підприємствах.
Розроблений алгоритм формування систе
ми первинного спостереження за наслідками
бойових дій в системі бухгалтерського обліку
передбачає п'ять етапів, а саме:
— визначення впливу бойових дій на діяль
ність підприємства, в результаті чого встанов
лено статус підприємства щодо місця бойових
дій та доступу до його майнового та фінансо
вого потенціалу;
— ідентифікація наслідків бойових дій за
кожним типом підприємств, в результаті чого
визначається дві групи наслідків, зокрема: на
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Рис. 1. Алгоритм формування первинного спостереження за наслідками бойових дій
(початок)

Рис. 2. Алгоритм формування первинного спостереження за наслідками бойових дій
(продовження)

Передплатний індекс 21847
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Рис. 3. Алгоритм формування первинного спостереження за наслідками бойових дій
(кінець)

слідки майнового та фінансового характер, що
проявляються в об'єктах бухгалтерського об
ліку і визначають реквізитне розширення пер
винного документування (втрата готівкових
коштів та їх еквівалентів, невиконання зобов'
язань покупців або позичальників, заборгова
ності перед особами діяльність яких незакон
на); наслідки інформаційного характеру, що
визначають дії бухгалтера та порядок оформ
лення втрати документів (втрата та / або по
шкодження бухгалтерських, юридичних, кад
рових та технічних документів);
— господарські операції щодо відобра
ження наслідків у системі бухгалтерського
обліку, які визначаються потребою перереє
страції суб'єкта господарювання та доступом
до матеріальних та фінансових ресурсів
підприємства;
— формування напрямів реквізитного роз
ширення та формальнозмістовного наповнен
ня первинного документування наслідків бойо
вих дій, зокрема в цьому напрямі є потреба в
документальному оформленні списання або
визнання сумнівною заборгованість, списання
або зміна статусу зобов'язань, списання, зміна
статусу або переоцінка необоротних і оборот
них активів грошових коштів та їх еквівалентів
підприємства, що були втрачені або пошкод
жені в результаті бойових дій;
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— порядок відновлення втрачених бухгал
терських, юридичних, кадрових або технічних
документів, які згруповано на внутрішні (були
сформовані для внутрішніх цілей, наприклад
довідка або розрахунок бухгалтерії, розра
хунковоплатіжна відомість та інші) та
зовнішні (документи, що отриманні або пере
дані контрагентам). У цьому напрямі необхід
ним є оформлення таких документів: Акт про
відновлення документів, Листпрохання про
відновлення документів до контрагентів, За
пит на відновлення юридичних документів до
державних органів, Запит на відновлення бух
галтерської та юридичної документації до
контрагентів, Акт про втрату документів, що
не потребують відновлення, Акт про віднов
лення внутрішніх документів, Акт про внесен
ня даних з відновлених бухгалтерських доку
ментів.
Отже, виходячи з вищенаведених етапів
запропонованого алгоритму, випливає, що
перші три етапи визначають властивості
наслідків бойових дій як об'єктів бухгалтерсь
кого обліку для формування комплексу рекві
зитів, які мають міститися в первинних доку
ментах, що представлено на 4 та 5 етапах. Роз
глянемо особливості формування первинних
документів щодо відображення наслідків бой
ових дій.
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Таблиця 1. Запропонована форма акту про списання заборгованості
АКТ
про списання заборгованості
Склад комісії:
Дата складання
Комісія затверджена
Посада
ПІБ
12 червня 2016 р.
Наказом № 16763
Юрист
Іванов І.В.
Від 11 червня 2016 р.
Бухгалтер
Гриньов Г.Н.
Номер
__________________________
Економіст
Зорін В.М,
016 / 12-01
Директор Артемов В.В.
Товариство з обмеженою
Товариство з обмеженою
відповідальністю
відповідальністю
«Форест-плюс»
«Омега»
МФО
МФО
Рахунок
Рахунок
Ін. код
Ін. код
Сума договору
230000,00 грн
Тип заборгованості
За відвантаженні
товари
У т.ч. ПДВ
44000,00 грн
Вихідні положення договору:
№
673839
Дата
01.03.14 р.
Дата
Початок дій
02.03.14 р.
Припинення дії
21.06.14 р.
Предмет договору
Постава товарів
Товар / послуга
Листовий алюміній
Вид порушення договору
Причина порушення
Сума боргу

Умови порушення договору
Прострочення повної оплати за поставлені товари
У результаті бойових дій підприємство опинилося на
території не підконтрольній державній владі та функціонує
з порушеннями законодавства України
20000,00 грн. (двадцять тис. грн 00 коп.)

Підтверджуюча інформація про неможливість погашення боргу
Вид джерела
Офіційні дані Ради національної безпеки і оборони
України, урядових організацій зарубіжних країн про
суб’єкти господарювання, що знаходяться на
окупованих територіях і експлуатуються окупаційним
режимом
Характер інформації
Указ Президента України № 133/2017 Про рішення
РНБО України від 28 квітня 2017 року "Про
застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)"
Пропозиції
Визнати заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю «Омега» в сумі
20000,00 (двадцять тисяч грн, оо коп.) безнадійною та списати витрати звітного періоду
Члени комісії:
Затверджено:
Іванов І.В.
________________
Артемов В.В.
________________
________________
Сергійчук М.С.
________________
Гриньов Г.Н.
________________
Зорін В.М,

З вищенаведеного випливає потреба в роз
робці пакету первинних документів щодо
оформлення наслідків бойових дій для цілей їх
відображення в системі бухгалтерського об
ліку підприємства. Зазначенні документи в
більшій мірі стосуються об'єктів, які забезпе
чують господарську діяльність підприємства,
зокрема:
— дебіторської та / або кредиторської за
боргованості для підприємств, які співпрацю
вали з підприємствами, які постраждали в ре
зультаті бойових дій та активів підприємства;
— оборотних і необоротних активів та гро
шових коштів і їх еквівалентів для підприємств,
які постраждали в результаті бойових дій.
Передплатний індекс 21847

Зупинимося на первинних документах щодо
кредиторської заборгованості тобто зобов'я
зань підприємства, яке постраждало в резуль
таті бойових дій. В цьому напрямі пропонуємо
складати два первинних документи Акт про
списання заборгованості та Акт про визнання
сумнівності заборгованості. Ці документи ма
ють складати не підприємства, які постражда
ли в результаті бойових дій, а підприємства, які
співпрацювали з ними. Відповідно перші висту
пали як покупці або позичальники, а другі як
продавці.
Зазначенні об'єкти характерні для бага
тьох вітчизняних підприємств, які мали
ділові відносини із суб'єктами господарю

57

АГРОСВІТ № 2, 2018
Таблиця 2. Запропонована форма акту про визнання сумнівності заборгованості
АКТ
про визнання сумнівності заборгованості
Склад комісії:
Дата складання
Комісія затверджена
Посада
ПІБ
12 червня 2016 р.
Наказом № 16763
Юрист
Іванов І.В.
Від 11 червня 2016 р.
Бухгалтер
Гриньов Г.Н.
Номер
__________________________
Економіст
Зорін В.М,
226 / 16-08
Директор Артемов В.В.
Товариство з обмеженою
Товариство з обмеженою
відповідальністю
відповідальністю
«Сідней»
«Форест-плюс»
МФО
МФО
Рахунок
Рахунок
Ін. код
Ін. код
Сума договору
120000,00 грн
Тип заборгованості
За відвантаженні
товари
У т.ч. ПДВ
20000,00 грн
Вихідні положення договору:
№
573529
Дата
21.04.13 р.
Дата
Початок дій
22.01.14 р.
Припинення дії
21.06.14 р.
Предмет договору
Постава товарів
Товар / послуга
Листовий алюміній
Вид порушення договору
Причина порушення
Сума боргу

Умови порушення договору
Прострочення повної оплати за поставлені товари
У результаті бойових дій підприємство опинилося на
території не підконтрольній державній владі, а інформація
про його діяльність відсутня
60000,00 грн (шістдесят тис. грн 00 коп.)

Підтверджуюча інформація про відсутність зв’язку з менеджментом підприємства
Джерела та їх характеристика
1. Офіційні дані Роди національної безпеки та оброни
України про території, які непідконтрольні державній
владі.
2. Листи-звернення до менеджменту підприємстваборжника.
3. Підтверджуюча інформація з пошти про
відправлення листів
Пропозиції
Визнати заборгованість Товариство з обмеженою відповідальністю «Сідней» в сумі
60000,00 грн (шістдесят тис. грн. 00 коп.) сумнівною у зв’язку із простроченням оплати
за поставлені товари та втратою зв’язку із менеджментом підприємства
Члени комісії:
Затверджено:
Іванов І.В.
________________
Артемов В.В.
________________
Гриньов Г.Н.
________________
Сергійчук М.С.
________________
________________
Зорін В.М,

вання, що зареєстровані в Донецькій та Лу
ганській області в районах, що не непідкон
трольні державній владі. Управління такими
об'єктами та їх відображення в системі бух
галтерського обліку буде залежати від на
явності інформації про припинення діяль
ності підприємства у відповідності із зако
нодавством України та його подальше фун
кціонування за "законами" державиагресо
ра, або незаконних формувань. Так, у випад
ку, що підприємство володіє достовірною
інформацією про те що підприємствоборж
ник провадить свою діяльність на території
непідконтрольній діяльності необхідно
скласти акт про списання такої заборгова
ності для цілей відображення в складі вит
рат підприємства.
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За умови, що будьяка інформація про ді
яльність підприємстваборжника, юридична
адреса якого знаходиться на непідконтрольній
території, відсутня, а зв'язок з посадовими осо
бами втрачено, таку заборгованість варто виз
начати сумнівною на основі складання Акту
про визнання сумнівності.
Форми зазначених бухгалтерських первин
них документів були нами розробленні в ре
зультаті спостереження за господарською
діяльністю вітчизняних підприємств та аналізу
їх системи первинного спостереження. Відпо
відно для внутрішніх цілей були розроблені за
значені первинні документи, що мають таку
форму та реквізитний зміст (табл. 1 та 2).
Запропонована форма акту про списання
заборгованості дозволяє в повній мірі відобра
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Таблиця 3. Запропонована форма акту про списання зобов'язань
АКТ
про списання зобов'язань
Склад комісії:
Дата складання
Комісія затверджена
Посада
ПІБ
12 червня 2016 р.
Наказом № 16763
Юрист
Іванов І.В.
Від 11 червня 2016 р.
Бухгалтер
Гриньов Г.Н.
Номер
__________________________
Економіст
Зорін В.М,
226 / 16-09
Директор Артемов В.В.
Товариство з обмеженою
Товариство з обмеженою
відповідальністю
відповідальністю
«Форест-плюс»
«Аудит консалтинг»
МФО
МФО
Рахунок
Рахунок
Ін. код
Ін. код
Сума договору
10000,00 грн
Тип зобов’язань
Зобов’язання за
надані послуги
У т.ч. ПДВ
2000,00 грн
Вихідні положення договору:
№
88493
Дата
22.05.13 р.
Дата
Початок дій
23.05.13 р.
Припинення дії
20.06.14 р.
Товар / послуга
Оцінка системи
Предмет договору
Консалтингові
послуги
ризик менеджменту
підприємства
Причини неможливості виконання умов договору
Підприємство, що надало послуги, знаходиться на
території проведення АТО та здійснює свою діяльність з
порушення законодавства України
Характеристика
Власники підприємства знаходяться в санкційних списках
відповідно до наказу Указ Президента України № 133/2017
Про рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року "Про
застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)"
Сума боргу
3000,00 грн (шістдесят тис. грн 00 коп.)
Причина

Підтверджуюча інформація про порушення підприємства-контрагента законів
України щодо діяльності на території проведення АТО
Джерела та їх характеристика
Указ Президента України № 133/2017 Про рішення
РНБО України від 28 квітня 2017 року "Про
застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)"
Пропозиції
Списати зобов’язання перед Товариством з обмеженою відповідальністю
«Аудит консалтинг» в сумі 3000,00 грн (три тис. грн 00 коп.) у зв’язку незаконністю
подальшої співпраці з вказаним підприємством
Члени комісії:
Затверджено:
Іванов І.В.
________________
Артемов В.В.
________________
________________
Сергійчук М.С.
________________
Гриньов Г.Н.
________________
Зорін В.М,

зити властивості цього виду наслідків бойових
дій.
Такий первинний документ складається
лише за наявності підтвердженої інформації,
що підприємство боржник діє за законами дер
жавиагресора або незаконних формувань,
зокрема "Донецької народної республіки" та
"Луганської народної республіки". Реквізити,
які повинні міститися в цьому первинному до
кументів є: вихідні положення акту (склад
комісії, дата та номер документу, дата та но
мер наказу про затвердження комісії, вихідні
дані контрагента, тип заборгованості та сума
договору); вихідні положення договору (номер
Передплатний індекс 21847

та дата підписання договору, початок та при
пинення його дії, предмет та виду послуги або
товару); умови порушення договору (вид та
причина порушення, сума богу виходячи із да
них бухгалтерського обліку); підтверджуюча
інформація про неможливість погашення бор
гу через бойові дії (вид джерела та характер
інформації); пропозиції комісії щодо управлі
ння даним видом заборгованості.
Зауважимо, що офіційним підтвердженням
про не можливість подальшої співпраці із ок
ремими суб'єктами господарювання можуть
бути санкційні списки урядових організацій
України або зарубіжних країн та міжнародних
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Таблиця 4. Запропонована форма акту про зміну статусу зобов'язань
АКТ
про зміну статусу зобов'язань
Склад комісії:
Дата складання
Комісія затверджена
Посада
ПІБ
12 червня 2016 р.
Наказом № 16763
Юрист
Іванов І.В.
Від 11 червня 2016 р.
Бухгалтер
Гриньов Г.Н.
Номер
__________________________
Економіст
Зорін В.М,
226 / 16-07
Директор Артемов В.В.
Товариство з обмеженою
Товариство з обмеженою
відповідальністю
відповідальністю
«Форест-плюс»
«IT-консалтинг»
МФО
МФО
Рахунок
Рахунок
Ін. код
Ін. код
Сума договору
6000,00 грн
Тип зобов’язань
Зобов’язання за
надані послуги
У т.ч. ПДВ
1000,00 грн
Вихідні положення договору:
№
V75893
Дата
22.01.14 р.
Дата
Початок дій
22.01.14 р.
Припинення дії
25.06.14 р.
Товар / послуга
Впровадження
Предмет договору
Консалтингові
послуги
інформаційної
системи САПР
Причини неможливості виконання умов договору
Підприємство, що надало послуги, знаходиться на території
проведення АТО, а зв'язок з менеджментом втрачено
Характеристика
У результаті бойових дій підприємство опинилося на
території не підконтрольній державній владі, а інформація
про його діяльність відсутня
Сума боргу
6000,00 грн (шістдесят тис. грн 00 коп.)
Причина

Підтверджуюча інформація про відсутність зв’язку з менеджментом підприємства
Джерела та їх характеристика
1. Офіційні дані Роди національної безпеки та оброни
України про території, які непідконтрольні державній
владі.
2. Листи-звернення до менеджменту підприємстваборжника.
3. Підтверджуюча інформація з пошти про
відправлення листів
Пропозиції
Змінити статус зобов’язань перед Товариством з обмеженою відповідальністю
«IT-консалтинг» в сумі 6000,00 грн (три тис. грн 00 коп.) у зв’язку з неможливістю їх
виконання через втрату зв’язку із менеджментом
Члени комісії:
Затверджено:
Іванов І.В.
________________
Артемов В.В.
________________
________________
Сергійчук М.С.
________________
Гриньов Г.Н.
________________
Зорін В.М,

організацій. "Серед міжнародних санкційних
списків було знайдено 434 публікації, що сто
суються 161 української компанії. Чому були
введені санкції для України та хто туди потра
пив? Аналітики YouControl помітили українські
компанії в таких міжнародних санкційних спис
ках: Санкційному списку Міністерства фінансів
США; Санкційному списку Європейського со
юзу; Зведеному санкційному списку Австралії;
Консолідованому списку осіб/організацій, до
яких застосовані фінансові санкції Великобри
танії; Санкційному списку Японії проти РФ у
зв'язку з подіями в Україні" [1].
Склад реквізитів акту про визнання сумнів
ності заборгованості є ідентичним, що й для акту
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про списання заборгованості. Відмінними є лише
джерела інформації, які дають підтвердження
визнання заборгованість сумнівною через втра
ту зв'язку із підприємствомборжником.
Відповідно до представлених первинних
бухгалтерських документів вагоме значення
покладається на формування інформації, яка
дозволяє визнати кредиторську заборгованості
сумнівною та змінити її статус або безнадійною
та списати на витрати звітного періоду. Крім
того, при формуванні та оцінці такої інфор
мації відбувається механізм застосування про
фесійного судження бухгалтера, який є в складі
комісії, що визначає безнадійність або сум
нівність кредиторської заборгованості.
Передплатний індекс 21847
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Отже, обгрунтовані напрями реквізитного
розширення первинного спостереження за
кредиторською заборгованістю підприємств,
що знаходяться на території бойових дій не
підконтрольній державній владі та відповідно
розробленні форми первинних документів
дозволяють в подальшому відобразити спи
сання або зміну статусу кредиторської забор
гованості на рахунках бухгалтерського об
ліку.
Наступним об'єктом управління та бухгал
терського обліку відповідно до розробленого
алгоритму формування первинного спостере
ження за наслідками бойових дій є дебіторсь
ка заборгованість, яка виникла в результаті
взаємовідносин з підприємствами, що функці
онують за законами державиагресора або не
законних формувань або ж відсутності зв'язку
із підприємствомкредитором. Алгоритмом пе
ребачено потребу в списанні таких зобов'язань
або зміні їх статусу й відповідно відображенні
на рахунках бухгалтерського обліку. Саме для
цих цілей пропонуємо такі напрями реквізит
ного розширення первинного спостереження
через розробку акту списання зобов'язань та
акту зміни статусу зобов'язань. Форми зазна
чених первинних документів представлено в
таблицях 3 та 4 відповідно.
Особливістю запропонованих форм пер
винних документів щодо списання або зміни
статусу кредиторської заборгованості є те, що
реквізитне розширення передбачає формуван
ня даних про:
— поперше, вихідні положення про
підприємство, перед яким виникла заборго
ваність у результаті попередній подій, наприк
лад, наданих послуг, відвантажених товарів або
виконаних робіт;
— подруге, вихідні положення догово
ру, який був укладений з підприємством, пе
ред яким виникла заборгованість, що не
може бути погашена в результаті бойових
дій;
— потретє, зазначають причини неможли
вості виконання договору, зокрема діяльність
підприємства на непідконтрольній території за
законами державиагресора (списання зобо
в'язань) або ж втратою зв'язку із такими
підприємствами та відсутністю інформації про
їх подальшу діяльність (зміна статусу зобов'я
зань);
— почетверте, в акті наводяться дані про
інформаційне підтвердження причин немож
ливості виконати умови договору. За умови
діяльності підприємствакредитора з пору
шеннями законодавства України інформац
Передплатний індекс 21847

ійним підтвердженням можуть бути Укази
Президента України Про рішення РНБО Ук
раїни "Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежу
вальних заходів (санкцій)". Якщо з підприє
мством кредитором був втрачений зв'язок
інформаційним підтвердженням є: офіційні
дані Ради національної безпеки та оброни
України про території, які непідконтрольні
державній владі; листизвернення до менед
жменту підприємстваборжника; підтверд
жуюча інформація з пошти про відправлення
листів;
— поп'яте, рішення Комісії, щодо управлі
ння зазначеними видами зобов'язань та їх
відображення на рахунках бухгалтерського
обліку.
Зазначенні документи підписують всі чле
ни затвердженої комісії, за затверджуються ке
рівником підприємства та головним бухгалте
ром.
Зауважимо, що складанню зазначених пер
винних документів й відповідно здійсненню
відповідних дій на їх основі, передує комплекс
організаційних процедур щодо удосконалення
процесу організації документування на під
приємстві. Зокрема до складу комісії пропонує
мо вводити:
— юриста підприємства, який надасть
правову характеристику щодо можливості
виконання чи невиконання умов договору, а
також юридичну оцінку складеному первин
ному документу та висновку, що в ньому
міститься;
— бухгалтера та економіста підприємства,
які дозволять оцінити зазначені дії з позиції
економічної доцільності.
Склад комісії має бути затверджений нака
зом керівника про інвентаризацію дебіторської
та кредиторської заборгованості із безпосе
реднім ознайомленням всіх членів комісії із
змістом наказу та їх обов'язками щодо управ
ління кредиторською та дебіторською забор
гованістю, яка виникла в результаті договірних
відносин з підприємствами, які знаходяться на
території бойових дій (проведення АТО). Ко
місія може створюватися як для окремого ви
падку, так і в цілому на підприємстві на певний
строк. Наказом має бути передбачено права та
обов'язки членів комісії та їх доступ до бухгал
терських та юридичних документів й, відповід
но, можливість запитів до бухгалтерської
служби щодо контекстного виду заборгова
ності.
Таким чином, нами розроблено комплекс
первинних документів з відповідним реквізит
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ним розширенням щодо дебіторської та кре
диторської заборгованості підприємства, яка
виникла в результаті договірних відносин з
підприємствами, які знаходяться на території
бойових дій (проведення АТО) та не можу
бути погашена або сплачена в результаті пев
них подій. Розроблені форми актів про списан
ня заборгованості, про визнання сумнівності
заборгованості, про списання зобов'язань,
про зміну статусу зобов'язань мають комплекс
реквізитів, економічного, юридичного та бух
галтерського характеру та дозволяють
здійснити відповідні записи на рахунках об
ліку.
Зазначені форми первинних документів
були нами апробовані на підприємствах Жи
томирської та Донецької області. Зокрема
ПАТ "Коростенський завод МДФ", ТзОВ "Ук
раїнська лісопильна холдингова компанія",
ПрАТ "Новокраматорський машинобудівний
завод" та ПрАТ "Енергомашспецсталь" такі
документи використовуються для внутрішніх
цілей з метою формування управлінської
інформації.
ВИСНОВКИ

Бойові дії та антитерористичні операції
на сході України впливають як на зобов'я
зання між різними суб'єктами господарю
ва ння, так і на м айно вий пот енці ал
підприємств, які знаходиться на постражда
лих територіях. У результаті всі види майна
можна розподілити за такими видами: акти
ви, до яких є доступ та які зруйновані в ре
зультаті бойових дій; активи, до яких немає
доступу, але є підтверджена інформація про
їх руйнування; активи, до яких немає досту
пу та відсутня інформація про їх стан; акти
ви, що зруйновані в результаті бойових та до
яких є доступ. Відповідно в залежності від
стану активів та можливості доступу до них
пропонуємо складати наступні первинні до
кументи: акт про списання об'єкту необо
ротних активів, акт про списання об'єкту
оборотних активів (при їх повному руйну
ванні), акт про переоцінку об'єкту необорот
них активів (при їх частковому пошкодженні
в результаті чого їх вартість зменшується),
акт про зміну статусу об'єкту необоротних
активів (за умови відсутності доступу до ак
тивів та інформації про їх стан), акт списан
ня готівкових коштів в національній та іно
земній валюті та їх еквівалентів. Такі форми
первинних документів були нами апробовані
на ПрАТ "Новокраматорський машинобуді
вний завод" та ПрАТ "Енергомашспецсталь".
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ДЛЯ
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THE INTERNAL CONTROL OF INVENTORY IN THE SYSTEM OF FINANCIAL SECURITY
MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
Авторами статті обгрунтовано мету та завдання проведення внутрішнього контролю виробничих запасів, розроблено про<
граму внутрішнього контролю виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства. У роботі розроблено
програму внутрішнього контролю виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства, яка включає: загаль<
ний план внутрішнього контролю, програму внутрішнього контролю, робочі документи, а саме для перевірки правильності:
визначення залишку виробничих запасів на початок періоду, віднесення до виробничих запасів, оформлення первинних доку<
ментів з виробничих запасів, віднесення виробничих запасів до субрахунків, оцінки запасів при надходженні, оцінки запасів
при їх використанні, кореспонденції рахунків з виробничих запасів, відображення вартості у балансі, визначення залишку ви<
робничих запасів на кінець періоду. Запропонована методика проведення перевірки надасть змогу контролеру охопити всі аспек<
ти обліку виробничих запасів на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку виробни<
чих запасів, вчасно виявити порушення, провести якісний внутрішній контроль та підвищити фінансову безпеку підприємства.
The authors of the article substantiate the goal and objectives of the internal control of inventory, a programme of internal
control of inventory for improving financial security. In this work authors had developed the internal control programme of inventory
to improve financial security at the enterprise, which includes: the overall internal control plan, internal control programme, working
papers, which are used to verify: the determination of the rest of inventory for beginning of the period, the assignment of inventory,
registration of initial inventory documents, classification of inventory by the accounts, evaluation of goods on arrival, stock assessment
on usage, correspondence accounts for inventory, representation of the value in the Balance, inventory balance determination by the
end of the period. The proposed methodology of the audit will allow the controler reaching the all aspects of inventory accounting at
the enterprise, to analyze the correctness, timeliness end legality accounting of inventory, to detect breaks, to internal control
qualitatively and to rise up the financial security of the enterprise.

Ключові слова: внутрішній контроль, виробничі запаси, загальний план, програма перевірки,
робочий документ, фінансова безпека.
Key words: internal control, inventory, the General plan, the inspection programme, working
document, financial security.
ВСТУП
Основою для здійснення безперебійного про
цесу виробництва підприємства є правильна
організація обліку виробничих запасів. На сьо

годнішній день це можливо забезпечити тільки
при здійснені регулярного внутрішнього контро
лю за виробничими запасами підприємства. Ре
тельна перевірка правильності ведення обліку

Таблиця 1. Загальний план внутрішнього контролю виробничих запасів
Етапи
контролю
Попередній

Основний

Заключний

Процедури контролю

ПІБ
перевіряючого

Термін
перевірки

Ознайомлення з процесом документування та веденням обліку
виробничих запасів
Аналіз запасів
Планування запасів
Перевірка правильності визначення залишку виробничих запасів на
початок періоду
Перевірка правильності оформлення первинних документів
Перевірка правильності класифікації виробничих запасів
Перевірка правильності оцінки використання запасів
Перевірка правильності ведення обліку виробничих запасів
Перевірка правильності визначення залишку виробничих запасів на
кінець періоду
Надання рекомендацій за результатами внутрішнього контролю
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Таблиця 4. Аналіз складу та структури запасів АПF2

Таблиця 3. Динаміка запасів підприємства АПF1

Таблиця 2. Програма внутрішнього контролю виробничих запасів
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Таблиця 5. Розрахунок коефіцієнтів оборотності запасів та тривалості обороту запасів АПF3
Показники

Попередній період, грн

Звітний період, грн

Відхилення
У сумі

У відсотках

Виторг від реалізації
продукції
Середня величина запасів
Коефіцієнт оборотності
запасів
Коефіцієнт тривалості
обороту запасів

Таблиця 6. Визначення причин впливу факторів на тривалість обороту запасів АПF4
Показники

Попередній період, грн

Відхилення

Звітний період, грн

У сумі

У відсотках

Виторг від реалізації
продукції
Середня величина запасів
Вплив на тривалості
обороту запасів зміни
середньої величини
запасів
Вплив на тривалості
обороту запасів зміни
виручки від реалізації
продукції

Таблиця 7. Планування запасів ПЛF1
Звітний період, грн

Вид запасів

Сума, грн

%

Майбутній період, грн
Сума, грн

Відхилення
У сумі, грн
У відсотках, %

%

Запасів
…
Разом запасів

Таблиця 8. Перевірка правильності визначення залишку виробничих запасів
на початок періоду ПВЗF1
Рахунок

Баланс

Головна книга

Журнал

надходження, збереження та використання ви
робничих запасів, їх документальне оформлення
та своєчасне відображення у фінансовій звітності
допомагає вчасно виявити загрози фінансовій без
пеці підприємства. Важливою умовою якісного
внутрішнього контролю є проведення аналізу та
планування запасів підприємства для прийняття
подальших ефективних управлінських рішень.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемними питаннями внутрішнього кон
тролю виробничих запасів займалися такі віт
чизняні вчені: Бескоста Г.М., Бутинець Ф.Ф., Ку
лаковська Л.П., Макаренко А.П., Меліхова Т.О.,
Піча Ю.В., Подмешальська Ю.В., Салига С.Я., Са
харцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Автори розгляда
ють дане питання зі своєї точки зору та акценту
ють увагу на різних аспектах проведення пере
вірки. Проте саме питання розробки плану, про
грами та робочих документів внутрішнього конт
ролю виробничих запасів для своєчасного вияв
Передплатний індекс 21847

Відхилення
Балансу від головної
Головної книги від
книги
журналу

лення загроз фінансової безпеки підприємства не
достатньо розкрито і потребує подальшого дослі
дження.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є розробка методичних
підходів до проведення внутрішнього контролю
виробничих запасів для своєчасного виявлення
загроз фінансової безпеки підприємства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Метою внутрішнього контролю виробничих
запасів є встановлення законності, достовірності
і доцільності здійснення операцій з виробничими
запасами, правильності відображення їх в обліку
та своєчасності виявлення загроз фінансової без
пеки підприємства.
Завдання проведення внутрішнього контролю
виробничих запасів: 1) для прийняття ефективних
управлінських рішень — проведення аналізу та
планування виробничих запасів; 2) для своєчас
ного виявлення загроз фінансової безпеки
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Таблиця 9. Перевірка первинних документів з надходження виробничих запасів НВЗF1
Назва

№

Дата

Наявність основних реквізитів у первинному документі
Кількість
Ціна
Сума, грн

Підпис

Печатка

Примітки

Таблиця 10. Перевірка правильності оформлення первинних документів з відпуску
виробничих запасів у виробництво ВВЗF1
Назва

№

Дата

Кількість

Первинний документ
Відпустив

Примітки

Прийняв

Таблиця 11. Перевірка первинних документів з ведення складського обліку
виробничих запасів СВЗF1
Первинний документ
Назва

Од.
вим.

Залишок на
початок

Надходження

Вибуття

підприємства: перевірка правильності визначен
ня залишку виробничих запасів на початок періо
ду, перевірка правильності оформлення первин
них документів, перевірка правильності класифі
кації виробничих запасів, перевірка правильності
оцінки використання запасів, перевірка правиль
ності ведення обліку виробничих запасів, пере
вірка правильності визначення залишку виробни
чих запасів на кінець періоду.
Загальний план внутрішнього контролю ви
робничих запасів (табл. 1) доцільно проводити в
декілька етапів: 1) попередній — ознайомлення з
процесом документування та веденням обліку ви
робничих запасів на підприємстві, аналіз та пла
нування запасів; 2) основний — перевірка (конт
роль) виробничих запасів для своєчасного вияв
лення загроз фінансової безпеки підприємства; 3)
Заключний — надання рекомендацій для прийнят
тя ефективних управлінських рішень. План внут
рішнього контролю виробничих запасів є доку
ментом організаційнометодологічного характе
ру та складається з переліку робіт на основних
етапах, термінів їх виконання із зазначенням
відповідальних осіб за проведення перевірки.
Аналіз при внутрішньому контролі є попе
реднім етапом. Однак, якщо будуть виявлені
суттєві помилки в веденні обліку виробничих за
пасів, тоді будуть викривлені результати аналізу
та планування, тому при проведенні внутрішньо
го контролю виробничих запасів доцільно і після

Залишок на
кінець

Ліміт

Зайві
(нестача)

Примітки

проведення перевірки провести аналіз та плану
вання запасів, використовуючи правильні дані об
ліку.
Пропонуємо програму внутрішнього контро
лю виробничих запасів (табл. 2), яка включає в
себе: перелік процедур контролю; мету та задачі
проведення контролю кожної процедури; докази
контролю, які складаються з первинних доку
ментів, облікових регістрів та звітності підприєм
ства за кожною процедурою; коди робочих доку
ментів, які представляють собою шаблони таблиць
для внесення виявлених помилок під час внутріш
нього контролю; зазначення відповідальних осіб
та термінів проведення контролю за кожною про
цедурою.
Для досягнення мети та вирішення поставле
них завдань внутрішнього контролю виробничих
запасів пропонуємо робочі документи (табл. 3—
15), які стануть обгрунтованими доказами якісно
го проведення внутрішнього контролю виробни
чих запасів для прийняття ефективних управлі
нських рішень та своєчасного виявлення загроз
фінансової безпеки підприємства.
Аналіз запасів здійснюється шляхом визначен
ня динаміки та питомій ваги запасів підприємства,
коефіцієнтів оборотності запасів та тривалості
обороту запасів, а також визначення причин впли
ву факторів на тривалість обороту запасів, що на
ведено у робочих документах АП1, АП2, АП3,
АП4.

Таблиця 12. Перевірка правильності класифікації виробничих запасів згідно з П(С)БО КВЗF1
Вид запасів

За даними
підприємства

За внутрішнього
контролю

Відхилення

Сировина й матеріали
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливо
Тара й тарні матеріали
Будівельні матеріали
Матеріали, передані в переробку
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського призначення
Інші матеріали
Разом

66

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 2, 2018
Таблиця 13. Перевірку оцінки використання запасів ОВЗF1
За даними
підприємства

Період

Дата

За даними внутрішнього контролю
Кількість

Сума, грн

Відхилення

Залишок на початок
Надходження
Вибуття
Залишок на кінець

Таблиця 14. Перевірка правильності кореспонденції рахунків
з обліку виробничих запасів БВЗF1
Зміст
операції

За даними підприємства
Дт

Кт

Сума

За даними внутрішнього контролю
Дт

Кт

Сума

Відхилення та запропоноване
виправлення
Дт
Кт
Сума

Таблиця 15. Перевірка правильності визначення залишку виробничих запасів
на кінець періоду КВЗF1
Рахунок

Баланс

Головна книга

Журнал

Планування запасів відображено у робочому
документі ПЛ1.
Перевірка правильності визначення залишку
виробничих запасів на початок періоду відобра
жено у робочому документі ПВЗ1.
Перевірка правильності оформлення первин
них документів з виробничих запасів включають
робочі документи НВЗ1, ВВЗ1, СВЗ1.
Перевірка правильності класифікації вироб
ничих запасів згідно з П(С)БО відображена у ро
бочому документі КВЗ1.
Перевірка оцінки використання запасів відоб
ражено у робочому документі ОВЗ1.
Перевірка правильності кореспонденції ра
хунків обліку виробничих запасів відображено у
робочому документі БВЗ1.
Перевірка правильності визначення залишку
виробничих запасів на кінець періоду відображе
но у робочому документі КВЗ1.
ВИСНОВКИ
У роботі розроблено методичні підходи до
проведення внутрішнього контролю виробничих
запасів, які на відміну від існуючих включають:
загальний план внутрішнього контролю вироб
ничих запасів, програму внутрішнього контро
лю виробничих запасів та робочі документи до
кожної процедури. Запропоновані документи
дають можливість здійснити внутрішній конт
роль виробничих запасів більш детально, по
слідовно, структуровано та логічно для своєчас
ного виявлення загроз фінансової безпеки
підприємства. Прозорість і зрозумілість розроб
лених документів допоможуть керівництву
здійснювати своєчасний контроль, аналіз, плану
вання та на їх підставі приймати ефективні уп
равлінські рішення.
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СИТУАТИВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В РАМКАХ
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SITUATIONAL APPLICATION OF FINANCIAL MONITORING ELEMENTS WHILE PROVIDING
THE FINANCIAL SECURITY OF BANK
У статті розглянуто взаємозв'язок інструментів фінансового моніторингу із забезпеченням концептуальних за<
сад фінансової безпеки банку. Наведено особливості проведення поглибленої перевірки щодо сумнівного клієнта та
обгрунтовано загальне оптимальне рішення шляхом ситуативного аналізу практичних прикладів. Встановлено особ<
ливості структурного аналізу пошуку інформації щодо клієнта в сучасних умовах за рахунок ситуативного аналізу
здобуття фінансової інформації. Описано процедуру пошуку надійних джерел інформації про кінцевого бенефіці<
арного власника — реального контролеру бізнесу. Встановлено процедуру ідентифікації джерел походження статків
та коштів клієнтів, які є ПЕП, що становить собою один з найважливіших компонентів процесу детальної ідентифі<
кації клієнта згідно з рекомендаціями FATF. Запропоновано формат реінкарнації та відтворення ділових відносин з
клієнтом, коли клієнт після першої відмови в обслуговуванні за результатами аналізу служб фінансової безпеки або
фінансового моніторингу прагне повторно здійснити операцію на заданих умовах невизначеності.
The article deals with the relationship between financial monitoring instruments and ensuring the conceptual
framework of financial security of the bank. The peculiarities of in<depth inspection of a questionable client were disposed
and the general optimal solution was substantiated by situational analysis of practical examples. The peculiarities of the
structural analysis of clients' information search in modern conditions are established due to situational analysis of
obtaining financial information. The research procedure of reliable information sources about the final beneficiary owner
— the real controller of business was described. The procedure for identifying sources of origin of funds and clients'
costs, which are close to PEP, was established, in order to become one of the most important components of detailed
customer identification process in accordance with the FATF recommendations. The format of reincarnation and
reproduction of business relations with the client is offered, as well when the client, after the first refusal of service based
on the results of the financial security or financial monitoring services analysis, seeks to re<execute the transaction under
the given conditions of uncertainty.

Ключові слова: кінцевий бенефіціарний власник, забезпечення фінансової безпеки банку,
детальна перевірка клієнтів, фінансова операція, ситуативний аналіз, селекція, ризик6орієн6
тований підхід.
Key words: final beneficiary owner, providing financial security of the bank, detailed client check,
financial transaction, situational analysis, selection, risk6oriented approach.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

На сьогоднішній день НБУ передбачена така
позиція, коли клієнт банку має вивчатися само
стійно фінансовою установою на предмет фіктив
ності та порушень у податковомитному векторі,
виводу капіталу з країни в рамках зовнішньое
кономічної діяльності, діяльності на фондовому
ринку в узгодженні з законодавчими актами.
Така відповідальність є додатковим навантажен
ням та ризиком для комерційного банку, через
які може порушуватись комплексне дотримання
фінансової безпеки (ФБ) банку та ставиться під
загрозу саме існування ліцензії фінансової уста
Передплатний індекс 21847

нови. На нашу думку, фінансовий моніторинг є
складовою частиною ФБ банку та виконує стабі
лізаційну функцію соціальноекономічного роз
витку, за рахунок нівелювання та фільтрації
фіктивних операцій та підтримки реального сек
тору економіки. Протягом 2014—2016 років було
значно посилено позиції фінансового моніторин
гу в діяльності НБУ, через що було виведено ряд
установ з ринку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Від ефективності фінансового моніторингу
залежить фінансова безпека комерційного бан
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Ситуативний аналіз
Позитивна практика

Негативна практика

Клієнт звернувся до банку з ціллю
зарахування коштів як сплати за
автомобіль на рахунок автосалону на
суму 420 тис. грн. У банківській анкеті
клієнт зауважив, що він є студентом та
його єдиним джерелом прибутку є
стипендія котра становить 1 тис. грн.
Для з’ясування джерел доходу клієнта
банка запитав про додаткові
документи. Після цього комерційний
банк визначив, що кошти належать
безпосередньо матері клієнта, котра
недавно продала квартиру за 700 тис.
грн. Для повного підтвердження такої
інформації була отримана від клієнта
копія договору купівлі-продажу
нерухомості а також копія свідоцтва
про народження як аргумент
родинного зв’язку між клієнтом та
продавцем нерухомості

Клієнти звернулися до комерційного
банку з ціллю депозиту грошей у сумі
до 50 тис. доларів США.
У процесі виконання процедури
з’ясування ділових відносин та
одержання інформації з метою
вивчення клієнтів менеджер клієнтів
бачив, що інша фізична особа
консультувала потенційних клієнтів,
щодо заповнення анкети (посади,
розміру доходу, наявності активів).
Після завершення внесення
необхідних документів вказана
фізична особа видала кожному з
потенційних клієнтів потрібну суму
грошей для внесення до касу банку

фінансової безпеки банку, з ураху
ванням ситуативного аналізу при
поглибленій перевірці клієнтів, ри
зикорієнтованого підходу банку та
селекції фінансових операцій.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Фінансовий моніторинг є базо
вим інститутом державної системи
відмивання коштів та протидії зло
вживань діяльності "тіньової" еко
номіки. В Україні фінансовий моні
торинг отримав ознаки процесу,
який безпосередньо пов'язаний із
забезпечення ФБ банків на сьо
годнішній день постає структурним
утворенням фінансовогосподарсь
ко сектору країни, щодо врегулю
вання взаємозв'язку між його су
б'єктами та регулюючими та право
охоронними органами [ 4, с. 185].
Оптимальне рішення
Порушення вимог та норм
фінансового
моніторингу несуть в
На нашу думку, оптимальним рішенням є саме
встановлення більш чіткого дотримання порядку і
собі значні загрози для поточної
структури опитування та ідентифікації детальної
діяльності комерційного банку та
інформації про клієнтів банків у рамках фінансового
можуть бути хеджовані за рахунок:
моніторингу. Такі підходи потребують впорядкувати
діяльність персоналу та доопрацювання ВНД
— ідентифікації ризикових для
банку ситуацій в рамках потенцій
них порушень та загроз;
Рис. 1. Ситуативний аналіз у забезпеченні ФБ банків
— превентивізації проведення
Джерело: складено автором на основі [6, с. 36].
транзитних операцій через банк в
ку, його репутаційні та операційні ризики. рамках розрахунковокасового обслуговуван
Фінансовий моніторинг як базовий інструмент ня клієнта;
— проведення перевірки юридичних осіб та
у сфері відмивання активів, отриманих неза
конним шляхом через комерційні банки, вив фізичних осіб в момент відкриття рахунку, че
чався фахівцями з фінансів, адміністративно рез погодження зі службою безпеки банку;
— організація поглибленого навчання
го і фінансового права а саме: О. Глущенко, О. Ку
ришко, М. Прошунін, О. Кальман, С. Буткевич, фронтофісу банку з метою запобігання та кон
А. Клименко, Є. Павліченко та інші. У вітчиз тролю за небажаними контактами з клієнтами.
Небажаними контактами з клієнтами буде
няному банківському секторі було накопичено
значний досвід промислової реалізації та фак мо вважати цільове спілкування потенційного
тичного здійснення фінансового моніторингу суб'єкта звернення до банку, в ході якого за
із виділенням кращих практик на ринку, поряд безпечується, яке найбільше розкривається в
із обмеженими теоретичними дослідженнями ході проведення ситуативного аналізу та ви
його конкретизованих аспектів. Проте на сьо вчення прецедентного досвіду серед представ
годнішній день лишається невирішеним питан ників банківської системи [8, с. 329].
Проведемо ситуативний аналіз позитивної
ня хронології дій при застосування фінансово
го моніторингу в якості елементу забезпечен та негативної практик функціонування банків
ня ФБ банку, зокрема у питаннях поглибленої у рамках забезпечення ФБ у практичних аспек
перевірки клієнтів, ризикорієнтованого підхо тах відповідності фінансового моніторингу. В
рамках даного ситуативного аналізу формуєть
ду банку та селекції фінансових операцій.
ся оптимальне рішення
Розглянемо ситуативний аналіз в рамках за
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є впорядкування залежності безпечення ФБ банків на рисунку 1, який перед
фінансового моніторингу з забезпеченням бачає детальний аналіз ситуацій на базі прак
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до сприйняття діяльності
цього банку на ринку ре
гулятором і стимулювати
Позитивний приклад
Негативний приклад
його до виведення фінан
сової установи з ринку.
До відділення банку звернулася фізична особа
До банку звернулася особа з ціллю виконання
Звісно наслідковий сце
з метою внесення готівки на свій поточний
переводу коштів як сплату за автомобіль на
нарій є небажаним і недо
рахунок на суму 460 тис. грн.
рахунок автосалону на суму, що є значно
За інформацією, котра доступна в банку,
меншою, наприклад, 460 тис. грн.
пустимим з боку НБУ,
підтвердженим джерелом доходу клієнта є
Така інформація, котра додана клієнтом в
тому у часовому про
лише заробітна плата 15 тис. грн. Клієнт
анкетуванні, є досить повною для визначення
оповістив персонал відділення банку про свої
справжніх можливостей клієнта та джерел
міжку використовується
намірів здійснити транзакцію за автомобіль
походження коштів.
тенденція та методичні
та запропонував засвідчити додаткові
У цьому випадку банк не потребує від клієнта
документи, котрі у повній мірі
додаткових документів щодо джерел
підходи по реалізації ти
підтверджують джерела походження коштів.
походження коштів при умові відсутності
пових банківських опе
Через 3 дні клієнт ініціював транзакцію за
певних сумнівів
автомобіль у розмірі 460 тис. грн. без
рацій в конкретному ко
надання документів. Головний офіс банку
мерційному банку з ура
дав відмову клієнту у проведенні транзакції,
хуванням циклічності,
спираючись на те, що у банку відсутня
необхідна інформація про джерела
схожості типовості та
походження коштів клієнта
ступеню фіктивності [2, с.
10].
Окремим кроком про
понується
розглянути си
Оптимальне рішення
туативний аналіз щодо
У цьому випадку оптимальним рішенням щодо встановлення більш
здобуття фінансової ін
реального дотримання порядку і при ідентифікації походження коштів та
формації про клієнтів в
фінансового становища банківських клієнтів.
Ці методи допоможуть забезпечити захист ФБ банків від фінансових
рамках проведення фі
махінацій та помилок і фільтрувати небажаних клієнтів
нансового моніторингу
Рис. 2. Ситуативний аналіз здобуття фінансової інформації клієнтів по їхніх операціях та
встановлення критичних
Джерело: складено автором на основі [ 5, с. 80].
точок зіткнення запитів і
тичного досвіду провідних вітчизняних банків. функціонального процесу фронтофісу банку.
Розглянемо діючі методики які застосову Цей підхід було зображено на рисунку 2.
Єдиний підхід у рамках прийняття опти
валися при з'ясуванні стандартних порушень
ФБ фінансового посередника та адаптуємо їх мального рішення банком є малоймовірним на
під вибіркову систему індикаторів порушень практиці, бо диверсифікація джерел надход
фінансового моніторингу банку в рамках про ження коштів будьякої фізичної особи може
тидії загроз співпраці з клієнтами та зовнішнім складатися з широкого переліку варіантів, яким
середовищем. Подібна методика базується на не може бути прописаний регламентом для
основі імплементації моделі варіативного пре фронт офісу, зокрема допомога родичам або
диктора, зображеного у матричному вигляді приватні борги клієнта є комплексним та не
можливим за рахунок якої вбачається можли прозорим процесом який потребує додатково
вим представлення результатів діяльності ко го часу на узгодження.
Індикатори відповідності поданої клієнт
мерційного банку з вхідним потоком клієнтів
та запитами зовнішнього середовища щодо за ської інформації, на нашу думку, повинні пе
хищеності фінансових інтересів його суб'єктів, ревірятися на адекватність та потенційне не
а й виявлення негативних зміну значеннях інди збігання з аналогічними галузями зайнятості,
каторів фінансової безпеки, установлення при бізнесмоделями управління, практичним дос
чини виявлених відхилень, що дає змогу вчас відом кредитнодепозитного управління ко
но розробити заходи, спрямовані на захист мерційного банку.
Встановлення економічного змісту фінан
фінансових інтересів учасників фонд і вдоско
налення механізму забезпечення фінансової сової операції клієнта в рамках системи забез
печення ФБ банку є спільною метою комплек
безпеки [9, с. 84].
Оскільки певне клієнтське коло чи спе су служб банку в стриманні умов стабільності
цифічні фінансові операції можуть становити для останніх.
Запропонуємо формат реінкарнації та
високу загрозу для формування якісного ком
плексного висновку по діяльності комерційно відтворення ділових відносин з клієнтом, коли
му банку, яке докорінно може змінити підходи клієнт після першої відмови в обслуговування
Ситуативний аналіз
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після аналізу служб фінансової
Проведення аналізу клієнтської інформації про фінансову
безпеки або фінансового моніто
операцію для забезпечення ФБ банку
рингу прагне повторно здійснити
операцію в заданих умовах невиз
З’ясування мети
Пошук відповідності
З’ясування
наченості. Такий формат передба
поставленої
змісту фінансової
можливостей клієнта
операції діяльності її
здійснити фінансову
фінансової операції
чає окрім класичних інструментів
учасників
операцію на таку суму
скорингу, аналізу фінансового
стану та відповідності продукту
Ідентифікація джерел
Встановлення
З’ясування
використання наступних особли
походження коштів
економічного сенсу
інформації про
востей: зіставлення біхевіористич
клієнтів
діяльність учасників
фінансової операції
них характеристик клієнта та да
Рис. 3. Аналіз інформації про фінансову операцію
них поглибленої перевірки з ме
для забезпечення ФБ банку
тою ідентифікації справжньої
мети проведення фінансової операції; пошук безпечення ФБ банку носить визначний сенс та
альтернатив з боку клієнта чи банку, направ об'єднує у собі такі масиви даних яким прита
лених на задоволення клієнтського запиту з манна нестійкість, нелінійність та вибірковість
аналізом послідуючої реакції та звернення в [1, с. 360].
іншому суб'єкті господарювання (банку); по
Найбільш ефективно засади забезпечення
становка направлених пасток та додаткових фінансового моніторингу можна проаналізува
ініціатив підкріплених збільшеною тарифіка ти, розібравшись з практичними випадками, до
цією послуги, що пропонується в рамках по лучивши до них власне відношення виходячи з
вторного звернення [ 4, с. 184].
поставлених завдань.
Не виключені випадки групового зловжи
Сумнівність чи фіктивність клієнта визнана
вання коли в фіктивних схемах приймають всередині функціональних підрозділів банку
участь декілька і більше кієнтів а також банків, вважається умовною та не є показовим чинни
змінюючи при цьому призначення платежів та ком, а лише відображає стратегічний вектор по
трасу їх проходження з метою транзитування водження з клієнтами в банку. Налагодження
та укриття від несплати податків або крадіжок відносин з іншим, досі не знайомим клієнтським
коштів.
колом встановлює прерогативу та перепони
Отже, проведемо хронологію аналітичного розвитку, в разі необгрунтованої відмови
процесу обробки інформації про фінансову клієнту в обслуговування, мотивуючи порушен
операцію клієнта для забезпечення ФБ банку ня фінансової безпеки та фінансового моніто
на рис. 3.
рингу. Напроти клієнта необхідно долучати до
Деталізація клієнтської інформації перед прозорої перевірки відповідно до методики
бачає можливість повторних запитів та з'ясу поглибленої перевірки із отриманням згоди на
вання клієнтських станів, за рахунок вербаль опрацювання персональних даних та зустріч
них роз'яснень та письмових обгрунтувань у ним уточненням інформації по іншим банкам.
контексті забезпечення фінансової платоспро
У певних встановлених поточним законо
можності та ФБ банку. Зміст та поглиблене вив давством подіях, комерційний банк як учасник
чення фінансової операції клієнта в рамках за первинного фінансового контролінгу зобов'я
Таблиця 1. Методика проведення детальної перевірки клієнтів банку
1. З'ясування більшого
обсягу інформації про
клієнта з ціллю визначення
ризиків
2. Покращення якості
інформації про клієнта, яка
отримується з метою
ідентифікації та вивчення
шляхом
3. Збільшення частоти
уточнення інформації про
клієнта з метою
управління виявленими
ризиками

Методика проведення детальної перевірки клієнтів банку
- пошук інформації щодо членів
- пошук негативної інформації
сім’ї та близьких бізнес-партнерів,
у ЗМІ стосовно клієнта, його
зокрема долучення їх кредитної
партнерів, роботодавців чи
історії та даних з минулого до
контрагентів
аналізу
- перевірки законності джерел
- встановлення вимоги щодо
походження коштів та активів
здійснення першої операції по
клієнта та їх відповідності наявній
рахунку клієнта із
в банку інформації про клієнта та
використанням рахунку такого
зміст його діяльності
клієнта, відкритого в іншому
банку
- отримання дозволу керівництва
- збільшення частоти та
на встановлення/підтримання
глибини аналізу операцій
ділових відносин з метою
клієнта з метою виявлення
забезпечення обізнаності
нетипових чи неочікуваних
керівництва щодо ризиків ВК/ФТ
операцій, які можуть викликати
підозру у ВК/ФТ

- пошук інформації щодо
минулої та теперішньої ділової
діяльності клієнта або його КБВ
- кодування ознак фіктивності по
клієнту за рахунок символів
фінансових операцій, деталізації
фінансового стану та строку
функціонування клієнта на
ринку
- збільшення частоти уточнення
інформації про клієнта, щоб
переконатися, що ризик клієнта
не змінився та залишається
підконтрольним

Джерело: складено автором на основі [5, с. 80].

74

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 2, 2018
Надійні для використовування джерела інформації про КБВ

саме така служба як фінансовий
моніторинг, вичерпно асистує
правлінню банку та службі
економічної безпеки у питаннях
здобута інформація з урядових реєстрів, котрі складають інформацію про КБВ, також
запобігання порушень та сумн
слід зазначити важливість врахування поточної проблематики присутності в ЄДР не
івних процедурних моментів
завжди правдивої інформації про КБВ через суттєву кількість юридичних осіб
оформлення взаємовідносин
клієнта з банком. Пропонуємо
інформація, котра отримана від інших комерційних структур з метою забезпечення
переглянути на рисунку 4 види
вдалого встановлення КВБ
джерел інформації, котрі не
обхідні для використовувати
інформація, отримана від клієнта, зокрема, у вигляді належним чином засвідчених
при встановленні контролерів
копій офіційних документів (наприклад, трастових декларацій), що містять
бізнесу.
інформацію про реального/реальних КБВ
Встановлення джерел по
ходження
статків та коштів бан
інші джерела інформації, а саме такі, як комерційні бази, аудиторські звіти, державні
ківських клієнтів, які є ПЕП,
бази даних
становить собою один з най
важливіших компонентів про
Рис. 4. Надійні джерела інформації про КВБ
цесу детальної ідентифікації
Джерело: складено автором на основі [3, с. 318].
клієнта згідно з рекомендацій
заний забезпечити поглиблену перевірку FATF. У встановлених законодавством прави
клієнта для його ж власної фінансової безпе лах, банк здійснює належні заходи щодо вста
ки. У таблиці 1 показані способи забезпечення новлення джерел походження статків та коштів
детальної перевірки клієнтів в їх варіації [2, с. клієнтів, які є ПЕП. При цьому банк:
— до узгодження бізнес відносин, відкрит
10].
Узгодження заходів вітчизняних банків з тя рахунку, здійснює відповідні заходи щодо
міжнародними стандартами щодо відмивання з'ясування джерел походження статків та кош
коштів та фінансування тероризму (ПВК/ФТ) тів клієнта;
— протягом бізнес відносин, банк застосо
окреслено те, що комерційна установа повин
на сформулювати кінцевого бенефіціарного вує ряд заходів щодо з'ясування джерел похо
власника (КВБ) та запровадити реалізацію за дження коштів клієнта (при виконанні впро
ходів з ідентифікації особи клієнтів таким ме довж ділових відносин фінансових операцій на
тодом, щоб вона була повністю впевнена в тому, суми, які в суцільному обсязі суттєво переви
щують розмір коштів, які банком були встанов
що вона знає, хто є КБВ.
Така інформація є суворо цінною для розу лені на етапі запровадження бізнес відносин).
міння та забезпечення банком проведення
чіткого оцінювання потенційних ризиків ВК/
ВИСНОВКИ
ФТ, які здебільшого притаманні бізнес відно
У рамках дослідження сформовано опти
синам з певним клієнтом, з ціллю реалізації на мальне рішення щодо подальших ділових сто
базі ризикорієнтованої методики відповідних сунків за рахунок застосування ситуативного
заходів обережності та елімінації вживання аналізу інформації по клієнтам, які викликають
своїх послуг для ВК/ФТ. Некоректність у з'я сумніви за ознаками фінансового моніторингу.
суванні правильної та своєчасної інформації Встановлено список необхідної інформації, а
про КБВ полегшує ВК/ФТ, маскуючи:
саме інформації, котра є у відкритому доступі,
— особи знайомих або підозрюваних у додаткових документів та офіційних доку
скоєнні злочинів;
ментів, які можна з впевненістю використову
— істинну ціль відкриття рахунку або збіль вати під час проведення аналізу повинні бути
шення капіталу;
повноцінними для розуміння комерційного
— основну мету розпорядження коштами банка про джерела походження статків та
або майном, які пов'язані з іншою юридичною коштів для забезпечення ФБ комерційних
особою [7, с. 158] .
структур, за рахунок чого було удосконалено
Під час встановлення КБВ банк мусить ви методику проведення детальної перевірки
користовувати перевірені джерела інформації, клієнтів банку.
базуючись у процесі їх селекції ризикорієнто
Обгрунтовано комплексність понять фінан
ваним методом. Документарний обіг впливає на сова безпека банку та фінансовий моніторинг,
реалізацію політики забезпечення ФБ банку, бо як цілісна система взаємозв'язків із зовнішнім
дані, отримані у вигляді листа, сформованого і офіційно засвідченого власником
визначальної участі клієнта, або реальним КБВ клієнта
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середовищем. Запропоновано формат реінкар
нації та відтворення ділових відносин з
клієнтом, коли клієнт після першої відмови в
обслуговування після аналізу служб фінансо
вої безпеки або фінансового моніторингу праг
не повторно здійснити операцію в заданих умо
вах невизначеності.
Встановлено, що для ідентифікації кінцево
го беніфіціара та в рамках поглибленої пере
вірки банк може вживати не тільки інформацію
з підтверджених джерел, або мереж, але і нама
гається здобувати інформацію іншими шляха
ми для отримання найбільш новітніх даних за
для уникнення формального способу аналізу
інформації.
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ESTIMATION OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF FORESTRY ENTERPRISES
OF THE ZHYTOMYR REGION
У статті проведено повну оцінку методики економічного аналізу фінансового потенціалу та визначення його
критичних точок на лісогосподарських підприємств, а також апробація діючих аналітичних процедур. Проведено
аналітичну оцінку та наведено висновки за такими показниками: коефіцієнт забезпечення оборотних активів, оцінка
власними коштами власних обігових коштів лісогосподарських підприємств, маневреності робочого капіталу, ма<
невреності власних обігових коштів, коефіцієнту забезпечення власними обіговими коштами запасів, коефіцієнту
покриття запасів, коефіцієнту фінансової незалежності (автономії). Слід зазначити, що всім досліджуваним підприє<
мствам притаманні певні проблеми із забезпеченням платоспроможності в часі та дотриманням оптимальної струк<
тури джерел фінансування.
In the article a full assessment of the methodology of economic analysis of financial potential and the definition of its
critical points in forest enterprises, as well as testing existing analytical procedures. An analytical estimation was carried
out and conclusions were drawn on the following indicators: the ratio of maintenance of current assets, the estimation of
own funds of own working capital of forest enterprises, the maneuverability of working capital, the maneuverability of
own working capital, the ratio of provision of own working capital of stocks, the coefficient of inventory coverage, the
coefficient of financial independence (autonomy) . It should be noted that all investigated enterprises have certain problems
inherent in providing solvency in time and observing the optimal structure of sources of financing.

Ключові слова: економічний аналіз, фінансова стійкість, оцінка, фінансовий потенціал,
лісогосподарські підприємства.
Key words: economic analysis, financial stability, estimation, financial potential, forest
enterprises.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічний аналіз є інформаційною сис
темою, яка даємо можливість оцінити фінан
совий потенціал лісогосподарського підприє
мства в цілому та його окремі складові зокре
ма. Так, аналітичний інструментарій передба
чає сукупність відносних показників, які ха
рактеризують фінансову стійкість, ділову ак
тивність, ліквідність та рентабельність лісогос
подарського підприємства. Особливо важли
вим у ринкових умовах господарювання та по
требою залучення додаткового фінансування
з корпоративного сектору є оцінка фінансової
стійкості лісогосподарських підприємств.
Адже саме зазначенні підприємства займають
вагоме значення в забезпеченні сталого роз
витку економіки країни, а в інформації про їх
фінансовий стан зацікавлені стейкхолдери різ
них рівнів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання фінансової стійкості підприємств
розглядали вітчизняні вчені Селезньова Н.Н.,
Іонова А.Ф. [13], Макар'єва В.І., Андрєєва Л.В.
[8], Філімоненко О.С. [14], ЦалЦалко Ю.С. [15],
Савіцька Г.В. [12]; Абрютіна М.С., Грачова А.В.
[3], Бочаров В.В. [6], В.Г. Артеменко, М.В. Бел
лендир [4], М.І. Баканов, А.Д. Шеремет [5], Г. Ши
насі [2], Ф. Мішкін [1], Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С.
[16], М.О. Кизим, В.А. Забродський, В.А. Зінчен
ко, Ю.С. Копчак [10], Ю.Б. Рубін, В.І. Солдаткін
[11], Н.А. Мамонтова [9], Л.М. Докієнко [7]. В цих
працях розробленно методики аналітичної оці
нки фінансової стійкості підприємств різних га
лузей національної економіки.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансова стійкість містить у собі сукупність
аналітичних показників до яких відносимо:
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Таблиця 1. Аналітична оцінка власних обігових коштів лісогосподарських підприємств
Підприємство
ДП «МалинськеЛГ»
ДП «НародицькеСЛГ»
ДП «Новоград-Волинське
ДЛСГ»
ДП «Городицьке ЛГ»
ДП «Коростишівське ЛГ»

Значення показника, за роками
2013
2014
2015
2016
-2208
-3179
-3064
-3060
-2053
-31
47
1119
7283
12104 19487
18289

Абсолютне відхилення
14 / 13
15 / 14
16 / 15
-971
115
4
2022
78
1072
4821
7383
-1198

Відносне відхилення, %
14 / 13
15 / 14
16 / 15
43.98
-3.62
-0.13
-98.49
-251.61
2280.85
66.2
61
-6.15

-2741
-3915

-253
1553

9.23
-39.67

-2994
-2362

-2714
-2787

-3690
-2055

280
-425

-976
732

-9.35
17.99

35.96
-26.26

Таблиця 2. Аналітична оцінка коефіцієнту забезпечення оборотних активів власними коштами
Підприємство
ДП «МалинськеЛГ»
ДП «НародицькеСЛГ»
ДП «Новоград-Волинське
ДЛСГ»
ДП «Городицьке ЛГ»
ДП «Коростишівське ЛГ»

Значення показника, за роками
2013
2014
2015
2016
-0.32
-0.41
-0.67
-0.37
-0.47
-0.01
dil na 0
0.14

Абсолютне відхилення
14 / 13
15 / 14
16 / 15
-0.09
-0.26
0.3
0.46
0.01
0.13

Відносне відхилення, %
14 / 13
15 / 14
16 / 15
27.94
61.99
-44.28
-98.87
-100
1942.46

0.54

0.61

0.59

0.52

0.06

-0.02

-0.06

11.14

-3.24

-10.77

-0.87
-0.87

-0.58
-0.3

-0.6
-0.27

-0.6
-0.13

0.29
0.57

-0.02
0.02

-0
0.14

-33.14
-65.78

3.08
-7.79

0.15
-52.14

Таблиця 3. Аналітична оцінка маневреності робочого капіталу
Підприємство
ДП «МалинськеЛГ»
ДП «НародицькеСЛГ»
ДП «Новоград-Волинське
ДЛСГ»
ДП «Городицьке ЛГ»
ДП «Коростишівське ЛГ»

Значення показника, за роками
2013
2014
2015
2016
-1.55
-1.34
-1.03
-2.12
-0.23
-38.19
18.04 2.41
1.09
0.46
0.41
0.67

Абсолютне відхилення
14 / 13
15 / 14
16 / 15
0.21
0.31
-1.09
-37.96
56.24
-57.63
-0.63
-0.06
0.26

Відносне відхилення, %
14 / 13
15 / 14
16 / 15
-13.68
-22.99
106.4
16167.92
-147.24
-95.98
-57.52
-12.14
63.34

-0.37
-0.72

-0.37
-1

100.6
139.6

-0.74
-1.72

-0.86
-2.38

-0.92
-5.26

-0.12
-0.66

-0.06
-2.87

16.12
38.64

6.54
120.52

Таблиця 4. Аналітична оцінка маневреності власних обігових коштів
Підприємство
ДП «МалинськеЛГ»
ДП «НародицькеСЛГ»
ДП «Новоград-Волинське
ДЛСГ»
ДП «Городицьке ЛГ»
ДП «Коростишівське ЛГ»

Значення показника, за роками
2013
2014
2015
2016
-0.03
-0.15
-0.16
-0.01
-0
-21.39
21.64 1.52
0.13
0.56
1.06
0.62

Абсолютне відхилення
14 / 13
15 / 14
16 / 15
-0.13
-0
0.15
-21.39
43.03
-20.12
0.43
0.5
-0.44

Відносне відхилення, %
14 / 13
15 / 14
16 / 15
472.13
2.26
-95.82
dil na 0
-201.17
-92.97
337.17
88.85
-41.74

-0.01
-0

-0.07
0

1170.93
-100

-0.08
0

-0
-0.09

-0.1
-0.09

0.07
-0.09

-0.1
-0

-94.86
dil na 0

2480.94
0.59

Таблиця 5. Аналітична оцінка коефіцієнту забезпечення власними обіговими коштами запасів
Підприємство
ДП «МалинськеЛГ»
ДП «НародицькеСЛГ»
ДП «Новоград-Волинське
ДЛСГ»
ДП «Городицьке ЛГ»
ДП «Коростишівське ЛГ»

Значення показника, за
роками
2013
2014
2015
2016
-0.65
-0.75
-0.97
-0.47
-4.26
-0.03
0.06
0.41
0.91
2.15
2.45
1.5

14 / 13
0.1
-4.23
-1.24

15 / 14
-0.22
0.08
0.3

16 / 15
0.5
0.4
-0.95

14 / 13
-15.85
99.39
-135.41

15 / 14
29.86
-311.69
13.82

16 / 15
-51.55
2387.51
-38.78

-2.7
-0

-1.35
0

0.19
-0.09

0.07
-0

50.15
-100

-13.88
dil na 0

-6.14
0.59

-1.35
0

-1.16
-0.09

-1.09
-0.09

власні обігові кошти, коефіцієнт забезпечення
оборотних активів власними коштами, манев
реність робочого капіталу, маневреність власних
обігових коштів, коефіцієнт забезпечення влас
ними обіговими коштами запасів, коефіцієнт по
криття запасів, коефіцієнт фінансової незалеж
ності (автономії).
Для повної оцінки методики економічного
аналізу фінансового потенціалу та визначення
його критичних точок на лісогосподарських
підприємств є потреба в апробації діючих аналі
тичних процедур. Дослідження побудуємо на
прикладі ДП "Малинське лісове господарство",
ДП "Народицьке спеціалізоване лісове господар
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Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

ство", ДП "НовоградВолинське досвідне лісо
мисливське господарство", ДП "Житомирське
лісове господарство", ДП "Коростишівське лісо
ве господарство". Інформаційною базою дослі
дження є фінансова звітність лісогосподарських
підприємств.
Показники фінансової стійкості лісогоспо
дарських підприємств представлено в таблицях
1—7.
За даними розрахунків показника власних
обігових коштів наведеними в таблиці 1 можна
констатувати, що більшість досліджених лісогос
подарських підприємств відчувають нестачу об
ігових активів, які фінансуються за рахунок влас
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 6. Аналітична оцінка коефіцієнту покриття запасів
Підприємство
ДП «МалинськеЛГ»
ДП «НародицькеСЛГ»
ДП «Новоград-Волинське
ДЛСГ»
ДП «Городицьке ЛГ»
ДП «Коростишівське ЛГ»

Значення показника, за роками
2013
2014
2015
2016
1.06
0.67
0.35
0.46
0.51
1.55
3.09
1.68
1.17
2.52
2.86
1.62

Абсолютне відхилення
14 / 13
15 / 14
16 / 15
-0.39
-0.32
0.11
1.03
1.55
0.75
1.35
0.34
-1.24

Відносне відхилення, %
14 / 13
15 / 14
16 / 15
-36.81
-47.7
32.73
200.4
100.05
80.55
115.28
13.64
-43.29

-1.69
0.51

1.23
0.02

-73.19
4.42

-0.45
0.53

-0.86
0.83

-1.09
0.7

-0.41
0.3

0.07
-0.13

91.14
57.12

-6.14
-16.07

Таблиця 7. Аналітична оцінка коефіцієнту фінансової незалежності (автономії)
Підприємство
ДП «МалинськеЛГ»
ДП «НародицькеСЛГ»
ДП «Новоград-Волинське
ДЛСГ»
ДП «Городицьке ЛГ»
ДП «Коростишівське ЛГ»

Значення показника, за роками
2013
2014
2015
2016
0.53
0.49
0.67
0.6
0.51
0.59
0.65
0.66
0.74
0.74
0.7
0.66

Абсолютне відхилення
14 / 13
15 / 14
16 / 15
-0.04
0.18
-0.07
0.08
0.06
0.01
0
-0.05
-0.03

Відносне відхилення, %
14 / 13
15 / 14
16 / 15
-7.11
36.96
-11.14
15.65
9.89
0.99
0.13
-6.14
-4.56

0.65
0.4

-0.07
0

-10.3
1.02

0.58
0.41

0.67
0.4

0.61
0.34

ного капіталу та довгострокових зобов'язань.
Зокрема за даними фінансової звітності ДП "Ма
линськеЛГ", ДП "Городицьке ЛГ" та ДП "Коро
стишівське ЛГ" мають від'ємне значення власних
обігових коштів не тільки на кінець 2016 року, а
й протягом всього досліджуваного періоду (2013
2016), що свідчить про сталість такої тенденції.
Аналіз динаміки власних обігових коштів ДП
"МалинськеЛГ" показав, що керівництву
підприємства не вдається зменшити їх нестачу,
яка суттєва збільшилась в 2014 році (в порівнянні
з 2013 р. на 43,98%), протягом наступного року
нестача була зменшена на 3,62%, а в 2016 р. в по
рівнянні з 2015 р. лише на 0,13%. Інша ситуація
спостерігається на ДП "Городицьке ЛГ", протя
гом 2013—2015 рр. підприємство утримувало не
стачу власних обігових коштів приблизно на од
ному рівні, в 2015 р. підприємству вдалося змен
шити нестачу власних обігових коштів в по
рівнянні з 2014 р. на 280 тис. грн, що склало
9,35% і тим самим нівелювати зростання нестачі,
яка відбулася в 2014 р., а також несуттєво змен
шити її на 27 тис. грн. Однак у 2016 році сума
нестачі власних обігових коштів ДП "Городиць
ке ЛГ" зросла на 35,96% або 976 тис. грн та до
сягла максимуму за період, що досліджується. На
відміну від двох попередніх підприємств, для
яких 2014 р. супроводжувався зростанням не
стачі власних обігових коштів, ДП "Коростиші
вське ЛГ" в 2014 р. вдалося подолати максималь
не значення їх нестачі, зменшивши суму нестачі
власних обігових коштів до 2362 тис. грн, що на
39,67% або на 1553 тис. грн менше ніж у 2013 р.
Не зважаючи на зростання суми нестачі власних
обігових коштів, у 2015 р. в порівнянні з 2014 р.
(на 17,99%), в 2016 р. фінансова звітність відоб
ражає поступове її зменшення, оскільки саме в
цьому році спостерігається найменше значення
нестачі власних обігових коштів протягом дослі
джуваних років. 2014 р. також характеризував
Передплатний індекс 21847

0.09
-0.01

-0.06
-0.06

14.65
-2.17

-8.97
-14.31

ся суттєвим зростанням власних оборотних
коштів для ДП "Народицьке СЛГ", яке зменши
ло суму нестачі майже на 100% (на 2022 тис. грн або
98,49%), а в подальших періодах змогло вийти на
позитивне значення цього показника, тим самим
забезпечивши фінансування за рахунок власно
го капіталу та довгострокових зобов'язань не
тільки необоротних активів, а й обігового капі
талу. Так, у 2016 р. сума власних оборотних ак
тивів становила 1119 тис. грн, що маже в 23 рази
більше ніж в попередньому році. ДП "Новоград
Волинське ДЛСГ" єдине підприємство, яке про
тягом досліджуваних періодів володіло власни
ми обіговими коштами та постійно нарощувало
їх обсяги достатньо стабільними темпами: в 2014 р.
приріст склав 66,2%, в 2015 р. — 61 %. У 2016 р.
загальна економічна нестабільність, недоско
налість законодавства та політична ситуація при
звела до зменшення суми власних обігових
коштів ДП "НовоградВолинське ДЛСГ" на 1198
тис. грн, що складає 6,15%. На кінець 2016 р. ДП
"Новоградволинське ДЛСГ" власні обігові кош
ти підприємства, які доступні підприємству для
виконання своїх зобов'язань в ході щоденної
основної діяльності складають 18289 тис. грн.
Таким чином, аналіз стану та динаміки власних
обігових коштів лісогосподарських підприємств
дозволяє констатувати, що троє з досліджува
них підприємств відчувають нестачу оборотно
го капіталу та власних джерел фінансування обо
ротних активів, оскільки не тільки оборотні ак
тиви фінансуються за рахунок поточних зобов'
язань, а й частина необоротних активів, що не
гативно характеризує фінансову стійкість лісо
господарських підприємств.
Отримані дані щодо наявної суми власних об
ігових коштів лісогосподарських підприємств, а
точніше їх нестачі напряму визначають розміри
наступних відносних величин, які характеризу
ють фінансову стійкість підприємства — коефі
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цієнта забезпечення оборотних активів власни
ми коштами, маневреності робочого капіталу,
маневреності власних обігових коштів та забез
печення власними обіговими коштами запасів. За
даними, наведеними в таблиці 2, відповідно до
попередніх розрахункових даних власних обіго
вих коштів, можна констатувати, що додатне зна
чення коефіцієнту забезпечення оборотних ак
тивів власними коштами протягом всього періо
ду, що аналізується спостерігається на ДП "Ново
градВолинське ДЛСГ". Протягом 2013—2016 рр.
значення зазначеного коефіцієнта коливалось в
межах 0,52—0,61, на кінець 2016 р. на одну грив
ню оборотних активів приходиться 0,52 грн влас
них обігових коштів. Слід заначити, що незважа
ючи на позитивне значення, забезпеченість обо
ротних активів власними коштами ДП "Ново
градВолинське ДЛСГ" у 2016 р. є найменшою за
досліджуваний період та в порівнянні з попе
реднім періодом має негативну тенденцію до зни
ження, оскільки, в порівнянні з 2015 р. його
приріст склав 10,77 %, та його значення є мен
шим ніж у 2013 р., в якому на одну гривню обо
ротних активів приходилось 0,54 грн власних
коштів. Найбільше значення досліджуваного ко
ефіцієнту 0,61 спостерігалось в 2014 р., що зу
мовлене суттєвим зростанням власних обігових
коштів ДП "НовоградВолинське ДЛСГ" (приріст
склав 66,2%), однак, не зважаючи на збережен
ня тенденції до зростання суми власних обіго
вих коштів (у 2015 р. у порівнянні з 2014 р. приріст
власних обігових коштів склав 61 %), нарощення
обсягів оборотних активів призвело до скорочен
ня значення коефіцієнта забезпеченості оборот
них активів на 3,24%, до 0,59. В цілому, слід за
начити, що незначні коливання значення коефі
цієнту забезпечення оборотних активів власни
ми обіговими коштами та його додатне значення
оптимістично характеризують властивості
фінансової стійкості ДП "НовоградВолинське
ДЛСГ". Ще одним з досліджених лісогосподарсь
ких підприємств, яке має додатне значення кое
фіцієнту забезпечення оборотних засобів влас
ними коштами є ДП "Народицьке СЛГ", у 2016 р.
на одна гривня оборотних активів забезпечува
лись 0,14 грн власних та довгострокових джерел
фінансування. Протягом досліджуваного періо
ду спостерігається стійка тенденція до зростан
ня коефіцієнта забезпечення оборотних активів
власними коштами, з від'ємного значення в 2013 р.
(0,47) підприємству вдалося забезпечити щоріч
ний приріст власних оборотних активів, що ха
рактеризує підвищення фінансової стійкості,
збільшення незалежності від зовнішніх джерел
фінансування. Найсуттєвіша нестача власних
коштів для забезпечення оборотних активів спо
стерігається на ДП "Городицьке ЛГ" — 0,6, крім
того, така тенденція спостерігається останніх
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три роки, з 2014 р. значення коефіцієнта забез
печення власними оборотними кошами оборот
них активів тримається на позначці 0,58 — 0,60.
Незважаючи на те, що в порівнянні з 2013 р., це
значення зменшилось на 33,14 % (0,29), така тен
денція свідчить про недостатні дії щодо підви
щення фінансової стійкості підприємства. Пози
тивно можна оцінити динаміку зміни коефіцієн
та забезпечення оборотних активів власними
коштами ДП "Коростишівське ЛГ", оскільки про
тягом 2014—2016 рр. спостерігається поступове
зменшення суми нестачі власних оборотних ак
тивів для забезпечення оборотних активів,
підприємство суттєво покращило ситуацію в по
рівнянні з 2013 р., в якому нестача власних коштів
для забезпечення оборотних активів складала 
0,87, в той час як у 2016 р. ця нестача складала 
0,13 грн на одну гривню оборотних активів. На
відміну від попереднього підприємства, щодо
значення зазначеного коефіцієнта на ДП "Ма
линськеЛГ" не можна визначити загальної тен
денції, протягом 21013—2015 рр. відбувався
приріст нестачі власних коштів на одну гривню
оборотних активів достатньо значними темпами
(в 2014 р. приріст нестачі склав 27,94%, у 2015 р.
у порівнянні з попереднім 61,99%). У 2016 р.
підприємству вдалося досягти значення змен
шення нестачі власних коштів для забезпечення
оборотних активів до 0,37, що, однак, більше ніж
в 2013 році, де значення нестачі власних коштів
було найменшим і складало 0,31 грн на одну грив
ню оборотних активів. У результаті проведених
розрахунків, можна констатувати, що для лісо
господарських підприємств на сучасному етапі
спостерігаються певні проблеми щодо покриття
оборотних активів власними та довгострокови
ми джерелами фінансування.
Враховуючи, що показник маневреності ро
бочого капіталу (табл. 3) та коефіцієнт забезпе
чення власними обіговими коштами запасів
(табл. 5) є оберненими з розглянемо їх значення
на досліджуваних підприємствах в сукупності.
Розмір власних обігових коштів визначає значен
ня зазначених коефіцієнтів, тому додатні значен
ня коефіцієнту забезпечення власними обігови
ми коштами запасів і, відповідно, їх достатність
для забезпечення безперервного здійснення гос
подарської діяльності лісогосподарського
підприємства спостерігається на ДП "Народиць
ке СЛГ" та ДП "НовоградВолинське ДЛСГ", на
першому підприємстві на кінець 2016 р. кожна
гривня запасів забезпечується 0,41 грн власних
коштів, у другого підприємства цей показник
майже втричі більший та становить 1,5 грн влас
них коштів на одну гривню запасів. Зазначене
позитивно характеризує маневреність робочого
капіталу, оскільки запаси підприємства фінансу
ються за рахунок стійких пасивів, що дозволяє
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збільшити виробничі можливості лісогоспо
дарських підприємств. Від'ємне значення ко
ефіцієнтів забезпечення власними обіговими
коштами запасів ДП "МалинськеЛГ", ДП "Горо
дицьке ЛГ" та ДП "Коростишівське ЛГ" свідчить
про недостатність забезпечення запасів стабіль
ними джерелами фінансування (власними та дов
гостроковими), що відповідно негативно харак
теризує маневреність робочого капіталу. Аналіз
динаміки коефіцієнтів дозволяє констатувати
позитивну тенденцію, оскільки управлінському
персоналу ДП "МалинськеЛГ", ДП "Городицьке
ЛГ" вдалося досягти певного зростання значен
ня показника забезпечення запасів власними обі
говими коштами (скорочено нестачу власних
оборотних коштів на одну гривню запасів у 2016 р.
у порівнянні з 2015 р. на 51,55% та 6,14% відпо
відно).
Аналогічна ситуація спостерігається щодо
показника маневреності власних обігових коштів
(табл. 4). Всі підприємства, які мають нестачу
власних обігових коштів, а саме ДП "Малинсь
кеЛГ", ДП "Городицьке ЛГ" та ДП "Коростиші
вське ЛГ", відповідно, мають значення маневре
ності власних обігових коштів менше нуля, що
говорить про проблеми з фінансовою стійкістю,
високий рівень залежності від залучених коштів
та неспроможність формувати оборотний капі
тал за рахунок власних та довгострокових дже
рел. Однак негативне значення цього показника
на кінець 2016 р. для всіх трьох підприємств є
достатньо незначним — 0,1, крім того, спосте
рігається позитивна динаміка. Зокрема ДП "Ма
линське ЛГ" досягло зменшення від'ємного зна
чення маневреності власних обігових коштів
95,82 % за рахунок збільшення грошових коштів
та утримання нестачі власних обігових коштів на
рівні 2015 р. Незважаючи на достатньо високе
значення зазначеного показника ДП "Народиць
ке СЛГ" та ДП "НовоградВолинське ДЛСГ" (1,52
та 0,62 відповідно) та здатність підприємства роз
раховуватись за терміновими зобов'язаннями за
рахунок власних обігових коштів, обидва
підприємства мають негативну динаміку в по
рівнянні з 2016 р. (92,97% та 41,74%), що, од
нак, не створює суттєвих проблем щодо фінан
сової стійкості, але вимагає контролю керівниц
тва щодо подальшого можливого погіршення
фінансового стану.
Аналіз даних, наведених в таблиці 6 щодо оц
інки покриття запасів, дозволяє констатувати,
що серед досліджених підприємств суттєві про
блеми із достатністю джерел фінансування для
створення запасів спостерігаються у ДП "Горо
дицьке ЛГ", на якому нестача джерел фінансу
вання має стійку тенденцію і прослідковується
протягом всіх досліджуваних років. ДП "Ма
линськеЛГ" та ДП "Коростишівське ЛГ" хоча й
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мають додатне значення коефіцієнту покриття
запасів, однак його значення менше одиниці, що
також сигналізує про проблеми із фінансуван
ням запасів, крім того, занепокоєння викликає
динаміка щодо зменшення значення показника
в порівнянні з 2015 р. у останнього підприємства,
показник після зростання протягом 2014—2015 р.,
у 2016 р. зменшився на 6,14%. Зменшення коефі
цієнту покриття запасів в 2016 р. в порівнянні з
2015 р. також спостерігається на ДП "Народиць
ке СЛГ" та ДП "НовоградВолинське ДЛСГ"
(80,55% та 43,29% відповідно) і хоча значення
перевищує існуючі нормативи, таке стрімке зни
ження потребує контролю та здійснення фактор
ного аналізу.
Розрахунок коефіцієнту фінансової неза
лежності (табл. 7) свідчить про високу залеж
ність від зовнішніх джерел фінансування ДП
"Коростишівське ЛГ", оскільки лише 34 % майна
підприємства фінансуються за рахунок власно
го капіталу, причому низьке значення фінансо
вої автономії спостерігається протягом останніх
чотирьох років (значення не було вищим за 0,41,
що не відповідає прийнятому нормативу 0,5), в
2016 р. значення досягло найменшого рівня та
знизилось в порівнянні з попереднім роком на
16,07%. Решта досліджених лісогосподарських
підприємств характеризуються достатнім рівнем
фінансової автономії, оскільки на кінець 2016 р.
значення коефіцієнта 60—62%, що перевищує
норматив та показує, що підприємства на 60%
фінансуються за рахунок сласного капіталу та
мають прийнятний рівень залежності від залу
чених джерел. Слід звернути увагу на тенденцію
до зниження рівня фінансової незалежності, яка
притаманна всім підприємствам, крім ДП "Наро
дицьке СЛГ", яке в 2016 р. у порівнянні з попе
реднім роком досягло незначного (0,99%) зрос
тання коефіцієнта. Решта підприємств знизили
показники фінансової незалежності.
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи висновки за результатами ана
лізу фінансової стійкості лісогосподарських
підприємств, слід зазначити, що всім дослі
джуваним підприємствам притаманні певні про
блеми із забезпеченням платоспроможності в
часі та дотриманням оптимальної структури
джерел фінансування, зокрема нестача власних
обігових коштів та тенденція до зниження фінан
сової стійкості.
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MODELING OF COMMERCIAL BANK'S RISKS BY DIRECTIONS OF GENERAL ACTIVITY
Запропоновано обчислення ймовірності настання ризикової операції для компаній представників МСБ, що звер<
нулися до банку та передбачають підвищене резервування з його боку. Розроблено антикризову методику управлін<
ня ринковим ризиком у залежності від процентного доходу від операції. З'ясовано фактори, що мають безпосередній
вплив на необхідність додаткового резервування діяльності банку щодо співпраці з підприємствами МСБ. Проведено
систематизацію формул моделювання ризиків та огляд оптимальних, на думку практиків, підходів імплементації у
промислове середовище банку. Виділено підпроцеси на етапі проведення аналізу стійкості фінансової системи бан<
ку, причому виділено послідовність формування інтервалів та низку подій у ризиках банку, що виникають при об<
слуговування клієнтів МСБ.
The article is dedicated to calculation of the risky operation probability for the representatives of SMEs who have
contacted the bank in order to provide increased reserves. Anti<crisis methodology for managing market risk was
developed, which depends on the interest income from the operation. The factors, which have a direct influence on the
necessity of additional reserve of the bank's activity on cooperation with the enterprises of the SME were shown up. The
systematization of risk modeling formulas and a review of the best practices of implementation practitioners in the
bank's industrial environment have been carried out. Subprocesses were allocated at the stage of the analysis of the
stability of bank's financial system, with a distinction of the sequence formation of intervals and a series of events in the
bank's risks that arise while servicing SME clients.

Ключові слова: антикризова методика, ринковий ризик, репутаційний ризик, ймовірність
ризикової операції, послідовність формування інтервалів, малий та середній бізнес.
Key words: anti6crisis methodology, market risk, reputational risk, probability of risk operation,
sequence of intervals formation, small and medium business.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Прогнозування типових ризиків, які вини
кають у ході банківської діяльності, носить ма
сових характер, проте ефективність та ко
ректність заходів банку по управлінню ризика
ми в сегменті малого та середнього бізнесу ли
шається на досить низькому рівні. Формаліза
ція підходів до впорядкування інструментів об
числення та розробки антикризових методи
кою управлінню ринковим ризиком лишають
ся пріоритетними завданнями у контексті ста
лого розвитку банківської установи.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

До науковців, які займалися дослідженням
моделювання ризиків, зокрема у аспектах ді
яльності представників банківського сектору від
носять Є. Ю. Ладоги, В. Р. Волощука, А.О. Тим
ківа, В.І. Кравчук, Т.В. Січко, Г.О. Урсуленко,
Б.Ю. Кишакевич, Н.І. Курдидик, В.О. Волга.
Подальша наукова дискусія та удоскона
лення практичної імплементація методики з ре
Передплатний індекс 21847

комендацій по запобіганню внутрішніх ризиків
для фінансового посередника є невід'ємною ча
стино забезпечення сталого розвитку діяль
ності.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є огляд інструментарію моде
лювання потенційних ризиків за напрямами
діяльності комерційного банку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поєднання різновидів ризиків та обчислен
ня їх типовості для банку є ключовою переду
мовою якісного моделювання ситуації. Розви
ток банку передбачає репутаційні переваги,
тому наведемо приклади управління ризиком
репутації в рамках системи внутрішнього кон
тролю:
— призначення одного або декількох спів
робітників як представника по зв'язках із гро
мадськістю (призначає Правління банку);
— процедури офіційного, послідовного і
своєчасного розгляду скарг клієнтів;
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дальшого розвитку систе
ми. Тому, антикризова ме
тодика по управлінню рин
№ п/п
Умови
Рекомендації
Скорочення строків залучених коштів.
Рівень процентних
1
ковим ризиком у випадку
Збільшення частки кредитів з фіксованою процентною ставкою.
ставок високий, але
виникнення (або очікуван
Збільшення обсягу портфеля інвестицій.
очікується їх
Відкриття нових кредитних ліній для клієнтів.
зниження
ня) надзвичайних обставин
Вибірковий продаж активів
передбачає:
Збільшення строків залучених коштів.
Рівень процентних
2
1. При різких коливан
Скорочення обсягу кредитів з фіксованою процентною ставкою.
ставок низький, але
Продаж частини інвестицій (у вигляді цінних паперів).
очікується їх
нях вартості ресурсів на
Залучення довгострокових позик.
підвищення
міжбанківському ринку:
Закриття деяких ризикових кредитних ліній
— проведення спекуля
Джерело: складено автором на основі [ 4, c. 126].
тивних операцій на міжбан
— наявність етичних норм, що визначають ківському кредитному ринку з власними тимча
сово вільними коштами на короткі строки;
загальні принципи кодексу поведінки.
— проведення операцій по продажу (роз
Стратегічний ризик називають також ризи
ком неправильної стратегії, що визначається як міщенню) залучених страхових премій саме на
ризик втрати частини доходів або капіталу в ті строки, на які вони були залучені.
2. При проведенні операцій по залученню
зв'язку з невірними рішеннями або неналежним
коштів їх розміщення передбачено на обгово
виконанням цих рішень.
Прикладом управління ризиком неправиль рених ринкових умовах.
Зазначену антикризову методику по управ
ної стратегії в рамках системи внутрішнього
лінням ринковим ризиком подано у таблиці 1.
контролю виступає:
Подальших досліджень потребує питання
— стратегічний план, який складається з
бюджету, плану капіталовкладень і маркетин запобіганню ризиків третіх осіб та зовнішніх
факторів загроз, які є пріоритетним завданням
гового плану;
— поширення і роз'яснення стратегічного при формування системної та платоспромож
ної фінансової установи. Нахил лінії портфе
плану всім співробітникам;
— надання звіту про відхилення фактичних ля ринку, або коефіцієнт портфеля, Дж. Трей
показників від планових керівництву страхової нор розраховує за формулою:
компанії або банку [6, c. 34].
Ринковий ризик визначається як ризик
,
втрат за балансовими та позабалансовими по
зиціями, що виникає в результаті змін ринко
де Nr — дохідність кредитів у середньому
вих цін, і включає процентний і фондовий ри на ринку;
зики за інструментами, що знаходяться в тор
Nf — дохідність кредитів МСБ виданих бан
говому портфелі та в портфелі на продаж, ва ком;
лютний і товарний ризики за всіма операціями
βr — βкоефіцієнт ринку (взято за 1).
банку або страховика.
Основне завдання, яке прагнув розв'язати
При управлінні ринковими ризиками мо вчений, — вибір критерію ефективності, який
жуть встановлюватися на розгляд фінансово міг би бути використаний усіма кредиторами
го посередника такі види лімітів:
незалежно від їх ставлення до ризику. Відхи
— на суму конкретної угоди по покупці або лення від характеристичної лінії (прямої рин
продажу, якщо вона укладається на таких умо ку) показує специфічні доходи від портфеля
вах, то результат залежить від коливання рин щодо ринку. Чим більший нахил лінії, тим кра
кових цін;
щий склад портфеля для всіх інвесторів неза
— при управлінні як ринковим, так і валют лежно від їх ставлення до ризику. Оскільки
ним ризиком — на загальний розмір валютної чисельником формули є потенційна дохідність
позиції;
за ризик, а знаменником — міра ризику, то
— на сукупний розмір інвестиційного пор рівняння відображає дохідність портфеля на
тфеля страховика, який повинен знаходити одиницю виміру ризику. Розглянуті вище по
відображення в бюджетному плані [4, c. 126].
казники призначені для суцільного оцінюван
Оскільки вся вітчизняна банківська та фінан ня ефективності портфелів клієнтів МСБ, але
сова система знаходиться у стадії реінжинірин вони дають лише загальне уявлення про ефек
гу, то рекомендації по комплексному антикри тивність підбору клієнтів МСБ до складу за
зовому управлінню ринковим ризиком є достат гального корпоративного портфеля, тобто про
ньо впливовою складовою для забезпечення по диверсифікацію.
Таблиця 1. Антикризова методика по управлінню
ринковим ризиком
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У ході дослідження нами було з'ясовано, що
колективи представників малого та середньо
го бізнесу є достатньо обмеженими у фахівцях
з питань планування фінансів та управління
тимчасово вільними коштами. Зважаючи на
масову недовіру до банківської системи через
значну кількість банкрутств банків у 2014—2017
роках, відновлення практики відрахувань до
резервних фондів могло би стати альтернатив
ним заходом до збереження, накопичення та
підтримки інвестиційних програм розвитку
бізнесу [ 8, c. 202].
Ризиковою подією для банку безпосередньо
як генератора клієнтських потоків є ситуація,
коли у ході господарської діяльності клієнтів —
підприємств малого та середнього бізнесу
(МСБ) настає критична операція, яка значно
обмежує або блокує фінансові потоки під
приємства, скорочуючи його платоспро
можність та виключаючи можливість подаль
шого ведення бізнесу.
Виходячи з основ фінансового менеджмен
ту та теорії фінансів, з'ясуємо, які фактори ма
ють безпосередній вплив на необхідність додат
кового резервування діяльності банку щодо
співпраці з підприємствами МСБ:
— Сфера діяльності компанії. Підвищені
ризики діяльності притаманні таким галузям,
як агросектор, медичні послуги, торгівля, зов
нішньоекономічна діяльність, посередницькі
фінансові послуги.
— Обсяг річної валової виручки компанії,
який може коливатися від 0,5 до 200 млн грн для
представників сегменту малого та середнього
бізнесу та є індикатором при з'ясуванні спосо
бу формування резервів компанією.
— Обсяг нерозподіленого прибутку ком
панії. Показує потенціал додаткового резерву
вання операцій комерційної структури у серед
ньорічній динаміці. Є основним джерелом на
повнення страхових та недержавних спеціа
лізованих фондів для покриття можливих збит
ків.
— Кількість працівників у фінансовій служ
бі компанії. Зазвичай становить від 0 до 30 чо
ловік, проте якість фінансового планування не
може бути обчислена об'єктивно в залежності
від кількості фінансистів без урахування мето
дики внутрішнього резервування під госпо
дарські операції компанії.
— Ймовірність та частота настання ризиків
у діяльності компанії. Для відповідного прий
няття рішення про необхідність резервування
власними силами чи опосередковано, обчис
люється ймовірність та частота настання ризи
кової операції за рахунок теорії ігор та теорії
Передплатний індекс 21847

побудови рядів. Резервування запропоновано
проводити у разі якщо ймовірність настання
становить від однієї операції на рік.
— Кількість осіб, власників істотної участі
на підприємстві, що мають змогу приймати
стратегічні рішення. Даний фактор впливає на
частоту зміни курсу розвитку підприємства,
людського деструктивного фактору так як вва
жається, що в сучасних комерційних взаємові
дносинах більш стійкою є компанія з єдиними
власником [3, c. 408].
Запропонуємо обчислення ймовірності на
стання ризикової операції для компанії, при
якій вона потребуватиме покриття збитків за
рахунок звернення до резервного фонду, як
функцію від чотирьох складових:

Rmax = f (Dx| SVx |

| Tx),

де Rmax величина ймовірності настання ри
зикової події для компанії;
Dx — галузева ймовірність ризику у заданих
економічних умовах в певний період часу без
урахування впливу зовнішніх чинників на
діяльність;
SVx — страховий випадок, який поєднує у
собі внутрішні нефінансові процеси які відбу
ваються у компанії та залежать від управлінсь
ких рішень, сталості та кваліфікації менедж
менту, корпоративної стратегії та прозорості
бізнесу [10, c. 102];
SPx — сформований середньорічний прибу
ток компанії за останні три роки, що передба
чає детальний фінансовий аналіз фінансового
результату, кредитної заборгованості, часто
ти обертання капіталу та інших фінансових
чинників для визначення необхідності прове
дення операцій резервування;
Tx — комплекс математичних прийому ана
лізу часової мінливості ризику, що акцентують
увагу на характері факту настання кризового
стану банку.
Такий факт має бути відомим у просторі та
часі, що дозволяє формувати менеджменту
банку адекватні антикризові управлінські
рішення.
Для того, щоб побудувати модель ризику
потрібно знати чіткі закони його розподілу.
Загальним засобом здобуття послідовності чи
сел, які є послідовністю реалізацій моделюван
ня ризиків, котрі розподілена за довільним за
коном, є саме спосіб, базою якого є процес
створення їх з вихідної послідовності випадко
вих чисел. Така послідовність є поступовою ре
алізацій моделі ризиків, що підрозділяються в
інтервалі (0; 1) згідно з рівномірним законом
розподілу.
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Таблиця 2.Систематизація формул моделювання ризиків
Названу послідовність
випадкових чисел з рівномі
Правила розподілу
Формули для моделювання
Чіткість розподілу
рним законом розподілу мо
величини
ризиків
делювання ризиків можна Вейбула
здобути трьома методами:
1) застосовування схем Нормальний
моделі ризиків;
2) використання генера Гама-поділ
торів моделювання ризиків;
3) методичні заходи вико
ристання псевдовипадкових Експоненційний
чисел.
Джерело: [9, c. 400].
У поточний час застосо
вують псевдовипадкові числа, які повністю падкове число ξ , і перевіряють умову [7, c. 189]:
j
відповідають рівномірному закону поділу.
Псевдовипадкові числа становлять собою чис
.
ла, що були одержані за певними формулами,
які передає значення моделювання ризиків [1,
На сьогодні для багатьох комерційних
c. 275].
банків
кредитування МСБ не є пріоритетом
Стосовно трансформації систематичності
випадкових чисел, яка є реалізаціями моделю корпоративному та споживчому видам креди
вання ризиків із рівномірним правилом поділу тування, а нагальними пріоритетом для НБУ та
в інтервалі (0; 1) із вказаною інтегральною фун торгівельнопромислових палат є збалансуван
кцією розподілу F(x), потрібно із ряду випад ня фінансової системи та вдосконалення нор
кових чисел з розміряним правилом поділу в мативноправових актів щодо повернення по
інтервалі (0; 1) вибрати випадкове число ξ і роз зик. Подальший розвиток досліджень у сфері
моделювання ризиків комерційних банків в
в'язати таке рівняння:
Україні пов'язаний зі структуризацією ризиків
У цьому випадку ця функція набуває вигля МСБ як пріоритетом відродження економіки,
впровадженням цільового фінансування роз
ду:
витку легкої промисловості та торгівлі, усунен
ня стопфакторів доступності фінансування,
.
нівелізація репутаційних перешкод та рест
рикцій відповідно до подій у макросередовищі.
Пропонуємо розглянути встановленні фор
Сформуємо цілу низку подій C , C2, C3, C4 у
мули моделювання ризиків на таблиці 2 для макросередовищі та поступово 1відкладемо
більш детального ознайомлення з основними інтервали заходів комерційних банків щодо
поняттями формул.
стимулювання розвитку МСБ на ринку [5, c.
Моделювання раптових ризиків скла 290]:
дається у зображенні факту появи або не по
.
яви випадкового явища згідно з заданими
Хоч отримано з цієї таблиці абсолютно ви
можливостями. Моделювання повної групи
падкові
числа ξ1 = 0,68 і ξ2 = 0,95. Випадкове
несумісних подій А1, А2, …, Аn, імовірності
число
ξ
котре стосується інтервалу Δ2, таким
1
котрих P(Ai) = pi , i = 1, …, n відомі, можна
чином,
при
першому досліді мала місце подія
привести до моделювання дискретної випад
А,
а
подія
В
не настала. За другого випробу
кової величини Y, яка має закон розподілу
вання
випадкове
число ξ2 належить до інтерва
P(yi) = pi, де ймовірність її можливих значень
лу
Δ
.
Обидві
події
А та В не мали місця.
4
[2, c. 210]:

.
Саме прийняття дискретною випадковою
величиною Y можливого значення yі еквівален
тне появі події Аі. Практична реалізація цього
способу спочатку на одиничному відрізку чис
лової осі відкладають інтервали Δi = pi. Форму
ють рівномірно розподілену на інтервалі (0; 1)
випадкову величину, реалізацією котрої є ви
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Встановлено, що основоположне завдання
моделювання ризиків складається з оператив
ного формування характеристики стійкості
систем ФБ комерційних установ, встановлен
ня цієї характеристики та прилягаючих до неї
факторів допоможе більш чітко відстежувати
динаміку впливу загроз та комплексу ризиків
Передплатний індекс 21847
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банку та відстеження середо
вища імовірних банківських
загроз.
1
0,3
0,9
0,7
На етапі проведення ана 0
лізу стійкості фінансової си
Рис. 1. Послідовність формування інтервалів та низка подій
стеми банку слід виділити такі
у ризиках МСБ
підпроцеси, як:
— здійснення розрахунків основних прин академія"]: Економіка. — 2011. — Вип. 17. — С.
398—404.
ципів поточної діяльності банку;
10. Урсуленко Г. Моделювання кредитного
— перевірка розрахункової бази на адек
ватність та нормалізація по середнім показни ризику банку за допомогою узагальнених
лінійних моделей / Г. Урсуленко // Економіч
кам;
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЮ ПРОТИДІЇ
БАНКІВСЬКИМ КІБЕРАТАКАМ НА
СВІТОВОМУ ТА ВІТЧИЗНЯНОМУ РІВНЯХ
N. Bogoslavskij,
Applicant National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

STABILITY RESEARCH OF COUNTERVAILING BANKING CIBERATES ON THE WORLD
AND DOMESTIC LEVELS
У статті розглянуто світовий досвід та ступінь протидії кібератакам у банківській сфері за рахунок проставлен<
ня бальних оцінок здатності регулювати загрозливі ситуації. Наведено приклади транснаціональних фінансових ус<
танов та коментарі з цієї тематики від світових фахівців. Методом експертних опитувань було встановлено статисти<
ку кіберзлочинності на вітчизняному просторі та запропоновано дієвий механізм протидії загрозам з боку банкірів.
Зазначається важливість здійснення посиленого моніторингу за банківськими операціями у відповідності до запро<
понованих способів в актуальних макроекономічних умовах.
The article examines the world experience and the degree of counteraction to cyberattacks in the banking sector by
range assessments on the ability threatening situations regulation. Examples of transnational financial institutions and
commentary on this subject from world experts were given. The method of expert surveys has established statistics on
cybercrime in the domestic space and proposed an effective mechanism for counteracting threats from bankers. It was
noted the importance of implementing enhanced monitoring of banking operations in accordance with the proposed
methods in current macroeconomic conditions.

Ключові слова: кіберзлочинність, банківський сектор, ступінь супротиву кібератакам,
ключові позиції, світова практика, синергетична модель захисту банківської інформації.
Key words: cybercrime, banking sector, degree of resistance to cyberattacks, key positions, world
practice, synergistic model of protection of banking information.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика кіберзлочинності в Україні
є важливим питанням для стабільної діяль
ності банківського сектору та забезпечення
захисту фінансових даних. За останні роки
загрози потужних кібератак зростають з ве
ликою швидкістю завдяки інтенсивному роз
витку технологій, але за свідчення закордон
них джерел інформації їх вдається успішно
стримувати. На жаль, сучасний стан вітчизня
ного банківського сектору вказує на проти
лежну ситуацію, а 2017 рік знаменувався єди
ною широкомасштабною кібератакою в історії
України.

Деталізована підбірка статистичних даних
щодо світового досвіду протидії кіберзагрозам
була сформована на основі досліджень
фахівців підрозділів забезпечення ФБ банків з
більш ніж 20 країн світу. Основною метою та
кого звіту було забезпечити організацію Se
curity & Defence Agenda результатами дослі
джень та показниками готовності банків до
кібератак та їх протидії при виникненні.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є проведення огляду сучасно
го стану розвитку та дослідження практик
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Бальна оцінка протидії кібератакам
5

4,5

4
Франція

Ізраїль

Бальна оцінка протидії кібератакам
3,5
3
Канада
Італія

Нідерланди

Швеція

2

Індія

Японія
Польща

Німеччина
-

2,5

Латвія

Великобританія
Австралія

Мексика

Росія

США
Фінляндія

Іспанія
Естонія

Австрія

Канада

Румунія

Джерело: складено автором на основі [4, с. 150].

світового досвіду протидії кібератакам для по
дальшого застосування в умовах вітчизняного
банківського сектору.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Завдяки небезпечному становищу циклу
діяльності банків під час кібератак, їх основ
ним прагненням є формування більш гнучкого
бізнесплану та створення додаткових інстру
ментів протидії кіберзагрозам у рамках загаль
ного забезпечення фінансової безпеки (ФБ)
банків, якщо цього не зробити вчасно, то це
може підірвати репутацію банку, а разом і з тим
спричинити недовіру клієнтів.
На нашу думку, слід зазначити, що на про
ведення таких досліджень було притягнуто
експертів у сферах комп'ютерної діяльності,
ITсфери та персоналу з питань захисту комер
ційних банків від кіберзлочинності. Після на
даних результатів, Security & Defence Agenda
провела оцінювання комерційних банків різних
країн на готовність до протидії кібератакам,
таке оцінювання проводиться за шкалою 5 ба
лів. Пропонуємо для ознайомлення з реальни
ми показниками протидії кібератакам різних
країн у таблиці 1.
За даними оцінювання вищий за всіх резуль
тат, а саме 4,5 бали, здобули всього три країни:
Ізраїль, Швеція, Фінляндія. Друге місце посіли
комерційні банки таких країн, як: США, Вели
кобританія, Франція та Німеччина.

У рамках дослідження експертів Security &
Defence Agenda на базі European Banking Fo
rum's 2017 Technology, Security and Risk Show
можна класифікувати такі результати анкету
вань: майже 38 % експертів вважають що в
світовій фінансовій системі проходить перероз
поділ технічних заходів впливу та технологій
протиставлення кіберзлочинності", 15% вважа
ють, кіберзагрози є найбільшою проблемою у
банківській сфері, 22% відзначили ризик нео
чікуваності стосовно несанкціонованого заво
лодіння для будьякої транзакції чи коштів які
перебувають на довгострокових депозитах,
25% опитуваних відповідають, що протидія
кібератакам має важливе положення у системі
діяльності банків, тому потрібно забезпечува
ти банки новими кадрами для розвитку нових
підходів з протидії кіберзлочинам [5, с. 65].
Зазначимо, що у ході досліджень поведін
ки підрозділів ФБ банків на виникаючі кібер
загрози, можна виділити ряд таких коментарів
від світових фахівців:
— система безпеки фінансової системи та
підрозділи ФБ банків потребують обмін інфор
мацією за поточними загрозами у реальному
часі;
— більшій частині комерційних банків по
трібна постійна фінансова підтримка для забез
печення найліпшого результату боротьби з за
грозами;
— важливість методичного доопрацювання
та імплементації у процесах протидії кіберзло

Таблиця 2. Ключові позиції стратегій кібербезпеки
Рівень
Макрорівень

Мікрорівень

Стратегія
побудова урядової моделі, спрямованої на забезпечення кібербезпеки
доказ необхідності нової програми освіти в якій робиться акцент на навчання IT-фахівців та
професіоналів в області кібербезпеки
побудова урядової моделі, спрямованої на забезпечення кібербезпеки
підвищення готовності, зменшення часу реакції на інциденти, розробка плану відновлення
після збоїв та розробка механізмів захисту для ключових інформаційних інфраструктур
визначення адекватного механізму, в основному у вигляді суспільно-державного
партнерства, який дозволить приватним та державним зацікавленим сторонам обговорювати
та затверджувати політики, пов’язані з проблемою кібербезпеки
розробка системного та інтегрованого підходу до державного управління ризиками

Джерело: [7, с. 125].
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Створення лімітування фінансових операцій у
рамках забезпечення ФБ банку

Створення узгоджених дій всіх підрозділів
забезпечення ФБ комерційних баків для найбільш
швидкого прогнозування на усування ризиків

створення підрозділів термінового реагування,
котрі забезпечать систематичний збір даних за
становищем ФБ комерційних банків

забезпечення моніторингу фінансової системи на
втручання нерозпізнаних обладнань до системи
комерційних банків

організація стратегії ведення бізнесу при умовах
кіберзагроз, що значно підвищить готовність
персоналу при будь-яких раптових ризикових
обставинах

планування належного ведення бізнесу на
перевірених раніше IT-майданчиках і з
застосуванням модифікованих пристроїв
розпізнання кіберзагроз

Способи моніторингу фінансових загроз банку

Рис. 1. Способи моніторингу фінансових загроз банку
в інформаційній сфері

чинності спільними силами світових органів
банківського нагляду та інформаційних техно
логій;
— необхідність спільної протидії масованим
кібератакам на глобальному рівні з міжвідом
чою кооперацією;
— системи ФБ банків потребує розширен
ня спектру дій при кібератаках для оператив
ної допомоги клієнтам.
Для України подібна тенденція розвитку
таких взаємовідносин стала би в цілому, пози
тивною: поки власна стратегія щодо захисту
кіберпростору тільки розробляється, надзви
чайно цінною є можливість ознайомлення з
досвідом країн, які працюють в зазначеному
напрямі не перший рік. І хоча загальний вигляд
такої стратегії може сильно варіюватися за

лежно від політики та технічних суб'єктивних
факторів, багато чого залишається цілком при
датним. Так, навіть при поверхневому огляді
стратегій кібербезпеки різних країн, можна
виділити об'єднуючі ключові позиції (табл. 2).
На нашу думку, найкращі практичні аспек
ти світових фінансових установ, зокрема у
сфері перерозподілу інформаційними ресурса
ми мають бути імплементовані у вітчизняну си
стему протидії кіберзагрозам.
Зазначимо, що розширення інформаційно
го простору банківської діяльності може спри
яти створенню слабких ділянок у системі про
тидії кіберзагрозам, що поступово приведе до
дестабілізації банківського сектору.
Прагнення забезпечити вітчизняні ко
мерційні банки та підрозділи захисту їх фінан

Види шахрайства у 2016-2017 рр.
2016

2017

Торгівля інсайдерскою інформацією
Незаконне привласнення активів
Відмивання грошей
Нечесна конкуренція
Кіберзлочинність
Хабарництво
0

1

2

3

4

5

6

Рис. 2. Статистика видів шахрайства у банківській сфері у 2016—2017 рр.
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сової системи новітніми інструментами про
тидії кібератакам може різко усунути дисба
ланс між банками та виникаючими кіберзагро
зами під час їх функціонування. Фахівцями у
сфері комп'ютерних технологій було зроблено
висновок, що через деякий час комерційні бан
ки та підрозділи забезпечення їх ФБ відчува
тимуть недостатню кількість кваліфікованих
фахівців та груп протидії кібератакам [8, с. 109].
У поточний час головною проблемою є пи
тання щодо формування активних механізмів
захисту фінансової системи банків, клієнтської
інформаційної бази, даних з клієнтських кре
дитних карток та системних даних з серверів
комерційних банків. На нашу думку, нині має
здійснюватися посилений моніторинг об'ємних
фінансових операцій саме завдяки таким спо
собів, які вказані на рисунку 1.
Існуючі підходи, як відомо, в основному
орієнтуються на компенсування сил і засобів
забезпечення безпеки банківської інформації,
що часто призводить до неповного перекриття
спектру загроз і нераціонального використан
ня ресурсів, виділених на забезпечення безпе
ки. Зазначено, що розробка принципово ново
го підходу до забезпечення безпеки банківсь
кої інформації, якому присвячена робота, є
необхідною умовою надання якісних банківсь
ких послуг. У світовому співтоваристві банків
імплементовано синергетичну модель загроз
безпеки банківської інформації, яка вперше з
системних позицій надала змогу розкрити су
часний стан досліджуваної проблеми [1, c. 212].
Доведено, що на сучасному етапі розвитку
науки та техніки, забезпечення безпеки бан
ківської інформації має грунтуватися на прин
ципово новому підході, який запропоновано
називати синергетичним. Його впровадження
надасть змогу одержати синергетичний ефект
у разі взаємодії обраних профілів безпеки і, як
наслідок, проявити якісно нові та невідомі до
цього емерджентні властивості системи безпе
ки. У межах запропонованого підходу в загаль
ному вигляді формалізовано проблему підви
щення рівня захищеності банківської інфор
мації та визначено подальші шляхи її розв'язан
ня. Показано, що відсутність подібних рішень
в системах забезпечення банківської інфор
мації визначає актуальність обраної теми для
дослідження та її науковий пріоритет [6, с. 105].
За методом експертних опитувань було
встановлено таку статистику кіберзлочинності
на вітчизняному просторі зображену на рисун
ку 2.
Односторонні ініціативи з боку банківських
підрозділів ФБ можуть забезпечити оператив
Передплатний індекс 21847

не реагування на виникаючі ризики, усувати
витоки клієнтської інформації, паралельно зай
матися розробкою нових методів боротьби з
кібератаками, залучати менше ресурсів, але з
більшим результатом та проводити систематич
ну профілактику протидії загрозам банку [2, c.
88 ].
Кіберзлочинність у всій своїй складовій ста
новить суцільну загрозу і стає чинником де
стабілізації фінансових систем комерційних ус
танов, є прямою причиною витоку клієнтських
даних до мережі Інтернет, також слугує при
чиною заміни підтверджених даних на штучні
та безпосередньо становить собою підрив
ником національної економіки.
ВИСНОВКИ

Розглянуто види шахрайства у 2016—2017 ро
ках та ступінь протидії кіберзагрозам з боку
банків, в ході чого встановлено різницю між
відповідності та специфікою за територіальною
приналежністю, що є суб'єктивним рішення,
через масову міграцію фрілансерів, хакерів та
відповідно методик банківських атак. На основі
світових досліджень засвідчено способи моні
торингу фінансових загроз банку в інфор
маційній сфері, в рамках яких введення та тес
тування новітніх технологій, інструментів та
засобів боротьби з кіберзагрозами комерцій
них банків можуть спричинити зараження си
стемних даних у разі невдалого тестування та
недоцільної розробки тієї чи іншої програми,
або механізму і мати негативний вплив на ста
більну роботу банку.
Прогрес та розповсюдженість кібератак
прогресує з кожним роком, завдяки ще
більшому розвитку цифрових технологій та
розширення охоплювання нових регіонів ме
режею інтернет, саме це, на нашу думку, дає
змогу злочинцям збільшувати свої сфери
діяльності.
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