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ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ПОШТОВО-ЛОГІСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ  
ТА ІННОВАЦІЙНІ КОНЦЕПЦІЇ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті описано один з основних критеріїв якості послуг поштово-логістичної компанії – швидкість доставки, запропоновано 
види аналізу швидкості доставки вантажів та поштових відправлень, показано ставлення споживачів до швидкості доставки. 
Виокремлено фактори якості послуги поштово-логістичної компанії, які не пов’язані зі швидкістю доставки. Побудовано форми 
розрахунку й обліку показників якості надання послуги поштово-логістичною компанією. На основі обговорень експертів у галузі 
поштової логістики визначено актуальні тенденції та інноваційні технології поштово-логістичних послуг.

Ключові слова: поштові відправлення, швидкість доставки, якість поштово-логістичної послуги, поштові технології, поштомат.

Романыч И.Б. КАЧЕСТВО УСЛУГ ПОЧТОВО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЕЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье описан один из основных критериев качества услуг почтово-логистической компании – скорость доставки, предло-
жены виды анализа скорости доставки грузов и почтовых отправлений, показано отношение потребителей к скорости доставки. 
Выделены факторы качества услуги почтово-логистической компании, которые не связаны со скоростью доставки. Построены 
формы расчета и учета показателей качества предоставления услуги почтово-логистической компанией.

Ключевые слова: почтовые отправления, скорость доставки, качество почтово-логистической услуги, почтовые технологии, 
почтомат.

Romanych I.B. QUALITY OF THE POSTAL AND LOGISTIC COMPANY’S SERVICES AND THE INNOVATIVE CONCEPTS OF 
ITS ACTIVITY

The article describes one of the main criteria of the quality of the postal and logistics company’s services – the speed of delivery. 
Types of analysis of the speed of delivery of cargoes and postal items are offered, and the consumer's attitude to the delivery rate is 
shown. Factors of the quality of the postal and logistic company’s services, which are not related to the speed of delivery, are distin-
guished. The forms of calculation and accounting of postal services quality indicators are constructed. Based on the discussions of 
experts in the postal and logistics field, current trends and innovative technologies of postal and logistics services are outlined.

Keywords: postal items, delivery speed, quality of postal and logistic services, postal technologies, APT (automatic postal terminal).

Постановка проблеми. Послуга поштового 
зв'язку – це повсякденна діяльність поштово-логіс-
тичних операторів із надання споживачам можли-
вості переміщати у просторі письмову чи друковану 
кореспонденцію, предмети (посилки, бандеролі, ван-
тажі), кошти (грошові перекази) [1, с. 64].

Маркетинг поштового зв’язку як філософія опера-
тора поштового зв'язку означає орієнтацію усієї його 
діяльності – від проектування послуги до безпосеред-
нього задоволення попиту споживачів – на високу 
технічну, технологічну та інтелектуальну якість 
надання послуги поштового зв’язку [1, с. 38]. Не 
менш важливим є й моральний аспект якості пошто-
вої послуги.

На відміну від традиційної орієнтації поштово-
логістичних компаній, коли центром утворення при-
бутку сприймався сам оператор поштового зв’язку, 
у орієнтованої на маркетинг компанії центром при-
бутку стає послуга. Це означає, що [1, с. 39]: на пер-
шому місці у керівника стоїть урахування потреб 
споживача, а не потреб фірми; вищі посади займають 
не інженери та технологи, які відповідають за опе-
раційну діяльність, а економісти та менеджери, від-
повідальні за якісний сервіс клієнтів; більш якісна 
послуга буде куплена скоріше, ніж менш якісна; 
головна увага приділяється не зниженню витрат 
операційної діяльності, а насамперед урахуванню 

перспективних потреб реальних та потенційних 
покупців; горизонт планування – довгостроковий, а 
номенклатура послуг – широка.

Непостійність якості у виконанні роботи особами, 
які надають послуги, а також різниця у сприйнятті 
послуги споживачами створюють значні проблеми для 
менеджерів, що працюють у сфері послуг [2, с. 48].

Важливим наслідком цього є те, що більшість 
послуг, а особливо поштових, украй важко стан-
дартизувати. Кожний клієнт має відмінні бажання 
до надання послуги під час логістичного обслуго-
вування: комусь зручніше отримати відправлення 
кур’єром, а комусь у відділенні зв’язку; комусь 
зручна доставка додому в позаробочий час, а комусь 
в офіс – у робочий; хтось бажає отримати своє замов-
лення до обіду, а хтось у другій половині дня. Проте 
здебільшого порядок надання поштово-логістичної 
послуги визначає саме той, хто її виконує, а це люди 
зі своїми настроями, налаштуваннями, особливос-
тями поведінки. Непостійність якості результатів 
надання послуг ускладнює здійснення контролю і 
гарантій якості, а отже, перетворює нормування про-
дуктивності в проблему для менеджерів сервісних 
поштово-логістичних компаній.

Проблема якості надання послуг актуальна як для 
державного (УДППЗ), так і для приватних операто-
рів поштового зв’язку в Україні. Однією з проблем, з 
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якою стикнулася пошта, є неналежна якість послуг, 
що пов’язана з низьким рівнем автоматизації та 
невисокою кваліфікацією персоналу [3, с. 18]. Окре-
мим болючим питанням у цьому контексті є рівень 
заробітних плат працівників логістичних компаній.

Для забезпечення ефективної господарської діяль-
ності й отримання прибутку, автор [3] виокремлює 
такі проблемні чинники, які, без сумніву, можна 
вважати спільними для всіх поштово-логістичних 
компаній:

• застаріле обладнання, що призводить до наяв-
ності значної частки ручної праці на всіх етапах 
логістичного ланцюга;

• необхідність скорочення наявної витратної 
частини бюджету, пошук джерел нових доходів, 
заміщення природного зниження рівня попиту на 
послуги поштового зв’язку;

• внутрішня і зовнішня конкуренція на ринку 
поштових послуг;

• економічно обґрунтоване та справедливе фор-
мування тарифів;

• підвищення якості послуг та обслуговування, 
налагодження стосунків зі споживачами поштових 
послуг;

• збереження цілісності поштових відправлень 
та вантажів, поштова безпека;

• забезпеченість кадрами необхідного рівня ква-
ліфікації та освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті 
[2] зазначено, що роль операцій у сервісному три-
кутнику (сервісна стратегія, сервісна система, обслу-
говуючий персонал, у центрі яких знаходиться клі-
єнт) – першочергова. Операції визначають структуру 
сервісних систем і управління роботою обслуговую-
чого персоналу, який звичайно становить переважну 
більшість працівників великих поштово-логістичних 
компаній.

Проблеми та чинники якості поштового зв’язку 
та надання поштово-логістичних послуг розглянуто 
у працях науковців Одеської національної академії 
зв’язку ім. О.С. Попова [1; 3].

Подальшому розвитку логістичного бізнесу, май-
бутньому поштово-логістичної послуги, її якості, 
порядку та технологіям її надання присвячені обго-
ворення професіоналів поштової галузі, власників 
відомих логістичних компаній, експертів в цій пред-
метній царині [4–6].

Дана робота, присвячена якості поштових послуг, 
є логічним продовженням циклу статей [7; 8], у яких 
було розглянуто операційні аспекти функціонування 
операторів поштового зв’язку.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Види аналізу швидкості доставки пошти
Одним з основних критеріїв якості послуг 

поштово-логістичної компанії є швидкість доставки.
Швидкість доставки – це певний проміжок часу, 

який можна виміряти математично, з одного боку, і 
який інтуїтивно відчуває клієнт, з іншого боку, – від 
моменту оформлення «бажання» щодо перевезення 
вантажу/замовлення відправником до моменту отри-
мання цього вантажу/замовлення одержувачем.

Використання різних засобів комунікації, тех-
ніки обробки поштових відправлень, різних тран-
спортних моделей, у тому числі таких, які залежать 
від тарифів на перевезення та доставку, призводить 
до великої різноманітності показників часу вико-
нання замовлень.

Терміни доставки вантажів у загальному випадку 
залежать від виду транспорту і визначаються за фор-
мулами [9]:

• для залізничного транспорту:

Tz t l
V

tpk
H
z dod

z= + + ,                     (1)

де t pk  – час на початково-кінцеві операції, діб 
(год.); l  – відстань перевезення, км (миль); VH

z  – 
норма пробігу вагона, діб; tdod

z
 – час на додаткові опе-

рації на залізничному транспорті, діб;
• для морського транспорту:
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де Vêîì  – комерційна швидкість судна, миль/діб; 
Vñóä  – експлуатаційна швидкість суден, що працюють 
на даній лінії, миль/діб; α  – коефіцієнт викорис-
тання вантажопідйомності; D  – вантажопідйомність 
судна, т; M  – середньодобова норма вантажних робіт 
в порту відправлення і призначення, т/діб; tdod

M  – час 
на додаткові операції на морському транспорті, діб;

• для річкового транспорту:
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R= + +0 ,                     (3)

де t0  – час на накопичення, формування і від-
правлення вантажів, діб; VH

R  – норма пробігу річ-
кового судна, діб; tdod

R  – час на додаткові операції на 
річковому транспорті, діб;

• для автомобільного транспорту:

T t l
VA pk
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= + ,                        (4)

де Vek  – експлуатаційна швидкість, км/год,
Відмінність у часі виконання замовлення безпо-

середньо впливає як на потребу в ресурсах, так і на 
надійність процесу доставки. Тривалий час доставки 
замовлень і вантажів призводить до зростання показ-
ників залишків відправлень і вантажів на регіональ-
них складах поштово-логістичної компанії.

У загальній теорії логістики [9] час реалізації 
замовлення залежить від стану і розвитку каналів 
розподілу, які є сполучною ланкою між виробниками 
і споживачами продукції і виконують такі функції, 
як: реалізація, маркетинг, кредитування, післяреа-
лізаційне обслуговування тощо. Більшість промисло-
вих підприємств частково контролює такий розподіл, 
а отже, має обмежений вплив на систему фізичного 
розподілу.

Зміна структури і функцій каналів розподілу 
залежить від реорганізації технології логістики, під-
вищення якості продукції і послуг, які надає підпри-
ємство в системі фізичного розподілу. Прагнення до 
вдосконалення технології й ефективності логістики 
призводить до зростання інвестицій в оборотний 
капітал сфери розподілу, а також зміни структури і 
локалізації об'єктів логістики (детально у [8]).

На швидкість доставки найбільш суттєво впли-
вають внутрішні технологічні процедури і процеси 
поштово-логістичної компанії, проте разом із тим 
можливий також вплив і зовнішніх чинників, на які 
поштово-логістичний оператор може й не мати без-
посереднього впливу. Про форс-мажорні обставини в 
даному контексті не говоримо.

Швидкість доставки для міжнародного складника 
послуг поштово-логістичної компанії включає:

1) «першу милю» – доставка з-за кордону до 
місця оброблення поштових відправлень в Україні;

2) розмитнення, оброблення та сортування пошто-
вих відправлень;

3) «останню милю» – магістральне сполучення та 
доставка поштових відправлень у межах країни.

Швидкість доставки для внутрішнього складника 
послуг поштово-логістичної компанії включає:
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1) виконання «заборів» (за наявності) – адресний 

забір вантажів зі складів відправників та їх доставка 
до місця оброблення та сортування;

2) оброблення, стікерування та сортування вантажів;
3) «останню милю» – магістральне сполучення та 

доставка вантажів у межах країни.
Найчастіше використовують два види аналізу 

швидкості доставки вантажів та поштових відправ-
лень договірних контрагентів поштово-логістичної 
компанії:

• відсоток вчасно доставлених вантажів та 
поштових відправлень у підписані з відправником 
договірні терміни;

• накопичувальний відсоток доставлених ванта-
жів та поштових відправлень у календарних або робо-
чих днях (із можливим розподілом за регіонами).

Формулу загального розрахунку швидкості 
доставки вантажів та поштових відправлень можемо 
записати так:

Td M Ob Mg tdi
i

m

j
j

n

k
k

K

= + + +
= = =
∑ ∑ ∑1

1 1 1

,             (5)

де Td  – загальний показник швидкості доставки 
по поштово-логістичній компанії (по відправнику); 
M1  – швидкість першої милі; Obi  – швидкість i îãî−  
етапу обробки вантажів та поштових відправлень; 
Mg j  – швидкість j îãî−  магістрального плеча; tdk  – 
показник швидкості доставки у k ìó−  регіоні країни.

Ставлення споживачів до швидкості доставки 
можна описати так, якщо говоримо про сегмент біз-
несу В2С: обравши, замовивши й оплативши в Інтер-
неті потрібний товар протягом 10–20 хвилин, доставку 
доведеться очікувати 24–36 годин у разі замовлення 
в межах України та 4–7 діб, якщо йдеться про замов-
лення з міжнародних магазинів [10].

Ставлення споживачів до швидкості доставки 
можна зобразити за допомогою такої схеми:

Форми аналізу якості надання поштово-логістич-
них послуг

Схоже до класичних законів попиту і пропозиції 
вплив на рівень якості послуги поштово-логістичної 
компанії мають:

• обсяг надання послуги (іншими словами, кіль-
кість вантажів та поштових відправлень, які необ-
хідно доставити споживачу послуги);

• ціна надання послуги.
Швидкість доставки – показник, який було роз-

глянуто раніше, – є інтегральним критерієм якості. 
До показників, які формують цей критерій, можемо 
віднести також:

• показник загального темпу доручення за 
період;

• показник темпу доручення відносно кіль-
кості відправлень, що увійшли в логістичну систему 
поштово-логістичної компанії за період;

• показник залишків відправлень у логістичній 
системі поштово-логістичної компанії на дату;

• показник своєчасності доставки відправлень за 
період згідно з підписаними договірними умовами;

• цільовий показник своєчасності в розрізі регіо-
нів і сегментів бізнесу.

Крім швидкості доставки, можемо виокремити 
такі фактори якості послуги поштово-логістичної 
компанії, які не пов’язані зі швидкістю доставки або 
пов’язані опосередковано:

• кількість утрат відправлень;
• кількість скарг і відгуків (за видами);
• кількість рекламацій;
• кількість звернень отримувачів за комуніка-

ційними каналами.
Побудуємо деякі форми розрахунку й обліку 

показників якості надання послуги поштово-логіс-
тичною компанією:

1) форма, що містить баланс фізичного руху від-
правлень у логістичній системі компанії за принци-
пом «було –> прихід –> розхід –> стало». Висновки 
щодо якості діяльності робляться на основі порів-
няння початкових і кінцевих абсолютних і відносних 
показників за період;

2) форма, що містить кількість доставлених від-
правлень за період у відсотковому вираженні в роз-
різі базових послуг поштово-логістичної компанії. 
Висновки щодо якості діяльності робляться на базі 
порівняння даних показників із key performance 
indicators, прописаними у договорах з основними 
(ключовими) клієнтами;

3) форма, що містить кількість доставлених від-
правлень поштово-логістичною компанією з розбит-
тям за економічними регіонами країни з подаль-
шою декомпозицією щодо своєчасності доставки 
в кожному регіоні. Висновки щодо якості діяль-
ності робляться на основі порівняння цільових зна-
чень цього показника з фактичними за сегментами 
бізнесу;

4) форма, що містить кількість скарг і відгуків, 
що надходять у компанію різними комунікаційними 
каналами по кожному з економічних регіонів кра-
їни в розрізі класифікаційних одиниць таких скарг і 
відгуків. Висновки щодо якості діяльності робляться 
шляхом аналізу абсолютної кількості даних звернень;

5) форма що містить кількість отриманих рекла-
мацій відповідними підрозділами поштово-логіс-
тичної компанії в розрізі класифікаційних одиниць 
таких рекламацій за сегментами бізнесу. Висновки 
щодо якості діяльності робляться на основі аналізу 
відсоткових показників видів рекламацій у загаль-
ній їх структурі за сегментами бізнесу.

Актуальні тенденції та інноваційні технології 
поштово-логістичних послуг

Чого ж очікувати на ринку поштово-логістичних 
послуг у недалекому майбутньому?

Щодо цін та тарифів на послуги поштового зв’язку, 
то за матеріалами [11] можемо зробити висновок 
про підготовку в Україні поштової реформи. Новий 
законопроект, який уже пройшов громадське обгово-
рення, вводить обов'язковий внесок 0,2% від доходів 
поштових служб на фінансування діяльності наці-
онального регулятора, що в підсумку може погір-
шити ринкові умови і підвищити тарифи. З 2010 р. 
у поштовій галузі в рамках дерегулювання було ска-
совано ліцензування. І новим законопроектом, через 
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Рис. 1. Точка розриву в ланцюжку «пошук товару – оплата – доставка» [10]
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сім років, Міністерство інфраструктури має намір 
повернути цю практику. Як наслідок, ринку загро-
жує зменшення числа гравців, а пересічним укра-
їнцям – збільшення тарифів на послуги, вважають 
експерти. При цьому держчиновники бачать ситу-
ацію інакше і пояснюють свої наміри – привести 
законодавство у відповідність із нормами міжна-
родного права, а саме Директивою 97/67/ЄС, яка 
прописує обов'язок будь-якої держави забезпечити 
потреби населення в поштовому зв'язку. У будь-якій 
точці країни громадянин повинен отримати універ-
сальні послуги за доступною ціною: листівки, листи, 
послання для сліпих, посилки без оголошеної вар-
тості до 10 кг, періодичні видання. Держава забез-
печує цю можливість, підтримуючи національного 
оператора поштового зв’язку.

Про актуальні інноваційні тенденції на ринку 
доставки в сегменті e-commerce розповів журналіс-
там президент Meest Group Ростислав Кисіль [5]. Він 
поділився досвідом цього ринку в Канаді та інших 
країнах світу та зазначив, що ці знання та уважне 
відслідковування всіх тенденцій у галузі дозволя-
ють Meest Express утілювати очікувані бізнесом та 
споживачами інноваційні проекти в українських 
реаліях. Компанія активно розвиває інноваційні 
послуги доставки відправлень в мережу поштома-
тів. Фінансову незалежність та нові джерела при-
бутку Meest Express пропонує малому та середньому 
бізнесу завдяки інноваційному продукту – Meest 
Tochka. Meest Tochka дає можливість вибору най-

ближчого пункту для отримання замовлення поруч із 
домом, місцем праці чи дорогою поміж ними. Meest 
Tochka можуть стати: магазин побутових товарів, 
перукарня, ательє, кафе, заправна станція та інші 
пункти торгівлі й надання побутових послуг.

Президент Meest Group спрогнозував також розви-
ток логістичного ринку на найближчі декілька років 
[6]. Український ринок поштової логістики стрімко 
зростає за рахунок розвитку електронної комерції. 
У рік через поштові служби доставляється 135 млн. 
відправлень. Цього року ріст ринку поштової логіс-
тики очікується на рівні 32% у грошовому еквіва-
ленті, а до 2020 р. середньорічний темп зростання 
передбачається на рівні 27%, і за цим показником 
ми втричі випереджаємо Європу, де ринок доставки 
зростає на 7%: на українця припадає три посилки 
на рік, поляк отримує 10–11 посилок, а німець – 34. 
Ринок поштової логістики буде не тільки рости, а й 
видозмінюватися: нових гравців на разі не передба-
чається, а ось наявних може стати менше.

Серед найбільш яскравих інноваційних глобальних 
трендів і тенденцій, які мають безпосередній вплив 
на розвиток поштової логістики, співвласник «Нової 
пошти» В’ячеслав Клімов виділив такі [4]: штучний 
інтелект; електротранспорт; real time; дрони; автома-
тизація і роботизація складських процесів; доставка 
без кур’єра; поштомати; нові види доставки.

«Нова пошта» розраховує створити ринок інно-
вацій поштової логістики і розглядає можливість 
трансформації в майбутньому в інжинірингову ком-

Таблиця 1
Форма обліку й аналізу загальних базових показників

ПЕРІОД ________________

Сегмент бізнесу C2C C2B B2C B2B Разом

Базові показники штук % штук % штук % штук % штук %

Відправлень на початок періоду

Надходження за період

Доставлено всього:

Доставлено видачею «зі складу»

Доставлено повернення товару

Доставлено зворотних документів

Доставлено «до дверей»

Втрачено

Повернуто замовнику

Отримано рекламацій

Відправлень на кінець періоду

Таблиця 2
Форма обліку своєчасності доставки в розрізі індикативних клієнтів

ПЕРІОД _____________________

Індикативні клієнти A2 B1 E1 F2 K1 M1 R2 TT W2

Базові показники % % % % % % % % %

Доставлено «до дверей» 100 100 100 100 100 100 100 100 100

у т. ч. рахунків клієнтам за послуги підприємства 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Доставлено «до дверей», у договірний термін 20 67 72

Доставлено «до дверей», у термін, узгоджений з одер-
жувачем, але не в договірний 80 31 22

у т. ч. з опцією «доставка до супермаркету» 0 3,3 0

у т. ч. після вияснень/переадресацій 0 3,3 0

у т. ч. на основі звернення отримувача в колл-центр 0 0 0

Доставлено «до дверей», із протермінуванням 0 2 6

у т. ч. за проблемними напрямами 0 0 0

у т. ч. за іншими напрямами 0 2 5



13ауковий вісник Херсонського державного університетуН

панію – такий підрозділ у неї точно буде. Необхідно 
залучати інвестиції в українські інноваційні стар-
тапи, розвивати комунікації між замовниками і роз-
робниками, щоб не створювалися технології заради 
технологій. Електронній комерції прогнозують деся-
тикратний ріст, і «Нова пошта» готова купляти тех-
нології і співпрацювати з компаніями, які можуть 
запропонувати рішення щодо роботи з великими 

обсягами: кур’єрським компаніям доведеться обслу-
говувати такі потоки, котрі нині їм навіть важко 
уявити.

Висновки. На відміну від традиційно орієнтова-
ної поштово-логістичної компанії, де центром утво-
рення прибутку вважався власне оператор поштового 
зв’язку, у маркетингово-орієнтованій компанії цен-
тром прибутку є послуга, що, з одного боку, вимагає 

Таблиця 3
Форма обліку своєчасності доставки в розрізі сегментів бізнесу та регіонів

ПЕРІОД _______________ Кількість штук Цільове значення 
КРІ (%)

Фактичне значення 
КРІ (%)

Регіон В2С, С2С В2В В2С, С2С В2В В2С, С2С В2В

Дніпровський     

Доставлено до дверей у договірний термін

Доставлено до дверей у термін, узгоджений з одержу-
вачем, але не в договірний

Доставлено до дверей, із протермінуванням

Західний     

Доставлено до дверей у договірний термін 85% 90% 84% 84%

Доставлено до дверей у термін, узгоджений з одержу-
вачем, але не в договірний

Доставлено до дверей, із протермінуванням

Київський     

Доставлено до дверей у договірний термін 85% 90% 86% 75%

Доставлено до дверей у термін, узгоджений з одержу-
вачем, але не в договірний

Доставлено до дверей, із протермінуванням

Південний     

Доставлено до дверей у договірний термін

Доставлено до дверей у термін, узгоджений з одержу-
вачем, але не в договірний

Доставлено до дверей, із протермінуванням 3% 3% 3% 3%

Решта регіонів     

Доставлено до дверей у договірний термін 85% 90% 86% 78%

Доставлено до дверей у термін, узгоджений з одержу-
вачем, але не в договірний 12% 7% 13% 21%

Доставлено до дверей, із протермінуванням 3% 3% 1% 2%

Разом     

Доставлено до дверей у договірний термін 85% 90% 82% 70%

Доставлено до дверей у термін, узгоджений з одержу-
вачем, але не в договірний 12% 7% 15% 25%

Доставлено до дверей, із протермінуванням 3% 3% 4% 5%

Таблиця 4
Форма обліку й аналізу усних скарг і відгуків

Регіон Підрозділ
Недотримані 

терміни 
доставки

Кур’єр 
подзвонив і 
не приїхав

Перенос доставки 
не був погоджений 

з одержувачем

Не було 
жодної 
спроби 

доставки

Некоректні 
дії кур’єра

Некоректні дії 
працівників

Дніпровський

Дніпро 2

Кам’янське 2

Запоріжжя 2

Кривий Ріг 2

Павлоград 2

Дніпровський підсумок 2 2 2 2 2 0

Центральний

Біла Церква 3

Вінниця 3

Житомир 3

Черкаси 3

Чернігів 3

Центральний підсумок 3 3 3 3 3 0

Загальний підсумок 5 5 5 5 5 0



14 Серія Економічні науки

Випуск 29. Частина 2. 2018

сучасного, дружнього до клієнта менеджменту, який 
спроможний управляти змінами, а з іншого – вико-
ристання досконалих операцій та застосування інно-
ваційних технологій.

Непостійність якості у виконанні роботи працівни-
ками, які надають послуги, а також різниця в сприй-
нятті послуги споживачами створюють значні про-
блеми для менеджерів та аналітиків, що працюють у 
сфері послуг, наслідком чого є те, що більшість послуг, 
а особливо поштових, украй важко стандартизувати, 
тому поштово-логістичним компаніям слід шукати 
наукові методи та економіко-математичні моделі ана-
лізу якості та стандартизації поштової послуги для 
щоденного підвищення якісного рівня діяльності.

Одним з основних критеріїв якості послуг поштово-
логістичної компанії є швидкість доставки – це пев-
ний проміжок часу, який можна виміряти матема-
тично, з одного боку, і який інтуїтивно відчуває 
клієнт, з іншого боку, – від моменту оформлення 
«бажання» щодо перевезення вантажу відправни-
ком до моменту отримання цього вантажу одержува-
чем. Замовивши й оплативши потрібний товар про-
тягом 10–20 хвилин, доставку доведеться очікувати 
2–7 діб, що вимагає змін і вдосконалення передусім 
у технологіях починаючи від навчання персоналу і 
закінчуючи сучасною інженерією.

На базі розроблених форм аналізу якості, висно-
вки щодо якості діяльності поштово-логістичної 
компанії робляться на основі: порівняння початко-
вих і кінцевих абсолютних та відносних показників 
за період, порівняння показників із key performance 
indicators, прописаними у договорах із ключовими 
клієнтами, порівняння цільових значень показни-
ків із фактичними за сегментами бізнесу, аналізу 
абсолютної кількості звернень, аналізу відсоткових 
показників видів рекламацій у загальній їх струк-
турі за сегментами бізнесу.

Експерти прогнозують цьогорічний ріст ринку 
поштової логістики на рівні 32% у грошовому еквіва-

ленті, а до 2020 р. середньорічний темп зростання на 
рівні 27%. Ринок поштової логістики буде не тільки 
рости, а й видозмінюватися: нових гравців на разі 
не передбачається, а ось наявних може стати менше. 
Ці фактори вимагатимуть проникнення в поштову 
послугу штучного інтелекту, електротранспорту, 
роботи в real time, дронів, автоматизації і роботиза-
ції складських процесів, доставки без кур’єра, авто-
матизованих точок видачі та нових видів доставки.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Особливості маркетингу послуг у сфері поштового зв’язку: 

навч. посіб. / Є.Г. Борисевич, С.Б. Горелкіна, Л.Е. Жуковська. 
Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. 216 с.

2. Сервіс-менеджмент: задачі та моделі / М.Г. Медведєв, 
В.М. Романенко, В.П. Шоха. Інтелект XXI. 2014. № 1. С. 46–52.

3. Князєва О.А. Стратегія розвитку поштового зв’язку: навч. посіб. 
Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013. 100 с.

4. Послезавтра курьерской доставки. Вячеслав Климов о новых 
трендах почтовой логистики. URL: http://logist.fm/publications/
poslezavtra-kurerskoy-dostavki-vyacheslav-klimov-o-novyh-
trendah-pochtovoy-logistiki/.

5. Потребители признали Meest Express лучшим в Украине. URL: 
http://1fin.biz/potrebiteli-priznali-meest-express-luchshim-v-ukraine/.

6. Рынок доставки Украины: количество операторов уменьшится. 
URL: http://trademaster.ua/news/15521/.

7. Романич І.Б. Моделювання кількісних характеристик автопарку 
поштово-логістичної компанії за критерієм наповнення ванта-
жами її загальної логістичної системи. Інноваційна економіка. 
2014. № 5(54). С. 73–82.

8. Романич І.Б. Моделювання розвитку і розміщення підрозділів 
поштово-логістичної компанії. Актуальні проблеми економіки. 
2016. № 11(185). С. 453–463.

9. Логістика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Волков, 
А.В. Череп, Л.Г. Олейнікова, О.Г. Череп. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. 
356 с.

10. Городская логистика : итоги 2015 и тенденции будущего. URL: 
http://www.slideshare.net/AlexandraGorbenko/ss-57919600/.

11. В Україні можуть подорожчати посилки і кур'єрська доставка. 
URL: http://market.korupciya.com/2016/11/18/v-ukrayini-mozhut-
podorozhchati-posilki-i-kur-yerska-dostavka/.

Таблиця 5
Форма обліку структури отриманих рекламацій

ПЕРІОД ______ Нестача 
вкладення

Неякісний 
сервіс

Пошко-
дження

Протер-
мінування

Часткова 
втрата Втрата Всього

Сегмент бізнесу

B2C

C2C

B2B

C2B

Разом

% 4 10 30 30 13 13 100%
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У статті досліджено динаміку зміни обсягів придбання та цін на ресурси матеріального забезпечення сільськогосподарських 
підприємств. Встановлено, що ціна на ресурси та обсяги їх придбання є суттєвими умовами договорів постачання. Визначено 
матеріальні ресурси, необхідні для діяльності сільськогосподарських підприємств, на обсяги придбання яких зміна цін чинить 
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В статье исследована динамика изменения объемов приобретения и цен на ресурсы материального обеспечения сельскохо-
зяйственных предприятий. Установлено, что цена на ресурсы и объемы их приобретения являются существенными условиями 
договоров поставки. Определено материальные ресурсы, необходимые для деятельности сельскохозяйственных предприятий, 
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Savanchuk T.N. DYNAMIC OF CHANGE OF BUYING VOLUMES AND PRICES FOR MATERIAL SECURITY RESOURCES OF 
AGRICULTURAL ENTERPRISES

The article examines the dynamics of change of buying volumes and prices for material security resources of agricultural enterprises. 
It is found, that a price for resources and their buying volumes are essential conditions of the supply contracts. Determined the material 
resources, which are necessary for the agricultural enterprises activity, on the buying volumes of which makes a significant or insignifi-
cant influence a price change.

Keywords: material security, material resources, purchase of resources, average prices, agricultural enterprises.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
жодне сільськогосподарське підприємство не може 
ефективно функціонувати без наявності певної 
сукупності матеріальних ресурсів. Надходження 
зазначених ресурсів до сільськогосподарських під-
приємств відбувається в процесі їх матеріального 
забезпечення. Основними параметрами, що визнача-
ють наявність на підприємстві необхідних матеріаль-
них ресурсів, є їх ціна та обсяги придбання. Саме ці 
критерії є суттєвими умовами договорів постачання, 
що укладаються між сільськогосподарськими під-
приємствами та постачальниками ресурсів. Вихо-
дячи з цього, важливо знати як змінюються обсяги 
придбання сільськогосподарськими підприємствами 
матеріальних ресурсів, при зміні цін на них, що 
дасть можливість налагодить найбільш раціональні 
відносини з постачальниками ресурсів для села. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
матеріального забезпечення сільськогосподарських 
підприємств більшістю учених розглядається в кон-
тексті їх матеріально-технічного забезпечення. При 
чому значно більше уваги приділяється саме техніч-
ному забезпеченню. Так, Ю.В.Самойлик, визначаючи 
тенденції та перспективи матеріально-технічного 
забезпечення підприємств агропромислового комп-
лексу, досліджує наявність та рух техніки і енер-
гетичних потужностей зазначених підприємств [1]. 
Могилова М.М., Білоусько Я.К., Підлісецький Г.М., 
розглядаючи матеріально-технічне забезпечення 
аграрної галузі, проводять аналіз фондозабезпече-
ності, технічної оснащеності та джерел фінансування 
техніко-технологічного переоснащення сільськогос-
подарських підприємств [2]. В.М. Кошельник, роз-
глядаючи матеріально-технічне забезпечення роз-
витку сільськогосподарських підприємств також 

наводить лише показники технічної забезпеченості 
підприємств [3]. Більше уваги матеріальному забез-
печенню в своїх працях приділяють учені, що дослі-
джують ресурсний потенціал аграрних підприємств, 
його відтворення та логістику. Зокрема Олійник О.В. 
[4], Величко О.П. [5], В.М.Трегобчук [6]. Цікавими 
є також роботи вчених, які досліджують питання 
забезпечення аграрних підприємств окремими 
видами матеріальних ресурсів: засобами хімізації, 
паливом, кормами ті ін. В цьому сенсі досить ґрун-
товними є роботи Шпикуляк О.Г. [7], Тарасович Л.В. 
[8], Вишневецької О.В. [9], Данкевич Є.М. [10].

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Таким чином дослідження стану матері-
ального забезпечення сільськогосподарських підпри-
ємств є досить розрізненими та не повними. В той же 
час сільськогосподарські підприємства, паралельно 
з технічним забезпеченням, змушені постійно вести 
пошук шляхів забезпечення свого виробництва всією 
сукупністю необхідних матеріальних ресурсів, навіть 
за рахунок інших ресурсів. Отже, постає об’єктивна 
необхідність дослідження зміни обсягів закупівлі та 
цін на різні види матеріальних ресурсів, що дозво-
лить зробити висновок про динаміку зміни відносин 
в процесі матеріального забезпечення сільськогоспо-
дарських підприємств.

Мета статті полягає у вивченні динаміки зміни 
обсягів придбання та цін на ресурси матеріального 
забезпечення сільськогосподарських підприємств, 
з метою встановлення матеріальних ресурсів, необ-
хідних для їх діяльності, на обсяги придбання яких 
зміна цін чинить значний вплив та несуттєвий. Це, 
в подальшому, дасть можливість ефективно управ-
ляти формуванням відносин в процесі матеріального 
забезпечення сільськогосподарських підприємств. 
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Таблиця 1
Придбання кормів (кормових добавок) та насіння і посадкового матеріалу  

сільськогосподарськими підприємствами України

Назва ресурсу 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2016 р. в % 
до 2012 р.

Насіння, т

цукрових буряків 1407,6 671,1 1046,1 650,4 974,6 69,24

овочевих культур:
- однорічних 816,6 1137,4 748,0 610,7 868,2 106,32

дворічних 136,4 12,1 11,4 3,5 4,1 3,00

баштанних 5,0 6,3 3,8 15,5 4,7 94,0

кормових буряків 7,5 3,7 4,2 5,6 3,2 42,67

Розсада (саджанці), млн. шт.

овочів. 133,8 102,5 134,8 149,4 145,6 108,82

плодових дерев 2,6 2,6 2,2 1,7 1,2 46,15

ягід 8,6 8,1 10,9 4,6 5,1 59,30

Корми (кормові добавки), тис.ц.

змішані комбікорми 1330,3 1267,4 639,4 831,9 623,7 46,88

кормові суміші:
- для ВРХ 900,1 931,3 1088,5 1052,0 1032,8 114,74

- для свиней 3361,8 4034,1 2493,5 2418,1 2258,0 67,17

- для птиці 21597,3 19543,2 18020,2 15533,1 17840,4 82,60

сіно 412,5 374,9 426,2 450,1 401,2 97,26

силос 2371,0 2583,3 2095,9 1847,0 2556,8 107,84

Джерело: згруповано автором за [11-15]

Виклад основного матеріалу дослідження. Мате-
ріальне забезпечення сільськогосподарських під-
приємств є складовою їх матеріально-технічного 
забезпечення. При чому, саме витрачання ресур-
сів матеріального забезпечення чинить найбільший 
вплив на собівартість сільськогосподарської продук-
ції, адже матеріальні витрати займають більше 70% 
у собівартості продукції. 

У структурі матеріальних витрат на виробництво 
сільськогосподарської продукції найбільшу питому 
вагу займають витрати на матеріали, які ми відне-
сли до біологічного забезпечення: насіння та посад-
ковий матеріал в рослинництві і корми та кормові 
добавки в тваринництві. При чому питома вага вка-
заних витрат зростає, навіть при зменшенні обсягів 
їх придбання (табл. 1).

З даних таблиці 1 чітко видно, що практично за 
всіма дослідженими видами ресурсів біологічного 
забезпечення за останні 5 років спостерігається змен-
шення обсягів закупівель. Особливо різко зменши-
лися обсяги придбання  насіння дворічних овочевих 
культур, кормових та цукрових буряків.  

Зменшення обсягів придбання зазначених ресур-
сів у більшості підприємств пояснюється зростанням 
цін на вказані ресурси (табл. 2).

Дані таблиці 2 свідчать, що майже за всіма 
видами досліджених ресурсів, за останні 5 років, 
ціни зросли у 1,5-3 рази. При цьому, спостерігаємо 
рекордне зростання ціни на насіння дворічних ово-
чевих культур (більш ніж у 23 рази), що логічно 
викликало зменшення його закупівлі на 97% 
(таблиця 1) і практично припинення вирощування 
вказаних культур.

В умовах подорожчання ресурсів біологічного 
забезпечення, сільськогосподарські підприємства 
змушені були частково перейти на використання 
вказаних ресурсів власного виробництва, що призво-
дить до використання насіння нижчої якості та кор-
мів, що не завжди мають достатню кормову цінність. 

Аналіз структури витрат на виробництво сіль-
ськогосподарської продукції показує, що паралельно 
з біологічним забезпеченням, не менш важливе зна-

чення має також агрохімічне забезпечення (міне-
ральні добрива, засоби захисту рослин і т. ін.).

Рівень застосування мінеральних добрив у світо-
вій практиці має тенденцію до зростання. Тарасович 
Л.В., дослідивши зарубіжний досвід застосування 
засобів хімізації, зазначає: «За даними ФАО Західна 
Європа та США третину врожаю одержують за раху-
нок мінеральних добрив. Основна частка продукції 
землеробства у найбільш розвинутих країнах Захід-
ної Європи формується завдяки штучно створеній 
родючості – ефект від застосування засобів хіміза-
ції коливається від 26,2 до 35,9 ц/га. На її частку в 
зазначених регіонах припадає близько 70% валового 
і товарного потенціалу землеробства й лише 30%. – 
на природну. 

Німецькі та російські науковці вважають, що за 
рахунок мінеральних добрив вони отримують 50% 
прибавки урожаю, а французькі – 70%. За даними 
вітчизняних і зарубіжних учених в середньому 1 т 
мінеральних добрив, у перерахунку на діючу речо-
вину, забезпечує такі прирости урожаю з 1 га: 
зерна – 4,5 т, цукрових буряків – 35-40, картоплі – 
25-30, насіння соняшнику – 1,5-2 т» [8].

Розуміючи ситуацію, що склалася, та не маючи 
можливості отримати засоби хімізації в процесі влас-
ного виробництва, на відміну від кормів чи посівного 
матеріалу, сільськогосподарські підприємства зму-
шені постійно вести пошук найбільш оптимальних 
каналів надходження засобів агрохімічного забезпе-
чення. Прослідкуємо зміни обсягів придбання та цін 
на різні види мінеральних добрив в Україні (табл. 3).

З проведених розрахунків видно, що за всіма 
видами добрив за останні 5 років ціни зросли при-
близно в 2 рази. Особливо різкий стрибок цін відбувся 
у 2015 році, що пояснюється політичною ситуацією 
в Україні та військовими діями на Сході. Позитив-
ним, на нашу думку, все ж є те, що навіть при різ-
кому зростанні цін, обсяги закупівель за всіма видами 
добрив не скоротилися, а купівля фосфатних та комп-
лексних добрив навіть зросла приблизно в 1,5 рази.

Отже, для забезпечення обсягів купівлі та вне-
сення мінеральних добрив на належному рівні сіль-
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Таблиця 2

Середні ціни на корми (кормові добавки) та насіння і посадковий матеріал,  
придбані сільськогосподарськими підприємствами України

Назва ресурсу 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2016 р. в % 
до 2012 р.

Насіння, грн. за кг

цукрових буряків 308,8 349,2 400,8 740,4 693,7 224,64

однорічних овочевих культур 82,7 53,2 123,9 186,9 203,2 245,71

дворічних овочевих культур 20,3 90,0 284,6 488,1 468,2 2306,40

баштанних 326,2 294,3 641,4 614,3 1123,7 344,48

кормових буряків 84,4 93,3 92,4 99,2 128,7 152,49

Розсада (саджанці), грн. за шт.

овочів. 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 200,00

плодових дерев 19,3 22,8 23,6 30,1 43,5 225,39

ягід 4,5 1,5 2,7 3,9 4,4 97,78

Корми (кормові добавки), грн. за ц

змішані комбікорми 210,5 238,7 263,8 449,5 495,3 235,29

кормові суміші:
- для ВРХ 217,8 240,8 286,3 382,3 536,1 246,14

- для свиней 297,2 307,1 399,2 558,6 650,7 218,94

- для птиці 221,1 255,3 265,4 373,9 485,3 219,49

сіно 60,5 68,4 76,2 87,9 101,9 168,43

силос 20,6 26,6 29,0 48,5 50,6 245,63

сінаж 26,9 31,7 21,7 51,4 54,4 202,23

Джерело: згруповано автором за [11-15]

Таблиця 3
Середні ціни та обсяги купівлі мінеральних добрив сільськогосподарськими підприємствами України

Роки
Азотні добрива Фосфатні добрива Калійні добрива Комплексні добрива

Кіл-сть, 
тис. ц

Ціна, 
грн. за ц

Кіл-сть, 
тис. ц

Ціна, 
грн. за ц

Кіл-сть, 
тис. ц

Ціна, 
грн. за ц

Кіл-сть, 
тис. ц

Ціна, 
грн. за ц

2012 24741,9 274,9 343,5 388,0 926,4 406,5 9867,6 426,7

2013 26760,4 274,4 242,6 375,2 1028,8 363,5 10946,2 404,7

2014 26408,7 319,1 277,6 463,4 850,3 445,9 9521,2 478,4

2015 27024,9 618,6 317,2 840,5 888,1 751,2 10813,0 908,5

2016 32093,2 557,2 529,6 783,0 1008,4 764,4 14216,5 878,9

2016 р. в % 
до 2012 р. 129,71 202,69 154,18 201,80 108,85 188,04 144,07 205,98

Джерело: згруповано автором за [11-15]

ськогосподарські підприємства повинні завжди 
приділяти увагу питанням пошуку найбільш опти-
мальних відносин з постачальниками вказаних 
ресурсів навіть в умовах їх подорожчання. 

Дещо іншу ситуацію ми спостерігаємо у вико-
ристанні органічних добрив. Протягом більш ніж 
двадцяти п’яти років обсяги їх внесення під посіви 
сільськогосподарських культур скорочуються. 
Використання в землеробстві лише мінеральних 
добрив призводить до порушення співвідношення 
поживних речовин у ґрунтах, зниження їх родю-
чості та є екологічно шкідливим для оточуючого 
середовища. 

Ситуація із надходженням та використанням сіль-
ськогосподарськими підприємствами засобів захисту 
рослин в основному є аналогічною до ситуації з міне-
ральними добривами (таблиця 4).

У 2016 році, по відношенню до 2012 року, скоро-
чення закупівель засобів захисту рослин в сільсько-
господарських підприємствах України спостеріга-
ється лише за інсектицидами. Всі інші види засобів 
захисту закуповувалися в такому ж, а то і в біль-
шому розмірі, ніж у 2012 році. 

Паралельно з агрохімічним, важливе зна-
чення для сільськогосподарських товаровиробників 
має забезпечення дизельним паливом, бензином, 
мастилами. 

Тенденції зміни цін на дизельне паливо, при-
вели до скорочення обсягів його закупівлі за останні 
5 років в середньому на 6 тис. тон щорічно (рис. 1). 

Обсяги придбання дизельного палива в 2016 році 
практично відповідають показнику 2012 року, але 
коливання обсягів закупівель, за досліджуваний 
період, говорять про нестабільність відносин з поста-
чальниками ресурсу.

Ще більш критична ситуація склалася з придбан-
ням бензину (рис.2).

Параметри отриманих рівнянь говорять, що на 
сьогодні, падіння обсягів придбання бензину прак-
тично прямо пропорційне зростанню цін на нього, 
а отже сільськогосподарські підприємства змушені 
економити вказаний ресурс, що не завжди позитивно 
відображається на кінцевих результатах роботи, 
адже  значна кількість сільськогосподарських під-
приємств, через недостачу коштів на купівлю бен-
зину, більшу частину врожаю продає «з поля». За 
таких умов продажу, ціна реалізації є найнижчою, 
а значить сільськогосподарські підприємства втрача-
ють певну частину прибутку. 

Майже аналогічна ситуація склалася з заку-
півлею паливного мазуту. Обсяги його придбання 
сільськогосподарськими підприємствами Укра-
їни за останні 5 років скоротилися більш ніж на 
50%, а ціни зросли майже в 2 рази [11-15]. Більш 
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Таблиця 4
Середні ціни та обсяги купівлі засобів захисту рослин сільськогосподарськими підприємствами України

Назва Одиниця
виміру 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2016 р. в % 

до 2012 р.

Інсектициди

кіл-ть, т 1232,6 1189,9 1068,9 1006,1 943,8 76,57

ціна, грн. за кг 152,8 161,2 246,7 321,6 367,8 240,71

кіл-ть, тис. л 4779,8 6286,3 4764,1 4429,1 4729,8 98,95

ціна, грн. за л 130,3 135,5 196,3 325,7 368,5 282,81

Фунгіциди

кіл-ть, т 2061,2 1947,9 1931,4 1623,6 2154,5 104,53

ціна, грн. за кг 146,5 137,8 179,9 327,6 368,0 251,19

кіл-ть, тис. л 6090,4 7468,8 7138,7 8205,9 10394,7 170,67

ціна, грн. за л 171,50 173,10 247,60 435,30 466,70 272,13

Гербіциди

кіл-ть, т 3895,5 3522,1 2913,4 3032,8 4090,5 105,01

ціна, грн. за кг 202,4 216,6 323,1 502,2 452,5 223,57

кіл-ть, тис. л 31633,7 31588,3 31952,7 31642,5 35894,9 113,47

ціна, грн. за л 96,7 92,6 134,1 234,0 256,5 265,25

Регулятори 
росту рослин

кіл-ть, т н.д. 1102,4 1247,7 1631,2 2073,1 -

ціна, грн. за кг н.д. 66,9 83,8 115,0 123,0 -

кіл-ть, тис. л н.д. 3053,3 3230,7 3946,2 6293,2 -

ціна, грн. за л н.д. 59,2 80,8 130,7 134,2 -

Інші 
пестициди

кіл-ть, т н.д. 879,0 1307,7 986,6 1569,7 -

ціна, грн. за кг н.д. 76,4 111,2 186,5 184,5 -

кіл-ть, тис. л н.д. 2611,7 3561,1 4459,9 5851,4 -

ціна, грн. за л н.д. 93,3 125,9 217,3 224,1 -

Джерело: згруповано автором за [11-15]. Н.д. – немає даних

Рис. 1. Динаміка зміни середніх цін та обсягів придбання дизельного палива 
сільськогосподарськими підприємствами України

Джерело: побудовано автором за [11-15]

стабільною за обсягами є закупівля оливи та мас-
тил. Зростання більш ніж у 2 рази цін на вказані 
ресурси, практично не вплинуло на обсяг їх при-
дбання [11-15]. На наш погляд, саме незначна 
потреба підприємств у вказаних ресурсах, а отже 
невеликі витрати на їх придбання, навіть в умо-
вах подорожчання, не привела до падіння обсягів 
закупівель, що ми спостерігаємо за іншими видами 
ресурсів.

Разом з цим, слід відмітити, що більшість сіль-
ськогосподарської продукції продається аграріями в 
період, коли ціни на неї найнижчі, а ресурси заку-
повуються у періоди найвищих цін на них. Тому, не 
дивлячись на те, що в середньому ціни на дизельне 
паливо і сільськогосподарську продукцію зросли 
приблизно в 2,5 рази, обсяги його придбання все ж 
скоротилися. 

Висновки. Таким чином, зроблені розрахунки 
дають можливість стверджувати, що при зростанні цін 
сільськогосподарські підприємства різко скорочують 
закупівлю ресурсів, які можна отримати в результаті 
власного виробництва (насіння, посадковий матеріал, 
корми). В той же час, навіть при зростанні цін, прак-
тично не зменшуються обсяги придбання ресурсів агро-
хімічного забезпечення (добрива, засоби захисту), а от 
придбання паливно-мастильних матеріалів при зрос-
танні цін скорочується, що автоматично приводить 
до реалізації продукції «з поля» за нижчими цінами. 
Виявлено також, що ресурси на які склалася невелика 
потреба (мастила, оливи) закуповуються без змен-
шення обсягів, тому в процесі управління процесом 
матеріального забезпечення підприємства, придбанню 
таких ресурсів можна приділити менше уваги. Вияв-
лені тенденції свідчать про те, що сільськогосподарські 
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Рис. 2. Динаміка зміни середніх цін та обсягів придбання бензину 
сільськогосподарськими підприємствами України

Джерело: побудовано автором за [11-15]

підприємства повинні мати інструментарій визначення 
пріоритетів у закупівлі ресурсів.
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТРУКТУРУ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ 

Досліджено джерела та фактори формування акціонерного капіталу підприємств, на основі чого побудовано схематичну 
модель впливу різних факторів на структуру акціонерного капіталу підприємства. Визначено основні складники капіталу акціо-
нерного товариства та його структуру. Запропоновано вдосконалене визначення структури акціонерного капіталу.
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Сахарук Б.С. ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА СТРУКТУРУ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
Исследованы источники и факторы формирования акционерного капитала предприятий, на основе чего построена схе-

матическая модель влияния различных факторов на структуру акционерного капитала предприятия. Определены основные 
составляющие капитала акционерного общества и его структура. Предложено усовершенствованное определение структуры 
акционерного капитала.

Ключевые слова: акционерный капитал, акционерное общество, акция, структура акционерного капитала, формирование 
структуры акционерного капитала, факторы формирования акционерного капитала.

Sakharuk B.S. FACTORS OF INFLUENCE ON JOINT-STOCK CAPITAL STRUCTURE
The sources and factors of formation of joint-stock capital of the enterprises were studied, on the basis of which a schematic model 

of the influence of various factors on the structure of the share capital of the enterprise was constructed; the main components of the 
joint-stock company's capital and its structure are determined; an improved definition of the structure of equity capital was proposed.

Keywords: share capital, joint-stock company, share, share capital structure, formation of share capital structure, factors of forma-
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Постановка проблеми. Вплив світових економіч-
них процесів, зокрема зростання інтересу до корпо-
ративних структур, з одного боку, та необхідність 
залучення іноземних інвестицій в економіку Укра-
їни у зв’язку з економічною кризою – з іншого, 
активізують проблему, що полягає у необхідності 
розвитку вітчизняних акціонерних товариств, зрос-
танні їхньої фінансової спроможності, стійкості та 
іміджу на міжнародній арені, що прямо пов’язано 
з формуванням акціонерного капіталу в нашій кра-
їні. За сучасних умов ефективність функціонування 
акціонерного капіталу пояснюється передусім дією 
масштабу підприємств, наявністю у них можливос-
тей використання інновацій, передових техноло-
гій та управлінських рішень. Іншим фактором, що 
зумовлює високу ефективність акціонерного капі-
талу, є його гнучкість і здатність примножувати свій 
потенціал шляхом централізації, інтеграції, транс-
формації і концентрації корпоративних структур. 
Зазначені економічні процеси визначають актуаль-
ність дослідження сфери формування акціонерного 
капіталу та його структури у вітчизняній економіці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчиз-
няній науці теоретичні основи процесу формування та 
структурування акціонерного капіталу досліджували 
такі вчені, як: В.Д. Базилевич, Д.О. Баюра, О.Г. Борщ, 
З.С. Варналій, Л.І. Воротіна, А.С. Гальчинський, 
В.М. Геєць, Ю.І. Єхануров, А.О. Задоя, Л.П. Зазуляк, 
Н.В. Корж, С.М. Мацера, В.Л. Осецький, О.М. Прово-
лоцька, Є.Г. Панченко, Н.В. Савенко, Н.П. Слободя-
ник, А.О. Старостіна, Л.І. Федулова, Д.М. Черваньов, 
В.О. Шаповалов, А.В. Шегда, В.М. Шелудько та ін. 

Подальший розвиток теоретичних та методичних 
підходів до структурування акціонерного капіталу, 
вивчення основних факторів, що зумовлюють форму-
вання і структурування капіталу вітчизняних акціо-
нерних товариств, сприятимуть визначенню пріоритет-
ного напряму розвитку господарських та економічних 
процесів корпоративних структур в умовах мінливого 
та динамічного розвитку економіки України. 

Мета статті полягає у дослідженні поняття струк-
тури акціонерного капіталу через призму факторів, 
що на неї впливають, та вдосконаленні теоретико-
методичних підходів до структурування акціонер-
ного капіталу підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У про-
цесі формування акціонерного капіталу, його вико-
ристання і нагромадження надзвичайної ваго-
мості набуває структура акціонерного капіталу. 
У цій статті ми детально проаналізуємо теоретичний 
зміст категорії «структура акціонерного капіталу», 
коротко охарактеризуємо теорії структури капіталу, 
сучасний розвиток яких спрямований на пошук най-
більш ефективних методик оптимізації структури 
капіталу, та визначимо основні фактори, що впли-
вають на структуру капіталу акціонерних товариств.

У загальному розумінні структура капіталу під-
приємства визначається як спосіб опису його вну-
трішньої організації з урахуванням ключових 
зв’язків та функцій, які виконує капітал у процесі 
функціонування та обігу.

Виходячи із визначення структури капіталу, струк-
тура акціонерного капіталу підприємства являє собою 
сукупність її складників і зв’язків між ними, що 
характеризуються стійкістю та зумовлюють внутрішню 
будову акціонерного капіталу як цілісної системи. 

Структуру акціонерного капіталу слід розглядати 
як систему, яка складається із підсистем, що є її еле-
ментами, яким притаманна певна ієрархічність. До 
цих елементів, за найбільш розповсюдженим підхо-
дом до визначення акціонерного капіталу, належать 
матеріальна і нематеріальна, або, як називають їх 
деякі дослідники, уречевлена та неуречевлена час-
тини капіталу [4, с. 133].

Структура акціонерного капіталу відображає 
особливості діяльності акціонерного товариства, 
які пов’язані з його кількісним складом, рівнем 
розвитку інтеграційних зв’язків, діловими відно-
синами з іншими контрагентами та зацікавленими 
особами тощо.
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За результатами дослідження підходів різних 

учених до поняття структури акціонерного капіталу 
пропонуємо таке загальне визначення цього поняття: 
структура акціонерного капіталу являє собою опти-
мальне співвідношення джерел фінансування, які 
використовує акціонерне товариство для забезпе-
чення власної довготривалої та ефективної господар-
ської діяльності незалежно від особового складу учас-
ників та виду економічної діяльності підприємства. 

Таким чином, процес формування структури акці-
онерного капіталу відрізняється своєю складністю та 
високим рівнем відповідальності. Складність полягає 
у впливі значної кількості факторів, кожен з яких 
має бути детально проаналізований, а управління 
і контроль підприємством їх впливу спрямовані на 
максимальне задоволення інтересів кожного з учас-
ників акціонерного товариства як у поточному пері-
оді часу, так і в майбутньому.

Щоб наочно відобразити вплив факторів на струк-
туру капіталу акціонерного товариства, побудуємо 
схематичну модель впливу різних груп факторів на 
структуру акціонерного капіталу (рис. 1).

Відповідно до запропонованої нами схеми, яка 
відображає вплив дії факторів на структуру акці-
онерного капіталу, вважаємо, що першочерговим 
етапом аналізу на підприємстві є поділ факторів на 
зовнішні, тобто ті, що здійснюють вплив незалежно 
від інтересів товариства, і внутрішні, на які підпри-
ємство може і зобов’язано здійснювати активний 
вплив. 

До зовнішніх факторів можна віднести такі, як:
– загальноекономічна ситуація;
– податкове законодавство;
– умови одержання кредитів і процентні ставки 

по них;
– можливість цільового фінансування;
– участь у програмах, що фінансуються з 

бюджету;
– розвиток фінансово-кредитного сектору;
– особливості фіскальної політики;
– політична ситуація;
– соціально-культурний рівень розвитку країни;
– регуляторна політика;
– рівень розвитку фондового ринку тощо.
Зазначені нами фактори та інші зовнішні фак-

тори визначають рамки, відповідно до яких акціо-
нерне товариство може здійснювати вплив та управ-
ління внутрішніми факторами раціонального руху 
акціонерного капіталу, до яких належать:

– розвиток ділових відносин;
– вид акціонерного товариства;
– система бізнес-процесів підприємства;
– етап життєвого циклу підприємства;
– вибрана стратегія розвитку;
– взаємовідносини між учасниками;
– поведінка стейкхолдерів;
– прибутковість товариства;
– можливість залучення додаткових ресурсів;
– фактичні та проектні розміри фінансових 

ресурсів; 
– галузеві особливості діяльності;
– фінансові резерви акціонерного товариства;
– фізичний і моральний знос основних фондів;
– склад акціонерів; мотиви власників 

підприємства;
– ефективність системи управління;
– потенціал акціонерного товариства;
– рівень залучення інновацій у виробничий процес;
– конкурентоспроможність порівняно з іншими 

учасниками ринку;

– ефективність використання капіталу;
– привабливість акцій акціонерного товариства 

тощо.
Звичайно, перелік зазначених зовнішніх та вну-

трішніх факторів впливу на структуру акціонерного 
капіталу не є вичерпним, і його можна істотно допо-
внити, однак, на нашу думку, саме роль указаних 
вище є ключовою під час формування структури 
акціонерного капіталу. 

Наступний блок факторів можна охарактеризу-
вати як вплив акціонерного товариства (як організа-
ційно-правової форми) на формування та структуру 
акціонерного капіталу і представити у вигляді трьох 
груп основних чинників: організаційно-правових, 
економічних та соціально психологічних [6, с. 65]. 

До організаційно-правових чинників належать:
– розподіл функцій власності й управління в 

акціонерному товаристві;
– відокремлення власності акціонерного товари-

ства і власності акціонерів;
– обмеженість відповідальності акціонерів за 

зобов’язаннями акціонерного товариства лише в 
межах своїх вкладів;

– необмежений період існування тощо.
До групи економічних чинників належать:
– труднощі в організаційних питаннях та 

питаннях контролю за рахунок значних масштабів 
підприємства;

– організаційно-правова форма «акціонерне това-
риство» передбачає визначений законодавством міні-
мальний розмір його статутного капіталу;

– акціонерне товариство характеризується від-
сутністю обмежень щодо обсягів збільшення статут-
ного фонду;

– перевагою акціонерного товариства є наявність 
можливості використання ефекту масштабу у вироб-
ництві тощо.

До групи соціально-психологічних чинників 
належать:

– поєднання інтересів великої кількості учас-
ників корпоративних відносин, що сприяє інтегру-
ванню власних капіталів окремих осіб в єдиний акці-
онерний капітал;

– висока ймовірність виникнення корпоративних 
конфліктів тощо.

Наступним блоком схеми є фактори формування 
фінансової вартості акціонерного капіталу, які також 
впливають на його структуру. У цьому блоці факто-
рів також пропонуємо виділити три основні групи: 
ринкові, фінансово-економічні, виробничі [5, с. 241]. 

До ринкових факторів належать: 
– обсяг ринку;
– конкурентна позиція підприємства;
– репутація підприємства;
– ціна котирувань цінних паперів тощо.
До фінансово-економічної групи факторів належать:
– динаміка активів;
– дохідність активів;
– сума заборгованостей;
– ліквідність і платоспроможність підприємства 

тощо.
Виробнича група факторів включає:
– впровадження інновацій;
– використання технологій;
– якісний склад і структуру персоналу тощо.
Ця група факторів за своїм складом показни-

ків перекликається з деякими елементами факторів 
впливу внутрішнього середовища діяльності підпри-
ємства, однак виділення даних факторів в окрему 
групу є необхідним із погляду ефективності специ-



22 Серія Економічні науки

Випуск 29. Частина 2. 2018

фічних організаційно-управлінських заходів, спря-
мованих на них. 

Використання запропонованих показників 
оцінки ефективності структури акціонерного капі-
талу дасть змогу акціонерному товариству оптимі-
зувати його структуру, а також структуру сукуп-
ного капіталу товариства і виявити резерви для 

підвищення ефективності використання акціонер-
ного капіталу.

Таким чином, формування капіталу, а також 
характер впливу цього процесу на фінансово-еко-
номічні результати господарсько-економічної діяль-
ності товариства та рівень її ефективності залежать 
від стану і динаміки розвитку факторів зовнішнього 

Рис. 1. Схематична модель впливу груп факторів на структуру акціонерного капіталу
Джерело: сформовано на основі матеріалів авторських досліджень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА 

АКЦІОНЕРНОГО 

КАПІТАЛУ 

Фактори впливу середовища діяльності 
підприємства 

- розвиток фінансово-
кредитного сектору; 
- особливості фіскальної 
політики; 
- політична ситуація; 
- соціально-культурний 
рівень розвитку країни; 
- регуляторна політика; 
- рівень розвитку фондового 
ринку 
 

 - розвиток ділових відносин; 
- вид акціонерного товариства; 
- система бізнес-процесів 
підприємства; 
- етап життєвого циклу 
підприємства; 
- вибрана стратегія розвитку; 
- взаємовідносини між 
учасниками; 
-поведінка стейкхолдерів; 
-основні показники 
результативності діяльності 

 

Зовнішні фактори 
 

Внутрішні фактори 
 

В
пл

ив
 а

кц
іо

не
рн

ог
о 

то
ва

ри
ст

ва
 я

к 
ор

га
ні

за
ці

йн
о-

пр
ав

ов
ої

 ф
ор

м
и 

на
 

ак
ці

он
ер

ни
й 

ка
пі

та
л 

Організаційно-
правові чинники 

Економічні 
чинники 

Соціально-
психологічні 

чинники 

Ф
актори ф

орм
ування ф

інансової 
вартості акціонерного капіталу 

Ринкові 
фактори 

Фінансово-
економічні 

фактори 

Виробничі 
фактори 

Оцінка ефективності структури 
акціонерного капіталу 

Показники оцінки ефективності 
використання акціонерного 

капіталу 

Показники оцінки ефективності 
акцій товариства 

- загальна рентабельність чистих активів;  
- фінансова рентабельність чистих 

активів;  
- коефіцієнт оборотності акціонерного 

капіталу; 
- віддача акціонерного капіталу на чистий 

дохід; 
- віддача акціонерного капіталу за 

обсягом реалізації (продажу); 
-  прибуток на акціонерний капітал 

- вартість акції; 
- ціна акції; 
- дохідність акції 
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(ринкові фактори) та внутрішнього (фінансово-еконо-
мічні та виробничі фактори) середовища підприєм-
ства, також вплив на структуру капіталу здійснюють 
безпосередньо організаційно-правова форма підпри-
ємства (акціонерне товариство) та фактори форму-
вання фінансової вартості акціонерного капіталу

Як бачимо з дослідження, нині немає єдиного 
погляду щодо сучасної структури акціонерного капі-
талу. Для того щоб розібратися із цим питанням 
більш глибоко, потрібно визначити, якою має бути 
оптимальна структура корпоративного капіталу з 
погляду управління ним як у цілому, так і за його 
окремими складниками. Для цього необхідне розро-
блення нових теоретико-методологічних підходів до 
оптимізації структури капіталу, що будуть реально 
дієвими на практиці й адаптивними до використання 
на сучасних вітчизняних підприємствах.

Висновки. За результатами дослідження запропо-
новано визначення структури акціонерного капіталу 
як оптимального співвідношення джерел фінансу-
вання, які використовує акціонерне товариство для 
забезпечення власної довготривалої та ефективної 
господарської діяльності незалежно від особового 
складу учасників та виду економічної діяльності 
підприємства. 

Визначено, шо на процес формування структури 
акціонерного капіталу впливає велика кількість 
факторів. Однак, на нашу думку, найважливішими 
є: фактори внутрішнього та зовнішнього впливу 
середовища діяльності підприємства, які визначають 
особливості функціонування акціонерного товари-
ства як на тактичному, так і на стратегічному рів-
нях здійснення господарської діяльності; фактори 
впливу акціонерного товариства (як організаційно-
правової форми) на формування та структуру акці-
онерного капіталу, представлені трьома групами 

основних чинників: організаційно-правовими, еконо-
мічними та соціально-психологічними; фактори фор-
мування фінансової вартості акціонерного капіталу, 
які також впливають на його структуру та поділя-
ються на три основні групи: ринкові, фінансово-еко-
номічні, виробничі.

Запропонована у статті схематична модель 
впливу різних груп факторів на структуру акціонер-
ного капіталу включає систему оцінки ефективності 
структури акціонерного капіталу, використання 
яких дасть змогу акціонерному товариству оптимі-
зувати структуру акціонерного капіталу для підви-
щення ефективності його використання.
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У статті досліджено проблеми організації управління економічною стійкістю переробних підприємств на засадах маркетингу. 
Розглянуто питання розробки комплексу маркетингу, структурованому за основними компонентами і орієнтованому на потреби 
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В статье исследованы проблемы организации управления экономической устойчивостью перерабатывающих предприятий 

на принципах маркетинга. Рассмотрен вопрос разработки комплекса маркетинга, структурированного по основным компонентам 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах господа-
рювання ефективна та конкурентоспроможна діяль-
ність вітчизняних переробних підприємств можлива 
за наявності результативної системи управління еко-
номічною стійкістю – сукупністю взаємопов’язаних і 
взаємообумовлених елементів і відносин на підприєм-
стві, які зумовлюють його здатність адаптуватися до 
зовнішніх і внутрішніх ризиків. Важливою запору-
кою ефективного управління економічною стійкістю 
є своєчасність та якість прийняття управлінських 
рішень щодо вирішення проблем виробничо-збуто-
вої діяльності. Розробити та прийняти ефективне 
рішення можливо тільки за умови наявності досто-
вірної релевантної і своєчасної інформації про спо-
живачів, конкурентів, кон’юнктуру ринків та ін. 
отримати цю інформацію і закласти її в основу опера-
тивних і стратегічних планів можливо лише за наяв-
ності відповідної підсистеми управління економічною 
стійкістю, яка буде орієнтувати усі складові ланки і 
елементи системи загального менеджменту на задо-
волення потреб споживачів, тобто реалізувати марке-
тингову орієнтацію підприємства. Відповідно, вини-
кає необхідність у пристосуванні системи управління 
до засад, вимог і принципів маркетингової концепції. 
Це вимагає розробки і впровадження маркетинг-орі-
єнтованої підсистеми управління економічною стій-
кістю від оптимальності складу і структури якої зале-
жить ефективність усіх управлінських процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні та прикладні аспекти проблеми економічної 
стійкості розглядали у своїх працях Гончар І.В. [2], 
Гросул В.А. [3], Лахтіонова Л.А. [6], Шандова Н.В. 
[8]. Вивченням теоретико-методичних засад мар-
кетинг-орієнтованого управління займалися такі 
науковці, як Войчак А.В.[1], Зозулев А.В. [4], Ігна-
тьєва І.А. [5], Липчук В.В. [7]. 

Однак багато питань, що пов’язані з особливос-
тями формування складу підсистеми управління еко-
номічною стійкістю і розробкою планів маркетингу, 
спрямованих на економічне зростання переробних 
підприємств, залишаються дискусійними та актуалі-
зують необхідність подальших досліджень.

Постановка завдання. Мета статті полягає у кон-
цептуальному обґрунтуванні процесу розробки плану 
маркетингу, орієнтованого на підвищення економіч-
ної стійкості переробних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як 
свідчать результати досліджень стану маркетинго-
вої діяльності на переробних підприємствах робота 
з впровадження управління на засадах маркетингу 
практично не проводиться. Посада маркетолога, як 
правило відсутня у штатному розкладі, так само як 
і робота з дослідження ринків, попиту, смаків і упо-
добань споживачів. Цінова політика знаходиться на 
початковому етапі розвитку і зводиться до наслі-
дування дій конкурентів. Комунікаційна політика 
також не відповідає вимогам ринкових реалій і реа-
лізується вкрай непрофесійно найпростішими мето-
дами та інструментами. У такому ж стані знаходяться 
інші дві складові комплексу маркетингу – товарна і 
збутова політики.  Ця ситуація негативно впливає 
на ефективність виробничо-господарської  діяльності 
підприємств і потребує деталізації складу і функцій 
підсистеми управління маркетингом.

На здатність підприємства досягти цільового 
рівня економічної стійкості впливає велика кількість 
взаємозалежних факторів. Менеджмент підприєм-
ства має приймати ефективні управлінські рішення, 
спираючись на досвід, інтуїцію та інформацію про 
стан зовнішнього і внутрішнього средовищ.

На рис. 1. наведено схему процесу розробки плану 
маркетингу, реалізація якого буде сприяти досяг-
ненню цілей підприємства і, зокрема, підвищенню 
його економічної стійкості.

План маркетингу містить наступні етапи:
1. Формулювання (конкретизація або коректу-

вання) корпоративних цілей і цілей маркетингу, які 
з них випливають.

2. Маркетинговий аудит підприємства – аналіз 
усіх складових комплексу маркетингу.

3. Збір маркетингової інформації щодо кон’юнктури 
ринків та їх структури, попиту і пропозиції, місткості 
ринків, поведінки та мотивів споживачів, поведінки 
торгових посередників, наявних логістичних схем, 
цін та ціноутворення, оцінки ефективності комуні-
каційних заходів, конкурентоспроможності власних 
товарів та ін.

4. Обробка і аналіз даних ринкових досліджень: 
матричні, причинно-наслідкові методи, SWOT-, 
PEST – аналіз, економіко-математичні та інші методи.

5. Вибір цільового ринку відповідно до корпора-
тивної мети і ресурсних можливостей підприємства 

та його сегментування.
6. Вибір цільових сегментів та 

формування їх профілю. Проведення 
поглибленого сегментування.

7. Розробка планів і програм марке-
тингу на усіх інтервалах планування.

8. Реалізація запланованих планів 
і програм.

9. Оцінка результатів реалізації 
програм: терміни, витрати, прогноз 
обсягів збуту, прибутків та зростання 
рівня економічної стійкості. Контроль 
за процесом.

Товарна стратегія є основою мар-
кетингової стратегії підприємства, 
яка визначає зміст подальших зусиль 
і кроків на шляху завоювання нових 
і зміцнення існуючих ринкових пози-
цій. В процесі формування товарної 
стратегії передбачено рішення наступ-
них задач:

– визначення ринкових позицій 
товарного кошика підприємства для 
цільових ринків;

 

1. Корпоративні та маркетингові цілі 

2. Маркетинговий аудит 

3. Маркетингові дослідження 

4. Аналіз інформації 

5. Вибір цільового ринку та його сегментування 

6. Вибір цільового сегменту 

7. Розробка плану маркетингу (4-Р): цілі і стратегії 

8. Реалізація плану та вплив заходів на економічну 
стійкість 

9. Оцінка і контроль 

Рис. 1. Процес розробки плану маркетингу,  
орієнтованого на підвищення економічної стійкості
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– встановлення цілей і завдань для товарного 

кошика;
– розробка та вибір альтернативних брендових 

стратегій для нових та існуючих товарів.
На цьому етапі підприємство здійснює позиціону-

вання кожного виду товарів або груп товарів, декла-
руючи рівень якості, ціну, особливості рецептури, 
технологій виготовлення, специфічність або унікаль-
ність певних складових. Ці умови враховуються при 
розробці нових товарів, модернізації та розширенні 
виробництва, встановленні взаємозв’язків між пози-
ціонуванням, брендом і обраною стратегією зміцнення 
позицій товару (товарної групи) на ринку (рис. 2).

Для того, щоб новий (модернізований або удоско-
налений продукт) з новими або покращеними власти-
востями був прийнятий ринком він має відповідати 
потребам і очікуванням споживачів та їх особистим 
цінностям, орієнтуватися на цільову групу, пропо-
нуватися в асортименті, мати додаткові, неочікувані 
характеристики привабливі для споживачів.

Асортимент є важливою складовою товарної про-
позиції. Усі його параметри (глибина, ширина, понов-
люваність) впливають на споживчий вибір. Також 
зважати треба на зовнішнє оформлення (пакування), 
екологічність продукту, місце продажу або його від-
повідність сучасним вимогам до місця розташування.

Брендінг (управління торговою маркою) має осо-
бливе значення в умовах конкуренції і боротьби за 
споживацькі уподобання. Стратегічний характер 
управлінських рішень по торговим маркам визначає 
необхідність їх координації з загальною стратегією під-
приємства. Процес створення і управління торговою 
маркою необхідно здійснювати із врахуванням її дуаль-

ної природи. З одного боку він пов’язаний із загальним 
управлінням підприємством, а з іншого – з творчим 
процесом створення торгової марки, знанням психоло-
гії, теорії і практики брендінгу, нейромаркетингу, фор-
мування бренд-лояліті, атрибутики бренда та ін.

Ціна, як складовий елемент комплексу марке-
тингу, в значній мірі впливає на процес проведення 
товарної політики, створює умови для підвищення 
іміджу підприємства та його продукції, формує вза-
ємовідносини між учасниками каналів товароруху, 
визначає засоби стимулювання збуту та рекламної 
діяльності. Важливе значення при цьому має характер 
відносин підприємства з торговими посередниками.

Цінова стратегія має враховувати усі вимоги та 
обмеження, сформульовані у товарній, розподільчій 
та комунікаційних стратегіях. Дослідження ситу-
ації та кон’юнктури на товарних ринках – аналіз 
зовнішніх чинників, які впливають на поведінку під-
приємства та його економічну стійкість, створюють 
підґрунтя для розробки гнучкої цінової політики, 
сприяють визначенню коректних цілей і розробці 
альтернативних цінових рішень і стратегій (рис. 3).

Цінова стратегія, як і ціна, зумовлені такими 
чинниками, як якість товару, тип та вид каналу роз-
поділення, ефективність комунікаційної політики 
(орендування, реклама, мерчандайзинг тощо).

При визначенні ціни необхідно враховувати 
витрати, попит та його еластичність, позиції конку-
рентів, цілі підприємства та стратегії їх досягнення.

Формування цінової політики своєю метою має вста-
новлення такого рівня ціни, при якому забезпечується 
рівність між ціною пропозиції та ціною реалізації. Ефек-
тивна цінова політика є інструментом проникнення на 

Рис. 2. Схема розробки товарної стратегії
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ринок та завоювання його частки, встановлення ціни 
на весь асортимент, стимулювання за допомогою цін 
процесу реалізації. Але в кожному випадку основні 
рішення необхідно приймати з орієнтацією на загальну 
маркетингову стратегію підприємства. 

Прийняття рішень в розподільчій політиці (мар-
кетинг-логістиці) має бути узгодженим з тенденціями 
розвитку, стратегіями поведінки підприємства на 
ринках, з цілями і задачами розвитку та підтримки 
його економічної стійкості. Розподілення поєднує 
регулювання всіх заходів, які спрямовані на перемі-
щення продукту в просторі і часі від місця виробни-
цтва до місця купівлі. Метою політики розподілення 
є забезпечення доступності товарів для споживачів. 
При виборі оптимальних каналів збуту виробник під-
бирає торгові підприємства чи дистриб’юторів, які б 
вирішили проблеми продажу. При цьому кінцевий 
ефект пов’язується, в першу чергу, з професійністю 
торгових посередників, їх знаннями ринку, доброчес-
ністю, досвідом роботи і зацікавленістю. Найчастіше 
місце виробництва знаходиться на значній відстані 
від місця продажу і це вимагає своєчасності пропози-
ції і доставки товару, надання покупцям максималь-
них зручностей під час купівлі. Усі ці особливості 
необхідно вирішувати раціонально, з врахуванням 
особливостей продукту, що реалізується, із знанням 
психології покупців і практики роздрібної торгівлі.

Відділ збуту підприємства отримує і веде замов-
лення, проводить роботу з встановлення каналів 
комунікацій, доведення інформації про товари існу-
ючим та потенційним покупцям. Також фахівці 
відділу збирають інформацію про ринок, організу-
ють отримання замовлень і поставок, забезпечують 
роботу з клієнтами на засадах партнерського мар-
кетингу (маркетинг взаємовідносин) і максимально 
швидке отримання оплати за продукцію.  

Високоорганізована система збуту і розподілення 
повинна мати у своєму складі зовнішню службу, яка 
контролює товарні запаси, презентує товари, органі-
зує участь у ярмарках, виставках і забезпечує фізич-
ний розподіл – шукає оптимальне співвідношення 
між рівнем поставки для клієнтів і витратами на під-
тримку сервісу (рис. 4).

Також функціями цієї служби є організація 
комп’ютерних інформаційних систем, систем обліку 

інформації про обсяги товарів в торговельних під-
приємствах – партнерів, введення міжнародної сис-
теми кодування товарів, створення інтерактивних 
маркетингових мереж.

Успішність реалізації маркетинг-логістичних 
стратегій залежать від мотивації посередників. 
Застосовуються високі торговельні націнки, ексклю-
зивність, гуртові знижки, безоплатні поставки, кон-
курси, програми "заповнення полиць", навчання, 
матеріальне стимулювання, компенсація витрат на 
рекламу, ЗМІ та політика торгової марки, купони, 
пряма реклама.

Контроль в каналах маркетинг-логістики здій-
снюється за допомогою контрольних показників, які 
представляють собою як кількісні параметри (швид-
кість збуту, рівень запасів, витрати збуту, рента-
бельність та ін.), так і якісні параметри (ширина і 
довжина каналів збуту, позиціонування точок про-
дажу та ін.). Ефективне узгодження попиту і про-
позиції між учасниками процесу ринкового обміну 
неможливе без обміну інформацією. Арсенал методів 
і прийомів створення інформаційних повідомлень та 
їх поширення збагачується безперервно. Інформа-
ційними посилами обмінюються виробники і посе-
редники, споживачі постійно знаходяться під впли-
вом різноманітних рекламних компаній. З кожним 
роком зростає тиск на свідомість усіх учасників про-
цесів виробництва, збуту і споживання.

Маркетингові комунікації є складовою частиною 
масових комунікацій. Вони мають наступні особли-
вості: цілеспрямований характер, повторювальний 
характер повідомлень, комплексний характер впливу 
на цільову аудиторію. Основним призначенням мар-
кетингових комунікацій є просування пропозиції 
на ринках, тобто створення і підтримка постійних 
зв’язків підприємства з ринком (рис. 5).

Планування і реалізація комунікаційного комп-
лексу спирається на широке коло комунікацій, моде-
лей та інструментів маркетингу. Найбільш розповсю-
дженими є наступні: реклама, стимулювання збуту, 
брендінг, паблік-рілейшинз, direkt-маркетинг, спон-
сорінг, комерційна пропаганда, мерчандайзинг тощо. 
Маркетологам, які сьогодні займаються вирішенням 
проблем маркетингового управління необхідно зва-
жати на зростаючу роль нейромаркетингу – науки 

Рис. 3. Схема розробки цінової стратегії
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про вплив несвідомого на поведінку споживачів. 
Нейромаркетинг допомагає краще пізнавати самих 
себе, свої бажання та імпульси, першопричини тих 
чи інших уподобань і переваг.

Розробка і впровадження у виробничо-збутову 
діяльність всебічно обґрунтованого комплексу мар-
кетингу забезпечує орієнтоване на потреби спожива-
чів функціонування підприємства, підвищує обґрун-
тованість планів виробництва усього асортименту 
продукції, зміцнює його фінансове становище, ста-
білізує ринкові, конкурентні позиції, що позитивно 
впливає на економічну стійкість.

Висновки. Підводячи підсумки можна вказати 
на те, що використання маркетинг-орієнтованого 
управління на переробних підприємствах є дієвим 
інструментом підвищення їх економічної стійкості. 
Спрямування управлінської діяльності на викорис-
тання маркетингового інструментарію і дотримання 
маркетингових принципів в процесі розробки опера-
тивних і стратегічних планів підвищить їх обґрунто-
ваність,  ступінь задоволеності споживачів та допо-
може встановити між ними партнерські відносини.

Рис. 4. Схема розробки збутової стратегії
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СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ  
РЕАЛІЗАЦІЇ КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

У статті розглянуто основні компоненти моделі товарного ринку. Досліджено мультиканальність реалізації книжкової продук-
ції. Проаналізовано можливості мережі Інтернет для потреб товарно-грошового обміну. Визначено основні операції та процеси 
електронної торгівлі. Запропоновано пояснення управління системою реалізації книжкової продукції в мережі Інтернет.
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Сосновская О.О. СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье рассмотрены основные компоненты модели товарного рынка. Исследована мультиканальность реализации книж-

ной продукции. Проанализированы возможности сети Интернет для нужд товарно-денежного обмена. Определены основные 
операции и процессы электронной торговли. Предложено объяснение управления системой реализации книжной продукции в 
сети Интернет.

Ключевые слова: управление, рынок, реализация книжной продукции, торговля, товарно-денежный обмен, сеть Интернет, 
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Sosnovskaya O.O. THE ESSENCE AND NECESSITY OF MANAGING THE BOOKS DISTRIBUTION SYSTEM
The paper examines the main components of the commodity market model. The multi-channel character of books distribution was stud-

ied. The Internet functionality for the needs of commodity-money relations was analyzed, and the main operations and processes of e-com-
merce were distinguished. The paper proposes the explanation of the books distribution system management operation in the Internet.

Keywords: management, market, sale of book products, trade, commodity-money exchange, Internet, e-commerce.

Постановка проблеми. Торгівля загалом (у т. ч. 
книжкова) виступає в ролі посередника між вироб-
никами і покупцями товарів в умовах постійної 
зміни потреб ринку. З утвердженням ринкових від-
носин роль торгівлі неухильно зростає: вона сприяє 
нарощуванню обсягів виробництва продукції, повні-
шому задоволенню потреб населення, успішному 
розвитку економічних процесів, притаманних рин-
ковому середовищу. Для виконання цих завдань тор-
говельним підприємствам необхідно постійно роз-
ширювати спектр виконуваних функцій: здійснення 
процесів купівлі-продажу товарів на комерційній 
основі; об’єднання інтересів товаровиробників і спо-
живачів; задоволення потреб, які визначаються пла-
тоспроможним попитом населення; повна ліквідація 
обмежень і дефіциту товарів; перемога в суперни-
цтві товаровиробників, товари яких найбільш кон-
курентоздатні і продаються за цінами рівноваги; 
досягнення грамотного та вмілого ведення комерцій-
ної роботи в різноманітних умовах ринку. Узагаль-
нюючим підсумком якісного виконання зазначених 
функцій виступають зростаючі обсяги продажу (реа-
лізації) товарів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні та практичні аспекти організації торгівлі та 
управління її основними функціональними проце-
сами висвітлено у працях таких провідних вітчиз-
няних і зарубіжних учених, як: О. Азарян, В. Апо-
пій, Г. Грет, О. Клочкова, Е. Кононова, І. Міщук, 
В. Ребицький та ін. Проте в їх роботах питання 
управління системою реалізації книжкової продук-
ції не досліджуються. 

Мета статті полягає в узагальненні теоретичних 
засад та визначенні необхідності управління систе-
мою реалізації книжкової продукції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
дрібна торгівля книжковою продукцією передбачає 
здійснення товарно-грошового обміну на спожив-
чому ринку, що охоплює такі традиційні склад-

ники, як потреба, попит, пропозиція, товар, ціна, 
угода, обмін (рис. 1). 

Компоненти моделі ринку взаємопов’язані між 
собою певними залежностями, адже потреби потен-
ційних споживачів формуються в конкретні бажання, 
які з урахуванням пропозиції та фінансових спро-
можностей покупців перебудовуються в попит на 
товари, виконується купівля-продаж, що оформлю-
ється як торгово-комерційна угода та обмін. У цьому 
розумінні ринок виступає як цілісна система, яка 
забезпечує формування асортиментної політики та 
обсягів виробництва продукції, її поділ між певними 
ринками, фіксування ціни, стимулювання реаліза-
ції продукції для задоволення потреб споживачів. 
Таким чином, ринок невіддільний від обігу товарів, 
у процесі якого вони доводяться до споживачів шля-
хом реалізації відповідних товарів.

Залежно від специфіки актів купівлі-продажу в 
науковій економічній літературі традиційно виді-
ляють різні види продажів товарів. За ознакою про-
давця прийнято розрізняти продажі виробників і про-
дажі підприємств-посередників; за функціональною 
ознакою виділяються оптові (різним оптовим покуп-
цям для наступної реалізації кінцевим споживачам) 
та роздрібні продажі (безпосередньо населенню для 
власного користування). Мультиканальність реаліза-
ції видавничої продукції (в порядку прямих та (або) 
опосередкованих – за участю оптових і роздрібних 
торговців – продажів), відображена на рис. 2. 

Як видно, торгівля загалом, яка розглядається 
як ланка системи суспільного розподілу праці і вод-
ночас як процес обміну товарів продавця на гроші 
покупця, у своєму другому значенні може мати дві 
суттєво відмінні форми, а саме: купівля-продаж това-
рів шляхом прямого обміну; купівля-продаж товарів 
шляхом опосередкованого обміну. 

Перша (традиційна) форма торгівлі передбачає 
досягнення основної цільової мети даної операції за 
рахунок прямого особистого контакту покупця з про-
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давцем або покупця з продав-
цем і касиром; друга форма тор-
гівлі означає практично повну 
відсутність прямого контакту 
і залучення до виконання 
операції товарно-грошового 
обміну посередників. За тра-
диційної формі торгівлі техно-
логія основного бізнес-процесу 
передбачає необхідність вико-
нання комплексу операцій: 
ознайомлення покупця з това-
ром через створення умов для 
його огляду, демонстрування в 
дії, реклами, консультування 
тощо, що дає змогу виявити 
і конкретизувати попит окре-
мого покупця на конкретний 
товар; вибір покупцем товару; 
проведення оплати за товар; 
комплектування, оформлення, 
упаковування і відпуск товарів 
покупцеві; доставка товарів 
покупцеві; доведення окремих 
товарів (тривалого викорис-
тання, технічно складних) у 
вигляд, готовий для викорис-
тання чи споживання; піс-
ляпродажне обслуговування 
покупців окремих товарів. 

Початковою і визначальною операцією зазначе-
ного комплексу є ознайомлення покупців із това-
рами, від його ефективної організації значною мірою 
залежать як тривалість вибору, так і рішення зро-
бити покупку. Організація показу повинна забезпе-
чити покупцеві умови та можливості для всебічного 
ознайомлення з товаром, його огляду, порівняння 
тощо, а це висуває підвищені вимоги до опера-
цій викладання товарів на торгово-технологічному 
обладнанні, показу їх у торговій залі магазину та 
надання необхідної кваліфікованої консультації. 
Водночас операції, які забезпечують оплату придба-
ного товару, а також відпуск товарів покупцеві, є 
за своїм змістом технічними операціями, які мають 
бути організовані так, щоб максимально прискорити 
процес продажу товарів і скоротити час, який витра-
чається покупцем на придбання товарів. Саме така 
мета досягається під час упровадження опосеред-
кованої форми торгівлі, яка базується на залученні 
до бізнес-процесу різноманітних посередників (у т. 
ч. мережі Інтернет, телефонних компаній та ін.) й 
охоплює різноманітні види позамагазинної торгівлі, 
зокрема посилкову торгівлю, телевізійну торгівлю, 
торгівлю через автомати, мобільну (з використанням 
мобільних телефонів) та електронну торгівлю.

Застосування можливостей мережі Інтернет для 
потреб товарно-грошового обміну отримало бурхли-
вий розвиток, насамперед у формі електронної тор-
гівлі. У сучасній економічній теорії не досить чітко 
визначено сутність і місце електронної торгівлі, 
її співвідношення з електронним бізнесом та елек-
тронною комерцією, що викликає потребу в розро-
бленні теоретичних аспектів цієї проблеми. На нашу 
думку, базовим терміном, який охоплює всі зазна-
чені аспекти діяльності, що стосуються електронної 
торгівлі, є «електронний бізнес». 

Сутність бізнесу взагалі традиційно визначається 
як «…підприємницька діяльність, тобто ініціативна 
діяльність громадян або їх колективних об’єднань, 
спрямована на отримання прибутку і доходу, що 

здійснюється від їхнього імені, на їхній ризик і май-
нову відповідальність або від імені і під юридичну 
відповідальність юридичної особи. Таким чином, біз-
нес є діяльністю з організації виробництва продук-
ції та задоволення попиту покупців шляхом її про-
дажу» [2, с. 10], а тому поняття бізнесу є ширшим, 
ніж терміну «комерція» (з лат. «торгівля»): бізнес, 
окрім торгівлі, охоплює ще й такі сфери діяльності, 
як оренда, застава, страхування, фінансові операції. 

Основними принципами бізнесу, як зазначають 
вчені, є: організація роботи, спрямована на отри-
мання прибутку (іншого грошового доходу); застосу-
вання нововведень; оцінка ризиків і прогнозування 
ринкової ситуації; гнучкість використовуваних форм 
організації бізнес-процесів; комп’ютеризація бізнесу. 
Ці принципи притаманні й бізнесу у сфері інформа-
ційних технологій, який на практиці отримав назву 
електронного (інтерактивного) бізнесу. Підтриму-
ємо точку зору Р. Лавренюка, О. Юдіна, М. Мака-
рової, які розглядають електронний бізнес як будь-
яку ділову активність, що використовує можливості 
інформаційних мереж для перетворення внутріш-
ніх і зовнішніх зв’язків компанії з метою створення 
прибутку [3, с. 8]. І. Балабанов стверджує, що це – 
бізнес, який побудований на спільних діях бізнес-
процесу в особі бізнесмена і комп’ютера чи іншого 
автоматизованого засобу зв’язку з обміну інформа-
цією [2, с. 296]. При цьому основними напрямами 
електронного бізнесу є виробництво комп’ютерної 
техніки, виробництво програмних продуктів і розро-
блення інформаційних технологій; електронна тор-
гівля; формування систем і середовища електронного 
бізнесу шляхом організації комп’ютерних мереж; 
електронний маркетинг і рекламна діяльність; Інтер-
нет-страхування тощо. 

Будучи динамічною моделлю ведення бізнесу, 
електронна торгівля розвивається не тільки швид-
кими темпами, а й широкомасштабно, охоплюючи 
нові операції і процеси: встановлення контакту 
(нефізичного, дистанційного) між покупцем і продав-
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Рис. 1. Компоненти моделі товарного ринку [1, с. 28]
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Рис. 2. Мультиканальність реалізації книжкової продукції
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цем; обмін комерційною інформацією; повний цикл 
інформаційного супроводження покупця; пошук, 
демонстрація, вибір товару; консультування покуп-
ців; продаж товарів (у т. ч. електронних продуктів), 
надання послуг; взаєморозрахунки (у т. ч. з викорис-
танням електронного переказу грошей, кредитних 
карток, електронних грошей); управління процесом 
доставки товарів власне покупцю або за вказаною ним 
адресою; післяпродажне обслуговування. За змістом 
діяльності електронна торгівля суттєво відрізняється 
від реальної торгівлі. Їй притаманні характерні риси: 
віртуальність – відсутність особистого контакту між 
фізичними особами – суб’єктами процесу купівлі-
продажу (електронна роздрібна торгівля здійсню-
ється в режимі on-line; реальна роздрібна торгівля – у 
режимі off-line, де безпосередній фізичний контакт є 
обов’язковим); інтерактивність – адекватне інфор-
маційне забезпечення покупця (споживача) його 
запиту у вигляді інтерфейсу (тобто німого діалогу); 
глобальність – відсутність часових, просторових, 
адміністративних, соціально-демографічних, асорти-
ментно-товарних меж; динамічність – спроможність 
до моментальних змін умов провадження й адаптації 
до нових умов; ефективність – спроможність забез-
печити прибуток, інші економічні вигоди, а також 
соціальний ефект. Електронна торгівля як особлива 
форма реалізації товарів має значні переваги перед 
реальною торгівлею, щоправда, їй притаманні також 
і недоліки [4, c. 412].

Характерною особливістю електронної торгівлі 
на сучасному етапі розвитку є здійснення проце-
сів торгівлі товарами через електронні (віртуальні) 
магазини.

Електронна торгівля як вид господарсько-торго-
вельної діяльності, що здійснюється шляхом ство-
рення і функціонування електронного магазину, на 
нашу думку, охоплює весь процес товарно-грошового 
обміну, реалізованого на основі використання телеко-
мунікаційних мереж та електронних фінансово-еко-
номічних інструментів, а не лише ту його частину, 
яка безпосередньо пов’язана з купівлею-продажем. 
За такого підходу до трактування електронної тор-
гівлі стає можливим не лише виділити відмінний 
від інших за способом здійснення бізнес-процес, а й 
створити передумови для розгляду системи реалізації 
продукції в електронній торгівлі як цілісного комп-
лексу діяльності виробників товарів, торговельних, 
логістичних та інших посередників, які забезпечу-
ють процеси товарно-грошового обміну (купівлю-про-

даж товарів, послуг, інформації тощо) електронним 
способом. Найістотніші відмінності між традиційною 
та електронною торгівлею полягають в організації та 
технології здійснення віртуального торговельно-тех-
нологічного процесу в Інтернет-магазинах (підприєм-
ствах електронної торгівлі).

Безпосередньо продаж товарів через електронний 
магазин характеризується такими елементами, як: 
вибір програмного забезпечення магазину; організа-
ція збору та обробки маркетингової інформації про 
споживача; організація забезпечення обслуговування 
споживача; організація оплати товарів та послуг; 
організація доставки товарів та надання послуг. 
Сукупність даних елементів формує основу системи 
електронної торгівлі, яка за своїм змістом є, на нашу 
думку, більш складним поняттям, ніж це зазначено 
у вітчизняній літературі. 

Із позицій загального гносеологічного підходу, 
на нашу думку, під системою електронної торгівлі 
слід розуміти комплекс підсистем, елементів та ком-
понентів і притаманних їм властивостей, взаємодія 
між якими відбувається шляхом забезпечення усіх 
бізнес-процесів, які здійснюються на підприємствах 
електронної торгівлі під час використання мережі 
Інтернет (інших комп’ютерних мереж) як засобу про-
вадження інтерактивного електронного бізнесу у від-
повідному сегменті ринку (рис. 3).

Своєю чергою, реалізація зазначеною системою 
покладених на неї функцій є можливою лише за 
умови ефективного управління діяльністю кожного 
конкретного підприємства електронної торгівлі, 
основу якого повинен забезпечувати організаційно-
економічний механізм управління. У цьому кон-
тексті в торгівлі книжковою продукцією актуаль-
ним завданням є розроблення теоретико-методичних 
основ організаційно-економічного механізму управ-
ління системою реалізації книжкової продукції в 
мережі Інтернет.

На нашу думку, управління системою реалізації 
книжкової продукції в мережі Інтернет має розгля-
датися як система послідовних управлінських функ-
цій, циклів, процесів, які забезпечують планування, 
організацію, облік, контроль, координацію та регу-
лювання комплексу операцій із просування та про-
дажу книжкової продукції методами та засобами 
електронних технологій. 

Необхідною умовою ефективності управління сис-
темою реалізації книжкової продукції в мережі Інтер-
нет є цілеспрямоване здійснення його керівництвом 

Рис. 3. Структура ринку інтерактивної торгівлі за основними сегментами
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підприємства електронної торгівлі на постійній основі 
для одержання комерційної вигоди в межах існуючого 
законодавства, яке має базуватися на застосуванні 
комплексу адміністративних, стратегічних, інформа-
ційних, технічних та інших методів впливу. 

Процес управління системою реалізації книжко-
вої продукції в мережі Інтернет передбачає, насам-
перед, такі основні функції, як планування, органі-
зування та контроль. Вони втілюються в конкретних 
функціях відповідно до структури процесу елек-
тронної торгівлі. При цьому більшість конкретних 
функцій інтегрується у певного керівника. Як ствер-
джується в літературі [5, c. 70; 6, с. 17], здійснюючи 
зазначені функції, менеджери забезпечують умови 
для продуктивної та ефективної праці персоналу й 
одержання результатів згідно з цілями підприємства. 

Ефективність електронної торгівлі, врахову-
ючи специфіку кожної функції управління, зале-
жить від методів провадження бізнесу, наявних 
умов його здійснення та застосовуваного методич-
ного інструментарію, тому зростаюча конкуренція 
на ринку актуалізує періодичний перегляд застосо-
вуваної господарюючим у мережі Інтернет суб’єктом 
системи управління процесом реалізації книжкової 
продукції.

Виходячи із цього, під системою управління про-
цесом реалізації книжкової продукції в мережі Інтер-
нет слід розуміти сукупність усіх служб підприємства 
електронної торгівлі та задіяних у відповідних лан-
цюгах постачання суб’єктів господарювання, підсис-
тем і комунікацій між ними (у т. ч. використовувану 
із цією метою автоматизовану систему управління, 
яка б об'єднувала задіяний у її функціонуванні ква-
ліфікований персонал, склад та порядок взаємодії 
якого орієнтований на інформаційне Інтернет-забез-
печення), а також програмно-технічний інструмента-
рій, необхідний для ефективної реалізації загальних 
та конкретних функцій управління. 

Відповідно, управління процесом реалізації книж-
кової продукції кожним окремим електронним мага-
зином має здійснюватися за допомогою сукупності 
систем (чи підсистем), кожна з яких міститиме осно-
вні елементи, що відповідатимуть заданим умовам. 
Необхідною умовою функціонування системи управ-
ління процесом реалізації книжкової продукції спе-
ціалізованими електронними магазинами має бути 
наявність відповідного інфраструктурного забезпе-
чення, до якого в спеціальній літературі традиційно 
відносять: систему технологій та програмних засобів 
для електронної торгівлі; платіжну систему; систему 

правової підтримки управління; систему стандар-
тизації функцій управління процесами електронної 
торгівлі тощо [7, с. 150].

Висновки. Підсумовуючи, слід звернути увагу, що 
управління системою реалізації книжкової продукції 
в аспектах адміністрування цієї діяльності має вклю-
чати проектування посадових місць, спеціалізацію у 
виконанні робочих завдань, побудову систем плану-
вання й контролю, структуризацію бізнес-процесів. 
Система управління процесом реалізації книжкової 
продукції має бути динамічною, спрямованою на 
адаптацію структури продажу до особливостей і тен-
денцій розвитку ринку; при цьому управління про-
дажем книжкової продукції повинно здійснюватися 
шляхом планування, організації, координування, 
мотивації, обліку і контролю, а також регулювання. 
Тому складовими елементами управління систе-
мою реалізації книжкової продукції мають бути: 
вивчення і прогнозування попиту населення регіону 
на товари видавничо-поліграфічної галузі, насампе-
ред книжкової продукції; сегментація ринку збуту 
книжкової продукції; вивчення й аналіз можливих 
джерел закупівлі книжкової продукції; організація 
раціональних господарських зв’язків із виробни-
ками книжкової продукції, включаючи укладення 
відповідних взаємовигідних угод; організація обліку 
і постійного контролю над виконанням договірних 
зобов’язань щодо постачання книжкової продукції 
та її реалізації тощо. 
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Постановка проблеми. Сучасним менеджерам усе 
більше доводиться вимірювати та управляти резуль-
тативністю не окремих працівників, а їх груп. Свід-
ченням цього є переконання американських учених 
Р. Чейза, Н. Еквілайна та Р. Якобса, що «у най-
ближчому майбутньому переважна частина роботи, 
що виконується у світі, матиме відношення до розу-
мової праці, якою на напівпостійній основі займати-
муться невеликі групи фахівців, націлені на реаліза-
цію конкретних проектів. Кожна така група стане 
свого роду автономним підприємницьким центром 
із певними можливостями. Постійне прагнення до 
високого темпу роботи і гнучкості в таких групах 
неодмінно призведе до повного вимирання ієрархіч-
них управлінських структур» [5, с. 60]. Очевидно, 
що успіх реалізації будь-якого проекту значною 
мірою залежить від того, як працює проектна група, 
наскільки важливим стимулятором успіху є крите-
рії і показники вимірювання її результативності. 
Тому актуальною сьогодні є проблема вимірювання 
результативності проектних груп, що вимагає пере-
дусім розуміння організаційних засад результатив-
ного управління їхньою діяльністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню теоретичних і практичних аспектів вимірю-
вання результативності організації присвячено нау-
кові праці вітчизняних та зарубіжних учених, таких 
як: М. Армстронг, А. Берон, В. Білошапка, П. Дру-
кер, Н. Енді, Р. Каплан, Н. Кизим, Г. Кокінз, П. Круг-
ман, Д. Лафт, Д. Нортон, Й. Петрович, Д. Синк, 
А. Тищенко, Н. Терещенко, Б. Фелпс, Р. Чейз, 
М. Явдак, Н. Яшин. 

Проте, незважаючи на значний науковий доро-
бок зарубіжних учених, вітчизняними дослідниками 
недостатньо охоплена проблематика формування 
сучасних систем вимірювання результативності робо-
чих груп. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні організацій-
них засад вимірювання та управління результатив-
ністю робочих груп.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проек-
тний підхід до управління в наші дні став нормою 
діяльності багатьох організацій. Він полягає у фор-
муванні групи осіб із високим ступенем мотивації 
для роботи над конкретним проектом і використанні 
новітніх комп’ютерних програм, спеціально призна-
чених для управління проектами. Сьогодні плану-
вання і реалізація проектів із використанням спеці-
альних методів та інструментів для їх управління є 
невід’ємною частиною професійних обов’язків мене-
джерів. Що ж до організаційних структур, то можна 
сказати, що на виконанні окремих проектів і про-
грам заснована діяльність як невеликих організацій, 
так і гігантських корпорацій.

Як зазначає Дж. Парселл та ін. (1998 р.), про-
ектні команди можуть навести уявний місток між 
цілями окремого співробітника і завданнями орга-
нізації. Група здатна виступити свого роду посе-
редником, сполучаючи робочі цілі співробітника з 
умовами, необхідними для успіху компанії. Це важ-
ливий аспект управління результативністю, який 
обґрунтовує важливість його застосування до групо-
вої діяльності [1, с. 179]. Реалізація проекту змушує 
вищий управлінський персонал приймати рішення, 
який тип організаційної структури управління буде 
використовуватися для прив’язки цього проекту до 
наявної організаційної структури управління підпри-
ємством: відособлений, матричний або функціональ-
ний проект. На думку зарубіжних учених, найбільш 
життєздатним є так званий відособлений проект, 
основною характеристикою якого є те, що над кон-
кретним проектом постійно працює самостійна група 
спеціалістів [5, с. 60]. 

Головним завданням є надання робочим групам на 
чолі з їх керівниками максимальної відповідальності 
за виконання всієї роботи. Акцент повинен робитися 
на самоврядуванні та саморегуляції. Це положення 
і підтверджує Г. Кокінз: «Кращі результати демон-
струють працівники і команди, котрі управляють 
самі собою, при цьому визначений напрям розвитку і 
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наявний своєчасний зворотній зв’язок. Менеджмент 
створює вартість і досягає результатів, розвиваючи 
здібності працівників» [2, с. 100]. 

Процес управління результативністю проек-
тних груп має ту ж послідовність, що й управління 
результативністю окремих співробітників, та охо-
плює такі дії: 

• узгодження цілей; 
• розроблення планів для досягнення мети; 
• впровадження планів; моніторинг досягнень; 

аналіз і оцінювання досягнень;
• перегляд цілей і планів з урахуванням резуль-

татів аналізу [1; 2].
Основні організаційні заходи, спрямовані на 

визначення робочих завдань, а також із проведення 
аналізу роботи груп та окремих співробітників опи-
сані нижче.

Робочі завдання ґрунтуються на намірах команди 
і її відповідальності за досягнення результатів. Цілі 
і стандарти результативності роботи групи повинні 
узгоджуватися й обговорюватися всією командою. 
Вони можуть конкретизувати внесок окремого співро-
бітника в роботу групи. Проектні групи мають пого-
джувати плани, які визначають, що потрібно зробити 
і хто повинен це зробити, стандарти і часові межі.

Процесуальні завдання найкраще визначати на 
загальному зібранні групи, коли можна узгодити 
діяльність усіх учасників команди, зважаючи на 
список групових компетенцій і показники результа-
тивності роботи, враховуючи:

• міжособистісні взаємини;
• якість участі і зусиль у співпраці та прийнятті 

рішень;
• взаємини членів групи з внутрішніми і зовніш-

німи споживачами;
• здатність групи планувати і контролювати 

свою діяльність; 
• здатність групи та її членів адаптуватися до 

нових умов і ситуацій;
• гнучкість, властива діяльності групи;
• ефективність використання індивідуальних 

навичок;
• якість спілкування всередині команди та з 

іншими групами або окремими співробітниками 
[1, с. 181–182].

Багато керівників зрозуміли, що проектні між-
функціональні робочі групи можуть значно поліп-
шити процес виробництва і надання послуг клієнтам. 
Однак більшість із них ще не усвідомила, що для 
повної реалізації пов’язаних із ними очікувань цим 
групам потрібні нові системи оцінювання результа-
тивності. Така система повинна відображати основні 
умови функціонування організації. Якщо організація 
змінюється, а система – ні, то остання буде в кращому 
разі неефективною, а в гіршому – контрпродуктив-
ною. У багатьох компаніях, які перейшли від центра-
лізованого управління та ієрархічної функціональ-
ної структури до більш рухливих і менш громіздких 
міжфункціональних робочих груп, традиційні сис-
теми оцінювання результативності та ефективності не 
тільки не сприяють успішній роботі, а й навіть зава-
жають їй. Насправді, традиційні системи загострюють 
і без того малоприємні конфлікти між робочими гру-
пами і службами у багатьох організаціях. 

Для підвищення продуктивності проектних робо-
чих груп необхідно змінити систему оцінювання 
результативності, зокрема:

• по-перше, ця система повинна допомагати 
самій групі, а не керівникам вищого рівня оцінювати 
досягнутий прогрес; 

• по-друге, якщо група дійсно наділена новими 
повноваженнями, то саме вона і повинна робити 
основний внесок у створення власної системи показ-
ників. А оскільки йдеться про процес створення вар-
тості, в якому беруть участь різні служби, для контр-
олю необхідні абсолютно нові показники; 

• по-третє, таких показників не повинно бути 
багато.

Керівники вищого рівня активно допомагають 
робочим групам у розробленні показників результа-
тивності, проводячи відповідне навчання, визнача-
ючи стратегічні цілі і роз’яснюючи кожній групі її 
роль. Але керівництво за жодних обставин не пови-
нно визначати, що добре для тієї чи іншої групи, 
інакше воно швидко повернеться до колишньої 
командної системи управління, а «наділені новими 
повноваженнями» робочі групи стануть безправними. 
В ідеалі система показників, придатна для робочих 
груп, повинна забезпечувати рішення двох основних 
проблем, що впливають на ефективність роботи: 
спонукати всі служби ділитися з групами досвідом 
і знаннями та допомогти працюючим у групі пред-
ставникам різних служб спілкуватися однією мовою 
[2, с. 101]. Традиційні системи оцінювання результа-
тивності цих проблем не вирішують.

Головне завдання традиційних систем, які досі 
використовуються в більшості компаній, – нада-
вати керівництву надійну інформацію, щоб воно 
могло приймати правильні рішення і доводити їх до 
відома своїх підлеглих. Тому кожна відносно неза-
лежна служба має власний набір показників, голо-
вна мета котрих – інформувати топ-менеджерів про 
її роботу. Служба маркетингу стежить за показни-
ком ринкової частки, виробничі служби – за запа-
сами, фінансовий відділ – за витратами і т. д. Такі 
показники результату відображають те, чого орга-
нізація досягла, реалізуючи свої цілі, але замовчу-
ють про те, як вона це зробила або, що ще важ-
ливіше, що потрібно робити інакше. Більшість 
показників результату дає уявлення про те, що від-
бувається в одній службі, але не в декількох одно-
часно. Ті нечисленні міжфункціональні показники 
результату, які зазвичай використовуються в орга-
нізації, є фінансовими (наприклад, доходи, валовий 
прибуток, вартість реалізованої продукції, основні 
засоби і позиковий капітал) і орієнтовані тільки на 
керівників вищого рівня. 

Показники процесу, навпаки, дають змогу сте-
жити за завданнями і заходами, які призводять до 
результату і виконуються всіма службами. Саме такі 
показники необхідні міжфункціональним робочим 
групам, що відповідають за весь процес виробництва 
товару або надання послуги споживачам, напри-
клад за виконання замовлення або розроблення 
нової продукції. На відміну від традиційної лінійно-
функціональної організаційної структури проектна 
структура, заснована на робочих групах, не тільки 
дає змогу використовувати показники процесу, а й 
наполегливо цього потребує. Тому багато дослідни-
ків проблеми вимірювання результативності проек-
тних груп вказують на необхідність відокремлювати 
результативні та процесуальні показники. 

Показники результативності проектної групи 
пов’язані з її цілями, конкретними завданнями 
і стандартами діяльності. Переважно показники 
результативності стосуються результатів роботи, 
рівня активності (наприклад, швидкість обслугову-
вання), роботи з клієнтами і забезпечення їх задово-
леності, а також фінансових результатів. Більшість 
показників результативності як для робочих груп, 
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так і для окремих осіб належать до однієї або кіль-
кох поданих нижче категорій. 

Результати діяльності проектних груп мене-
джерам потрібно виміряти за такими критеріями: 

• досягнення групових цілей; 
• якість обслуговування клієнтів; 
• обсяг роботи; якість роботи; 
• знання процесу; 
• обслуговування технічних систем.
Викликає певні сумніви підхід до виокремлення 

процесуальних показників, запропонований вченими 
М. Армстронгом та А. Берон. Так, на їхню думку, 
до процесуальних показників належать: підтримка 
процесу роботи групи, участь, усна й письмова кому-
нікації, спільна робота і колективні зусилля, вирі-
шення конфліктів, планування та формулювання 
цілей, спільне прийняття рішень, вирішення про-
блем та аналітичні навички, репутація і довіра, 
взаємозв’язок, міжособистісні стосунки, прийняття 
змін, гнучкість і адаптивність [1, с. 180]. У цьому 
разі йдеться про ключові операції та процедури про-
цесу управління результативністю, а не про показ-
ники їх вимірювання. 

«У багатьох компаніях, які відмовилися від цен-
тралізованого управління і ієрархічної функціональ-
ної структури на користь більш рухомої і менш гро-
міздкої системи міжфункціональних робочих груп, 
традиційні показники ефективності не тільки не 
сприяють успішній роботі, а й навіть заважають їй. 
Багато керівників не розуміють, що ці показники, 
орієнтуючи робочі групи на досягнення резуль-
тату, допомагають вести підрахунок досягнень, але 
не дають змоги стежити за процесами або ресур-
сами, які визначають саму можливість виконання 
завдання. Нічого не говорять ці показники і про те, 
що треба зробити для підвищення ефективності», – 
стверджує К. Мейєр [2, с. 100]. 

Цю проблему вимірювання результативності 
визнає і намагається вирішити низка вчених. Так, 
на переконання Б. Фелпса, деякі показники відо-
бражають минуле й описують те, що вже відбулося. 
Наприклад, технічна група розробила систему вимі-
рювань з упровадження проекту для своєї команди. 
Якість, вартість і графік виконання робіт були 
взяті за основні аспекти, на яких команді варто 
було сконцентрувати увагу. Ці фактори є результа-
тами проекту, тобто відомі тільки після закінчення 
роботи з його реалізації. Зокрема, якість можна 
визначити тільки з позицій задоволеності клієнта 
готовим продуктом. 

У багатьох випадках буває вже надто пізно вжи-
вати рішучих заходів. Якщо клієнтів не влашто-
вує якість продукту, вже нічого не поробиш. Після 
закінчення роботи нерозумно намагатися вплинути 
на управління проектом, наприклад за допомогою 
переміщення людей і устаткування в його межах. 
Відповідно, необхідно створити систему вимірю-
вань, що спрямована на майбутнє і визначає те, що, 
ймовірно, станеться з компанією. Загальноприйняті 
критерії «якість», «вартість», «графік» не чинять 
безпосереднього впливу на аспекти, на яких команді 
варто сконцентрувати увагу під час реалізації про-
екту. Якщо вартість перевищила встановлені межі 
під час виконання одного із завдань, це зовсім не 
означає, що подібне станеться і в інших випадках. 
Тут потрібні завчасні прогнози потенційного переви-
щення вартості [3; 4]. 

Тому менеджменту організації необхідно виро-
бити систему вимірювань, що спрямована на май-
бутнє, за такими аспектами: 

• якість повинна вимірюватися в будь-якій із 
точок реалізації проекту щодо можливих ризиків 
невідповідності продукту вимогам клієнтів, визначе-
ним у специфікації; 

• вартість має вимірюватися з погляду ризику 
щодо перевищення передбаченого бюджету; 

• виконання робіт повинно вимірюватися від-
повідно до графіка в будь-якій точці щодо ризику, 
пов’язаного з несвоєчасним завершенням робіт 
проекту. 

Проте як можна виміряти кожен із ризиків? 
Знову виникає типова для розроблення систем вимі-
рювання проблема: аспект, який ми прагнемо вимі-
ряти, схильний до впливу чинників, що виника-
ють під час виконання кожного завдання в межах 
проекту. Не можна виміряти вартісні ризики про-
екту, не вимірюючи ризики, що виникають у про-
цесі виконання різних завдань у його межах, та їх 
взаємозв’язок. 

«Сьогодні наявні внутрішні докази позитивного 
впливу систем вимірів на успішну реалізацію про-
екту», – стверджує Б. Фелпс, автор теорії «розумних 
бізнес-метрик», і рекомендує розроблення конкрет-
них систем вимірювання для проектних груп здій-
снювати на таких засадах:

• використання спрямованих на майбутнє показ-
ників для оцінювання успішності проекту; 

• системи вимірювань є основою для дій мене-
джерів (наприклад, перерозподіл ресурсів); 

• чітко визначений причинний зв’язок між 
результатами (системи вимірювань для всього про-
екту) і факторами-стимулами (системи вимірювань, 
використовувані для певних завдань) [4, с. 31]. 

Основним засобом контролю впровадження про-
ектів можуть бути регулярні зустрічі, метою яких є 
з’ясування поточного стану проекту. 

Для підвищення результативності робочих груп 
під час розроблення систем вимірювання вчені пропо-
нують керуватися чотирма основними принципами.

По-перше, адекватна система показників повинна 
давати змогу самій групі, а не керівникам вищого 
рівня оцінювати досягнутий прогрес. Насамперед 
вона має бути барометром, який сигналізує про необ-
хідність коригувальних впливів. Окрім того, вона 
повинна давати змогу керівникам вищого рівня втру-
чатися, якщо група стикається з проблемою, яку не 
може вирішити самостійно. Але навіть від хороших 
показників не буде користі, якщо керівники вищого 
рівня почнуть використовувати їх для управління 
групою. Адекватна система показників – це не тільки 
самі показники, а й те, як вони застосовуються.

По-друге, якщо робоча група дійсно «наділена 
новими повноваженнями», то саме вона й повинна 
зробити основний внесок у розроблення власної сис-
теми показників. Група, звичайно, краще знає, якої 
системи показників потребує. Проте керівникам 
вищого рівня необхідно стежити за тим, щоб ство-
рена групою система показників відповідала страте-
гії компанії.

По-третє, оскільки робоча група відповідає за 
процес створення вартості, в якому беруть участь 
різні служби (наприклад, за розроблення нової про-
дукції, виконання замовлення або вдосконалення 
роботи зі споживачами), їй потрібні показники, що 
дають змогу стежити за цим процесом. За традицій-
ної лінійно-функціональної організаційної струк-
тури управління окрема служба не відповідає за 
весь процес створення вартості; відповідно, немає і 
надійних способів оцінювання цих процесів. Проте 
з переходом до проектних організаційних структур 
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з’являється особлива структурна одиниця, що від-
повідає за весь процес створення вартості, – робоча 
група. Робочі групи повинні створити такі показ-
ники, які підтримують їх місію, інакше їм повністю 
не реалізувати свої переваги – більш швидке вико-
нання завдання і більш оперативне реагування на 
зміну запитів споживачів.

Група з розроблення нової продукції може вико-
ристовувати, наприклад, такий показник процесу, 
як забезпеченість кадрами, який дасть змогу сте-
жити за наявністю необхідних спеціалістів на всіх 
етапах роботи. Вона також може застосовувати абсо-
лютний або відносний показник кількості нових чи 
унікальних комплектуючих, потрібних для вироб-
ництва нового товару. Звичайно, завдяки цим ком-
понентам експлуатаційні характеристики товару 
можуть поліпшитися, однак що більше їх у товарі, 
то більша ймовірність виникнення проблем під час 
проектування і виробництва.

Однак які б не були важливі ці показники, робочі 
групи повинні користуватися деякими традицій-
ними показниками, такими, наприклад, як дебітор-
ська заборгованість, щоб гарантувати досягнення і 
своїх власних цілей, і цілей окремих служб. Успішна 
робота функціональних служб організації – необ-
хідна умова результативної роботи проектної групи.

По-четверте, група не повинна винаходити 
занадто багато показників. Керуючись поширеною 
думкою «що можна виміряти, то можна і зробити», 
керівники в міру загострення конкуренції доводять 
своїм підлеглим усе нові і нові показники, щоб зму-
сити їх працювати ще напруженіше. У результаті 
робочі групи починають занадто багато часу витра-
чати на збір інформації та складання звітності і 
занадто мало – на управління проектом. Тому нео-
дноразово робочі групи годинами вирішують на своїх 
зборах, за якими показниками вони будуть звіту-
вати, замість того щоб обговорювати, як працювати. 
Зазвичай якщо показників більше 15, варто замис-
литися, чи всі вони необхідні.

Брак адекватної системи показників може усклад-
нити діяльність робочих груп уже на початку їхньої 
діяльності. Зазвичай відразу після створення робо-
чих груп потрібно доводити скептично налаштованим 
керівникам, що передання їм частини повноважень 
не зробить компанію некерованою. Але домогтися 
цього неможливо без інструментарію для відсте-
ження своєї роботи. Чи захоче, наприклад, керівни-
цтво компанії довірити групі з розроблення продук-
ції управління заміною колишньої продукції на нову, 
якщо виявиться, що у неї немає показника, який дає 
змогу оцінити запаси старої продукції на заводі і у 
дистриб’юторів? Адже компанії, яка не володіє такою 

інформацією, загрожує затоварення. І чи захоче 
директор із розвитку доручити робочій групі управ-
ління будь-яким проектом, якщо зрозуміє, що вона 
не в змозі контролювати витрати, якість і дотримання 
графіка робіт [2, с. 103–105 ]. Тому на сесіях оціню-
вання результативності груп аналізуються зворотний 
зв’язок та інформація про зусилля для досягнення 
визначених цілей і виконання планів. 

Висновки. Таким чином, системи вимірювань 
індивідуальної чи групової результативності не 
виникають із нічого. Вони повинні бути ретельно 
продумані з позицій конкретної організації і врахо-
вувати специфіку тільки її діяльності. «Навряд чи 
можливо визначити правильні критерії з примусу 
або на основі консенсусу. Дружні стосунки, неба-
жання покидати свою зону комфорту, неграмотність 
звели нанівець безліч спроб відродити і сфокусувати 
діяльність організацій у певному напрямі за допо-
могою систем вимірювань», – зауважує Б. Фелпс 
[4, с. 11]. 

Системи вимірювання результативності, які охо-
плюють критерії та показники, є базою, що забез-
печує кожного співробітника організації чи окремих 
проектних робочих груп чітким керівництвом для 
досягнення цілей і мотивацією на основі системи 
винагородження відповідно до досягнутих результа-
тів. Системи ключових показників результативності 
призначені для об’єднання зусиль усієї організації з 
метою підвищення її результативності. 

Практична реалізація сучасних систем вимірю-
вання результативності зобов’язує менеджерів вирі-
шувати питання, скільки ключових показників 
результативності достатньо для формування дієвої 
системи управління результативністю організації. 
Ця проблема водночас потребує й обґрунтування зна-
чимості показників, що є одним із найскладніших 
завдань, яке вимагає високого рівня професіоналізму 
менеджерів. 
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Постановка проблеми. Зростання міст у розвитку 
суспільства в багатьох регіонах України супроводжу-
ється зростанням та розвитком міських поселень, 
ростом питомої ваги міського населення, поширен-
ням міського способу життя в певній області. Такий 
швидкий зріст, по-перше, потребує ефективної орга-
нізації транспортної системи, це стосується не лише 
окремого виду пасажирського транспорту, а й усіх 
підгалузей транспорту. Це стосується не тільки вели-
ких міст, для яких головним питанням є розвиток 
міського пасажирського транспорту, а й узагалі всієї 
системи регіонального транспорту, який займається 
пасажирськими перевезеннями. Найголовнішим 
чинником, який гальмує формування сучасних сис-
тем міського транспорту в українських містах, є від-
повідне правове забезпечення у цій галузі. Саме тому 
аналіз засад системи правового регулювання діяль-
ності міського пасажирського транспорту є головним 
напрямом наукового дослідження та є актуальним, 
оскільки сьогодні виявляється недостатність висвіт-
лення матеріалів за вибраною тематикою, хоча й 
доволі багато авторів займаються вивченням зазна-
ченої проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням правовідносин у сфері нормативно-пра-
вового регулювання діяльності системи міського 
пасажирського транспорту займаються як вітчиз-
няні, так і зарубіжні вчені, найпоширеніші публі-
кації належать таким дослідникам, як: О.І. Амоша 

[1], В.В. Волік [2], О.О. Ляшенко [3], І.В. Бул-
гакова [4], Е.Ф. Демський [5], В.М. Бесчастний, 
В.К. Гіжевський, В.А. Грабельніков, І.О. Башинська 
[6], А.В. Павлюк [7], Т.Г. Затонацька, О.В. Клепі-
кова, Ю.М. Коссой, К.В. Гнедіна [8], С.А. Матійко, 
Д.В. Малишко [9], В.І. Тарабановський, Н.В. Доброва 
[10], М.Л. Шелухіна, М.М. Мороз [11] та ін. Однак 
жоден з авторів не висвітлює нормативно-правові 
засади регулювання системи міського пасажирського 
транспорту як певну перешкоду для реалізації мож-
ливості її інноваційного розвитку, прикладом якого 
може стати досвід зарубіжних країн. 

Мета статті полягає у виявленні та дослідженні 
нормативно-правових засад регулювання системи 
міського пасажирського транспорту, виявленні про-
блем у цій галузі, а також у пошуку шляхів та мож-
ливостей їх вирішення, враховуючи інноваційний 
потенціал розвитку держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Голо-
вним складником сталого розвитку сучасного міста є 
безпечний, ефективно працюючий міський пасажир-
ський транспорт (МПТ), який функціонує як єдина 
система. Формування засобів управління такою сис-
темою вимагає її вдосконалення методом побудови 
певного механізму управління, котрий базувався би 
на принципах інноваційності та сталого розвитку. 
Вимоги до такого механізму – забезпечення збалан-
сованості економічного, соціального та екологічного 
клімату міста [1].
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Функціонування та здійснення перевозок МПТ в 

Україні будується на організаційній та нормативно-
правовій основі, котра була створена за допомогою 
Конституції України, законів, актів органів вико-
навчої влади та нормативних актів органів місцевого 
самоврядування, органів державної та регіональної 
транспортної політики, а також органів оперативного 
державного управління та транспорту [4; 5] (рис. 1). 

З рис. 1 видно, що державне управління тран-
спортом України ґрунтується на відповідних право-
вих засадах, які поділяються на нормативно-правові 
та організаційно-правові. 

Нормативно-правове підґрунтя держуправління 
транспортом побудовано на транспортному законо-
давстві України. Правовий статус та властивості гос-
подарської діяльності МПТ регламентуються [2, 3]:

– Конституцією України;
– Господарським кодексом України;
– Законом України «Про транспорт» від 10 лис-

топада 1994 р.;
– Законом України «Про господарські товари-

ства» від 19 вересня 1991 р.;
– Законом України «Про залізничний транспорт» 

від 4 липня 1996 р.;
– Законом України «Про автомобільний тран-

спорт» від 5 квітня 2001 р.;
– Законом України «Про трубопровідний тран-

спорт» від 15 травня 1996 р.; 
– Законом України «Про функціонування єдиної 

транспортної системи України в особливий період» 
від 20 жовтня 1998 р.;

– Законом України «Про міський електротран-
спорт» від 29 червня 2004 р.; 

– Законом України «Про податок із власників 
транспортних засобів і інших самохідних машин і 
механізмів» від 11 грудня 1991 р.

Але ж, незважаючи на великий перелік нор-
мативно-правових документів, все ж таки голо-
вні засади функціонування підприємств транспорту 
характеризує Закон України «Про транспорт». 

У ньому описаний характер взаємин між підприєм-
ствами транспорту та органами влади, стосунки між 
якими будуються на підґрунті податків та подат-
кових пільг, а також установлених нормативів та 
інших економічних засад [7; 8]. 

Одним із можливих дієвих механізмів перебудови 
сьогоденного становища МПТ є законопроект «Наці-
ональна транспортна стратегія України на період до 
2030 року», який має запропонувати комплексний 
розвиток усіх видів транспорту до 2030 р.

У цьому документі йдеться про те, що розви-
ток усього транспортного комплексу країни просто 
зобов'язаний використовувати не тільки можливість 
пристосування до сучасних європейських стандартів, 
технічних умов та засобів управління, а й новітні 
технології та інновації, які визнають вагомі важелі 
для створення сучасної ефективної моделі управ-
ління розвитком МПТ України.

За останні кілька десятиліть помітним стає брак 
фінансування сталого розвитку транспортної сис-
теми, поганий технічний стан усіх елементів МПТ. 
Усі ці фактори призвели до глобального зносу осно-
вних фондів інфраструктури транспортного комп-
лексу країни.

Законопроект розглядає загальні проблеми, які 
потребують розв’язання, та засоби їх вирішення. 
Більшість із них явно та неявно стосується зміни в 
законодавстві на різних рівнях. Так, з одинадцяти 
рекомендацій щодо вирішення актуальних проблем 
виявлено, що тільки три з них стосуються змін у 
законодавстві, а інші пропонують інноваційний роз-
виток або модернізацію.

Міський транспорт є одним із найважливіших 
елементів економічного та соціального складників 
інфраструктури міста. Зокрема, в Україні можна 
виокремити декілька МПТ, а саме: автобус, тролей-
бус, рельсовий транспорт (трамваї, метро, міська 
електричка, фунікулер), а також таксі та маршрутне 
таксі. Для зазначеної групи видів МПТ правове регу-
лювання ведеться не тільки на державному, а й на 

Рис. 1. Структурна схема розподілення елементів державної транспортної політики
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галузевому рівні. Це характеризується тим, що, крім 
загальних засад їхньої діяльності, які визначені на 
законодавчому рівні, присутні ще також властивості, 
що притаманні кожному із зазначеної групи видів 
МПТ. Ці властивості регулюються локальними зако-
нодавчими та нормативними актами (правилами, 
угодами, інструкціями та ін.). Це формує великий 
інтерес до проведення дослідження поля правового 
регулювання МПТ саме на галузевих рівнях. Саме 
тому доцільно детальніше розглянути правові засади 
регулювання взаємовідносин у секторі міського тран-
спорту, зокрема кожний із його видів [9–11].

Функціонування та діяльність автомобільного 
міського транспорту регулюється Законом України 
«Про автомобільний транспорт». До міського авто-
мобільного транспорту належать два типи: автобус, 
таксі та маршрутне таксі. Цей Закон регулює вза-
ємовідносини між усіма учасниками сфери авто-
транспорту: автомобільними перевізниками, замов-
никами транспортних послуг, органами виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, пасажирами, 
власниками транспортних засобів. Також він регу-
лює стосунки з юридичними та фізичними особами – 
суб’єктами підприємницької діяльності, котрі від-
повідають за роботу автомобільного транспорту та 
безпеку перевезень.

Функціонування та діяльність міського електрич-
ного транспорту, зокрема трамваю та тролейбусу, 
регулюється Законом України «Про міський елек-
тричний транспорт». Проте необхідно відзначити, що 
норми та правила надання послуг цим видом тран-
спорту і Законі не прописані, оскільки вони затвер-
джуються на рівні Кабінету Міністрів України.

Але всі ці нормативно-правові постанови вже 
визначено як застарілі багатьма світовими країнами, 
та вони вимагають від України змін як на законодав-
чому рівні, так і на рівні інфраструктури, як на рівні 
МТП, так і на рівні всього транспортного комплексу 
країни.

Вкрай незадовільними є досвід упровадження 
державно-приватного партнерства, низькі темпи 
залучення інвестицій, технічних інновацій та техно-
логічної модернізації галузі.

Логічним у цій ситуації є не закупівля зношених 
транспортних засобів з Європи (хоча це теж модер-
нізація порівняно з наявним транспортом), а запро-
вадження саме інноваційних технологій для вдо-
сконалення загальної транспортної системи міста, 
наприклад реалізація проекту е-квитка [6].

Один із перших кроків до поліпшення системи 
МПТ Україна зробила, коли 6 лютого 2017 р. був під-
писаний Закон «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо впровадження автома-
тизованої системи обліку оплати проїзду в міському 
пасажирському транспорті». Закон розрахований на 
поліпшення можливостей щодо впровадження сві-
тового досвіду застосовування сучасних та ефектив-
них електронних автоматизованих методів обліку 
пасажироперевезень у міському пасажирському 
транспорті. Нині система е-квитка запроваджується 
більше ніж у 10 містах України, але без необхідного 
обладнання, устаткування та інфраструктури навіть 
такий проект не запрацює на повну. І якщо на наці-
ональному рівні закон уже набрав чинності, гальму-
ють цій процес також засади нормативно-правового 
характеру, але вже місцевого рівня.

Для подальшого інноваційного розвитку системи 
міського пасажирського транспорту на засадах нор-
мативно-правового її врегулювання доцільне вирі-
шення ключових завдань, а саме: 

– впровадження на законодавчому рівні засто-
сування механізму державно-приватного партнер-
ства під час виконання проектів із розбудови міської 
транспортної інфраструктури; 

– розроблення та локалізація комплексу заходів 
із виробництва та оновлення рухомого складу на базі 
вітчизняних підприємств, а саме модернізації рель-
сового та електротранспорту (у тому числі трамвай, 
тролейбус, метро, міська електричка, фунікулер);

– врегулювання на законодавчому рівні засад 
щодо розроблення спрощеного механізму розви-
тку транспортної інфраструктури, а саме: модерні-
зація автомобільних доріг та рельсових шляхопро-
водів, оформлення підприємствам та організаціям 
транспорту земельних ділянок у користування, та 
розбудову;

– об’єднання коштів державного і місцевого 
бюджетів та підприємств транспорту для закупівлі 
нового обладнання для реалізації інноваційних 
проектів (наприклад, e-квиток), будівництва паса-
жирських платформ з необхідним сучасним облад-
нанням та зупинок, придбання сучасного пасажир-
ського рухомого складу, утримання й упорядкування 
шляхів сполучення та інших об’єктів, пов’язаних з 
обслуговуванням пасажирів;

– створення законодавчої бази для реалізації еко-
номічних механізмів, щодо підтримки та імплемен-
тації найкращих інноваційних технологій будівни-
цтва та модернізації МПТ та його інфраструктури, 
зокрема стимулювання розвитку їх зовнішньоеконо-
мічної діяльності;

– вдосконалення системи управління розвитком 
МПТ шляхом об’єднання підприємств-перевізни-
ків в єдину асоціацію транспортної інфраструктури 
та реалізація плану розвитку єдиної транспортної 
мережі на основі програми Національної транспорт-
ної моделі.

Висновки. Рівень транспортного обслуговування 
економіки і населення України суттєво поступається 
показникам розвинених країн світу.

Міський пасажирський транспорт – це важливий 
складник інфраструктури міста, він відіграє зна-
чну роль у всіх його сферах: економічній, соціаль-
ній та ін. Правове регулювання МПТ здійснюється 
через велику кількість нормативно-правових актів та 
законів як на національному, так і на регіональному 
рівні. Узагальнена проблема полягає у тому, що 
велика їх кількість застаріла та вимагає перегляду 
й удосконалення. 

Недосконала нормативно-правова база та заста-
рілі основні фонди зумовлюють проблему, яка постає 
не тільки перед містом, а й перед усією державою. 
Засоби вирішення цієї проблеми частково запропоно-
вано в Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: 
Україна», та в «Національній транспортній стратегії 
України на період до 2030 року». Реалізація запро-
понованих завдань сталого та інноваційного розви-
тку допоможе переглянути наявну законодавчу базу 
комплексу транспортної інфраструктури у цілому та 
вдосконалити її згідно з новими умовами господарю-
вання. Також оновлення потребує транспортна інф-
раструктура країни, запровадження інноваційних 
проектів (наприклад, e-квиток). 
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описано цели инвестиционной привлекательности для инвестора и предприятия. Развитие инвестиционной деятельности пред-
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The domestic confectionery market was analyzed. The main objectives of investment policy are described. It also described the 
factors that the investor drew attention to when choosing an investment project, in addition, it described the investment attractiveness 
goals for the investor and the enterprise. Development of investment activity of the enterprise is possible through sale and purchase of 
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has its own peculiarities of development that will be described.

Keywords. Risks of investment activity, investment policy, business activity, investment policy objectives, confectionery market, 
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Постановка проблеми. Кондитерський ринок 
України є одним з найбільш перспективних та 
зростаючим. Зростання конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств багато в чому визнача-
ється зміною моделей поведінки компаній, перш 
за все активізацією їх підприємницької діяльності, 

невід'ємною характеристикою якої є готовність при-
ймати рішення, пов'язані з ризиком.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема проведення та розвитку інвестиційної при-
вабливості та її роль в інвестиційній політиці 
досліджена в працях Л. Алексєєнка, Д. Аранчія, 
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С. Гончаренка, Бланка І., Горфінкеля В., Черваньова 
Д., Чумаченка М., Шарпа У., Швандара В. Проте 
при теперішньому розвитку економіки, підприємства 
стикаються з певними проблемами. Які не описані в 
даних працях.

Постановка завдання. Мета дослідження – в 
зв’язку з розвитком економіки України та її пере-
орієнтацією на європейський ринок, запропонувати 
методи, які зможуть застосувати підприємства кон-
дитерської галузі для зменшення ризиків інвестицій-
ної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Мож-
ливості майбутнього розвитку компаній залежать від 
прийнятих в даний час інвестиційних рішень, під-
тримуваних вибором джерел фінансування інвести-
цій. Відомо, що ринок цінних паперів надає гігант-
ські інвестиційні можливості, але потенціал ринку 
цінних паперів затребуваний слабо. І однією з при-
чин слабкого використання інвестиційного меха-
нізму ринку цінних паперів є високий ступінь 
ризику і низька захищеність підприємств. Загально-
прийняті в світі кількісні підходи до оцінки ризиків 
не враховують особливостей сучасної національної 
економіки. Тому потрібні нові підходи до аналізу і 
вирішення проблем управління ризиками, і, в тому 
числі, ризиками підприємства, що залучає інвести-
ційні ресурси на ринку цінних паперів.

Інвестиційна політика являє собою частину загаль-
ної фінансової стратегії підприємства. Вона полягає у 
виборі і реалізації найбільш ефективних форм реаль-
них і фінансових інвестицій з метою забезпечення 
високих темпів розвитку підприємства та постійного 
зростання його ринкової вартості. Основною метою 
інвестиційної політики підприємства є створення 
оптимальних умов для вкладання власного, позико-
вого та іншого капіталу, що забезпечить прибутковість 
(доходність) та розширення економічної діяльності 
суб’єкта господарювання, створення конкурентних 
переваг чи досягнення інших цілей. У світовій прак-
тиці виділяють п’ять основних цілей інвестиційної 
політики, які може обирати конкретне підприємство 
[6]: 1) виробничо-технологічні цілі, що спрямовані 
на розширення та удосконалення виробництва про-
дукції підприємства; 2) господарсько-економічні цілі, 
досягнення яких підвищить ефективність діяльності 
підприємства (досягнення запланованих економіч-
них результатів з мінімумом витрат); 3) науково-тех-
нічні цілі, що пов’язані з необхідністю інтенсифікації 
виробництва і прискорення науково-технічного про-
гресу; 4) соціальні цілі, що забезпечують підвищення 
добробуту та продуктивності праці персоналу підпри-
ємства; 5) екологічні цілі, досягнення яких забезпе-
чить найменший негативний вплив на навколишнє 
природне середовище [7].

Можливості управління ризиками інвестора, який 
оперує на фінансовому ринку і займається вкладенням 
в фінансові активи, спираються на стійку теоретичну 
базу і розвинений інструментарій сучасної портфель-
ної теорії. Ризики інвестицій в реальні активи від-
різняються від ризиків фінансових інвестицій, і дана 
проблематика в значно меншому ступені розроблена 
на практиці і обґрунтована в теорії. Проте управління 
ризиками на рівні підприємств, розробка підходів, 
методів і інструментів ризик-менеджменту швидко 
розвиваються і є дуже перспективним напрямком 
теорії і практики менеджменту. В умовах браку влас-
них джерел фінансування інвестицій підприємства 
можуть скористатися механізмом залучення інвести-
ційних ресурсів за допомогою ринку цінних паперів. 
Однак діяльність на ринку цінних паперів пов'язана 

з підвищеним рівнем ризику, тому вимагає відповід-
них заходів з управління ризиками. Розробка захо-
дів з управління ризиками актуалізує задачу оцінки 
ризиків, що вимагає проведення не тільки глибокого 
якісного, а й кількісного аналізу ризиків.

Тема роботи є актуальною на даному етапі роз-
витку економіки нашої країни. Оскільки на кож-
ному етапі роботи підприємства є наявність ризиків. 
Ризики можуть по-різному впливати на наслідки 
події, та можуть бути, як позитивними так і 
негативними. 

Всі підприємства бажають залучити кошти для 
подальшого розвитку. Інвестори підчас вибору під-
приємства яке будуть фінансувати звертають увагу 
на показники рентабельності, динаміки прибутку 
до сплати відсотків і податків, показники плато-
спроможності, коефіцієнт фінансової незалежності, 
показник покриття прибутком суми сплачуваних 
відсотків, коефіцієнт відношення чистого грошо-
вого потоку до довгострокових зобов’язань, перспек-
тиви ринкових позицій підприємства, інформаційну 
прозорість, інвестиційну вартість підприємства [8]. 
Окремим аспектом можна виділити рівень фінансо-
вого стану підприємства. Замовником проведення 
оцінки інвестиційної привабливості може бути як 
безпосередньо саме підприємство, так і потенційний 
інвестор. Мета кожного з них, як видно з рис. 1, 
різна. При цьому ефективним є інвестування, при 
якому наявний подвійний ефект: позитивні резуль-
тати як для інвестора, так і для підприємства.

Зацікавленість підприємства в інвесторі на пряму 
залежить від його можливостей, а саме розширення 
господарської діяльності, стабільне функціонування, 
закріплення позицій на ринку, розповсюдження 
своєї продукції на нові ринки збуту.

Проводячи огляд продукції кондитерського 
ринку можна виділити такі групи товарів: борош-
няні, шоколадні та цукрові вироби. Об’єктивно проа-
налізувавши продукцію можна зазначити що продаж 
продукції має пік та спад реалізації. Пік припадає на 
новорічні свята, Пасху, саме в ці свята зростає попит 
на шоколад та цукерки. 

Аналізовуючи кондитерську галузь за останні 
5 років, можна легко помітити початок кризи в 
даному напрямку [2]. Протягом 2012 року виробни-
цтво кондитерської продукції в Україні зросло при-
близно на 1%, при цьому знизився обсяг вироблених 
цукрових кондитерських виробів на 25,6% карамелі 
та цукерок на 3,57%, в той же час значно збільши-
лось виробництво білого шоколаду на 164,52%. За 
2013 рік виробництво кондитерської продукції змен-
шилось на 15%.

Виробництво шоколадної продукції в 2013 р. зни-
зилося на 5% порівняно з 2012 р. і у натуральному 
виразі склало 327,6 тис. т. Дещо менший спад пока-
зало виробництво у сегменті борошняних кондитер-
ських виробів – на 0,1% і досягло 384,4 тис. т у 
2013 р. [4].

Виробництво шоколаду та готових харчових про-
дуктів, що містять какао, в січні-жовтні в Україні 
скоротилося на 29,3% в порівнянні з 10 місяцями 
минулого року – до 185 тис. т. Про це йдеться в пові-
домленні Державної служби статистики.

Зокрема, в жовтні обсяг виробництва шоколаду 
в країні склав 21,7 тис. т, що на 42,4% менше, ніж 
в жовтні 2013 року, на але 23,6% більше, ніж у 
вересні поточного року.

За даними Держстату, обсяг виробництва цукро-
вих кондитерських виробів, що не містять какао, за 
підсумком 10 міс. скоротився на 10,8% – до 149 тис. т. 
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При цьому в минулому місяці виробництво цієї про-
дукції скоротилося на 4,9% в порівнянні з жовтнем 
минулого року, але виросло на 23,4% в порівнянні з 
вереснем поточного, склавши 17,5 тис. т [3].

Також повідомляється, що виробництво солод-
кого печива і вафель в країні в січні-жовтні впала на 
22,1% – до 250 тис. т. У жовтні обсяг виробництва 
печива та вафель склав 26,4 тис. т, скоротившись в 
порівнянні з жовтнем минулого року на 26,6%, але 
збільшившись в порівнянні з вереснем 2014 року на 
18,1%, повідомляє «УНІАН».

Виробництво шоколаду та готових харчових про-
дуктів, що містять какао, в Україні в 2013 році ско-
ротилося на 2,7% в порівнянні з 2012 роком – до 
328 тис. т. Виробництво цукрових кондитерських 
виробів, що не містять какао, в 2013 році склало 
197 тис. т, що на 8,7% менше, ніж роком раніше 
[1]. Початок 2014 року ознаменувався ще більшим 
спадом. За півріччя 2014 р. випуск продукції скоро-
тився на 22%. 

У 2013 році виробництво кондитерської продук-
ції в Україні зросло приблизно на 1%, при цьому 
знизився обсяг вироблених цукрових кондитер-
ських виробів, що пов’язано з уведенням наприкінці 
2011 року ввізних мит на даний вид продукції з боку 
Російської Федерації. У структурі зовнішньої тор-
гівлі кондитерською продукцією домінуючу частку 
займає Російська Федерація (імпорт становить 
близько 60%, експорт – близько 70%). Зважаючи на 
запровадження торгівельних обмежень, українська 
кондитерська галузь у 2012-2013 роках працювала 
в умовах пошуку нових ринків. При цьому євро-
пейський ринок солодощів є поки що закритим для 
українських виробників, зважаючи на високі митні 
тарифи (35-48%) та розбіжності у підходах до серти-
фікації продукції [10].

Характеристикою галузі являється те, що: 
– є постійний попит на продукцію; 
– галузь пов’язана із сільським господарством, 

тобто для того щоб підвищити ефективність роботи 
підприємств, що до неї належать, неможливе без 
вирішення проблем, які наявні в аграрному секторі; 

– ринок характеризується зна-
чною ємністю, що робить кондитер-
ську промисловість достатньо прива-
бливою для інвестицій. 

Важливість кондитерської про-
мисловості для економіки Укра-
їни обумовлена її питомою вагою в 
загальних обсягах виробництва і 
реалізації харчової продукції, екс-
портним потенціалом та обсягами 
податкових надходжень, які вона 
забезпечує.

Так, за даними Державної служби 
статистики України, у 2014 році 
кондитерська промисловість займає 
друге місце за обсягами прямих іно-
земних інвестицій у харчову промис-
ловість серед усіх напрямків даної 
галузі і складає 602,9 млн дол. США 
(рис. 2).

Кондитерський ринок залежить 
від багатьох факторів серед яких є 
пік продаж, вплив зовнішніх чинни-
ків, матеріалоємне виробництво. Про-
аналізувавши дані можна виділити 
наступні ризики. Однією з причин 
появи ризику є девальвація націо-
нальної валюти, оскільки, кондитер-

ська галузь залежить від імпортної сировини, яка 
закуповується європейською валютою. Крім цього 
необхідно оплачувати зарплатню робітникам, витрати 
на перевезення та підвищення витрат на енергоре-
сурси. Девальвація має вагомий вплив і на населення. 
Через низьку заробітну плату та підвищення цін на 
ринку продуктів та послуг, купівельна спроможність 
населення знизилось. В багатьох підприємствах в 
таких умовах функціонування з’являються заборго-
ваності по виплатам. Також одним із факторів про-
яву ризиків є підвищення вартості самої сировини 
какао-бобів. В цьому випадку дуже сильно відчувають 
девальвацію гривні дрібні і середні кондитерські під-
приємства, оскільки, не можуть закупити сировини 
на перед. Спад пов'язаний перш за все з політичною 
ситуацією на сході та півдні України. Через це деякі 
підприємства припинили або знизили саме виробни-
цтво продукції. Додатково знизився попит на про-
дукцію в цих регіонах. Бойові дії спричинили втрату 
експортного ринку в Росії, куди відправлялись значні 
кількості кондитерської продукції. 

Основні джерела стійкого розвитку підприємств 
кондитерської промисловості. На основі комплек-
сного аналізу стану, динаміки і потенціалу розви-
тку кондитерської промисловості виявлено основні 
проблеми, з якими стикаються підприємства галузі: 
обмежені оборотні кошти для придбання сировини 
і матеріалів; обмежені джерела фінансування під-
приємствами своїх інвестиційних програм з техніч-
ного та технологічного переозброєння; наявність на 
зовнішньому ринку значних обсягів імпортної кон-
дитерської продукції за низькими цінами; наявність 
об'єктивних економічних чинників, що гальмують 
розвиток експорту: діючі мита на сировину, яка не 
росте і не проводиться в країні (какао-боби і т д.) і 
на технологічне обладнання, яке не має вітчизняних 
аналогів; зростання цін на основні види сировини, 
енергоносії, зростання транспортних витрат.

Після підписання договору з ЄС про зону вільної 
торгівлі, на українські ринки все більше поступає 
продукція зарубіжних виробників, яка не обклада-
ється митом. Це зумовить підвищення конкуренції. 

 
Рис. 1. Цілі оцінки інвестиційної привабливості залежно  

від замовника її дослідження [9]
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Українські підприємства повинні будуть працювати 
у режимі підвищеної конкуренції, щоб не втратити 
споживачів в Україні [5].

Висновки з проведеного дослідження. Конди-
терський ринок Євросоюзу є досить насиченим, що 
потребує від українських виробників розширення 
власного асортименту, а також приведення якості 
продукції до європейських стандартів, причому для 
конкурування з європейською продукцією не тільки 
на зовнішньому ринку, а й на внутрішньому.

Для розвитку підприємства необхідно залучати 
кошти, які будуть вкладатись в модернізацію та 
оновлення. Проте не завжди в підприємства є такі 
кошти, тому одним із шляхів подальшого розви-
тку є залучення коштів інвестора. Тому необхідно 
скоординувати інвестиційну політику підприємства 
та обрати одну з можливих цілей. Стратегія інвес-
тиційної політики, яку будує підприємство має два 
напрями розвитку – це задоволення потреб інвестора 
та задоволення потреб підприємства. Проте є серед-
ина, яка задовільнить двох учасників. 

З усього цього можна сказати, що на кондитер-
ську галузь впливають дуже багато чинників як вну-
трішніх так і зовнішніх, в більшості випадків, для 
ефективного функціонування підприємств, ці чин-
ники є негативними. Тому для подальшого росту 
даної галузі, необхідно, зменшити вплив цих факто-
рів або ж навіть ліквідувати їх.

Рис. 2. Структура прямих іноземних інвестицій  
у харчову промисловість станом на 31.12.2014, млн дол. США
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ  
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

У статті досліджено методичні та практичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості на регіональному рівні. Визначе-
но комплекс параметрів формування інвестиційної привабливості регіону. Здійснено оцінювання інтегрального рівня інвестиційної 
привабливості регіонів України. Досліджено стан інвестиційних можливостей та ділового клімату на регіональному рівні. Доведено 
взаємозв’язок рівня інвестиційної привабливості та стану ділового клімату, взаємин влади та бізнесу в регіонах України.

Ключові слова: інвестиційна привабливість регіону, розвиток регіону, інтегральний індикатор інвестиційної привабливості 
регіону, іноземні інвестиції, фінансові можливості.

Богдан Н.М. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В статье исследованы методические и практические подходы к оцениванию инвестиционной привлекательности на регио-
нальном уровне. Определен комплекс параметров формирования инвестиционной привлекательности региона. Осуществлено 
оценивание интегрального уровня инвестиционной привлекательности регионов Украины. Исследовано состояние инвестици-
онных возможностей и делового климата на региональном уровне. Доказана взаимосвязь уровня инвестиционной привлека-
тельности и состояния делового климата, взаимоотношений власти и бизнеса в регионах Украины.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность региона, развитие региона, интегральный индикатор инвестицион-
ной привлекательности региона, иностранные инвестиции, финансовые возможности.

Bogdan N.M. ESTIMATION OF THE INVESTMENT ATTRACTION OF THE REGION IN THE CONTEXT OF FINANCIAL SECURITY 
OF REGIONAL DEVELOPMENT

In the article methodical and practical approaches to the evaluation of investment attractiveness at the regional level are investigated. 
A set of parameters for the formation of investment attractiveness of the region was determined. The assessment of the integral level of 
the investment attractiveness of the regions of Ukraine is carried out. The state of investment opportunities and the business climate at 
the regional level has been studied. The interrelation between the level of investment attractiveness and the state of the business climate, 
the relationship between government and business in the regions of Ukraine is proved.

Keywords: investment attractiveness of the region, development of the region, integral indicator of the region’s investment attrac-
tiveness, foreign investments, financial opportunities.

Постановка проблеми. Розвиток регіону можли-
вий лише за умов активізації інвестиційних процесів 
в регіоні. Нинішня нестача інвестиційних ресурсів 
як в національному, так і в регіональному контек-
сті обумовлена декількома причинами. По-перше, 
нестабільністю економічної та політичної ситуації в 
Україні, що призводить до періодичних економічних 
та фінансових криз; по-друге, обмеженістю заоща-
джень домогосподарств для здійснення інвестицій; 
по-третє, тим, що українська банківська система 
недостатньо капіталізована, а це обмежує здійснення 
масштабних інвестиційних проектів; по-четверте, 
недостатнім розвитком в Україні недостатньо фондо-
вого ринку [1, с. 28].

Соціально-економічний розвиток регіону харак-
теризується сукупністю показників, для визна-
чення рівня розвитку регіону існують декілька 
інтегральних показників. Одним з таких інтеграль-
них показників є рівень інвестиційної привабли-
вості регіону, оскільки він є комплексним, багато-
факторним показником, що всебічно відображає не 
тільки поточний стан економіки та рівень життя 
населення регіону, але й його динаміку та тенден-
ції. Від рівня інвестиційної привабливості регіону 
залежить залучення інвестицій в економіку регі-

ону, а це є найважливішим чинником, джерелом 
та стимулятором розвитку регіону, підвищує його 
конкурентоспроможність.

Поняття конкурентоспроможності регіонів тісно 
пов’язане з покращенням інвестиційного клімату в 
регіоні, що приводить до припливу іноземних інвес-
тицій та викликає позитивні зміни в міжрегіональ-
ному перерозподілу інвестицій. Останнім часом осо-
бливої значущості в теоретичних та прикладних 
дослідженнях набули питання інвестиційної прива-
бливості регіонів та ранжування регіонів за рівнем 
інвестиційної привабливості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження в галузі оцінки інвестиційного клімату кра-
їни загалом та її регіонів зокрема проводяться давно, 
вони у своїй основі різноманітні та використовують 
багато різних критеріїв [1, c. 31].

Проблеми інвестиційного клімату та інвестиційної 
привабливості регіонів, а також проблематика залу-
чення інвестицій в контексті розвитку регіонів дослі-
джувались багатьма закордонними та вітчизняними 
економістами, такими як, зокрема, О.І. Амоша [2], 
І.А. Бланк [3], В.М. Геєць [4], З.В. Герасимчук [5], 
М.Б. Дацишин [6–7], М.І. Долішній [8], А.А. Пере-
сада [9], Я.О. Побурко [10], М.Г. Чумаченко [11].
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Мета статті. Виходячи з результатів опрацювання 
наукових досліджень, встановили, що існує певна 
система основних показників, які характеризують 
рівень соціально-економічного розвитку регіонів та 
його інвестиційну привабливість. Однак хоча ця про-
блематика досить широко представлена в наукових 
дослідженнях, проте окремі її аспекти вимагають 
поглибленого вивчення, уточнення та детальної про-
робки щодо комплексу показників, що долучаються 
до розрахунку інвестиційної привабливості, уточ-
нення методики визначення питомої ваги окремих 
показників чи їх груп, а також взаємного зв’язку 
із станом ділового клімату в регіоні та можливістю 
залучення фінансових ресурсів для досягнення цілей 
регіонального розвитку. Все це обумовлює актуаль-
ність теми статті.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інвес-
тиційний клімат будь-якої господарської системи 
характеризується надмірним динамізмом, постійно 
змінюється в кращий чи гірший бік. Його оцінка 
коливається в широкому діапазоні від сприятливого 
до несприятливого. Сприятливий інвестиційний клі-
мат стимулює зростання припливу капіталу та тим 
самим сприяє діяльності інвесторів, а несприятли-
вий сприяє підвищенню ризикованості інвестиційної 
діяльності та призводить до відпливу капіталу.

Для пошуку шляхів підвищення інвестицій-
ної привабливості треба спочатку ретельно оцінити 
умови здійснення інвестиційних процесів. Тому 
визначення та систематизація чинників впливу на 
інвестиційне середовище має величезне значення для 
його покращення.

До комплексу чинників, що характеризують 
умови здійснення інвестиційної діяльності в Укра-
їні, належать:

– рівень розвитку продуктивних сил в країні;
– рівень розвитку інвестиційного ринку;
– рівень розвитку фінансово-кредитної системи 

країни;
– законодавчо-нормативна база держави;
– умови інвестиційної діяльності для іноземного 

інвестора;
– рівень інвестиційної активності населення 

[3, с. 127].
З метою пошуку шляхів покращення інвестицій-

ного клімату в регіоні та шляхів підвищення його 
інвестиційної привабливості необхідно систематизу-
вати фактори впливу.

Інвестиційна привабливість регіону характеризу-
ється системою показників зовнішнього та внутріш-
нього середовища. Загалом інвестиційна привабли-
вість є сукупністю характеристик та чинників, що 
дають змогу оцінити, наскільки той чи інший об’єкт 
інвестування привабливіший за інших об’єктів.

Одним з перших досліджень, присвячених оці-
нюванню інвестиційного клімату різних країн, було 
дослідження 1969 р., яке провели фахівці Гарвард-
ської школи бізнесу. Його основу складала екс-
пертна шкала, що включала такі основні чинники, 
як законодавчі умови для іноземних та національних 
інвесторів, можливість вивозу капіталу, стабільність 
національної валюти, рівень інфляції, політична 
ситуація, можливість використання національного 
капіталу. Це був досить вузький підхід, а всі вище-
зазначені критерії базувалися лише на суб’єктивних 
експертних оцінках. Під час подальших наукових 
досліджень цього питання до зазначених показни-
ків додані деякі макроекономічні показники (обсяг 
ВВП, його структура тощо), почали враховуватися 
забезпеченість природними ресурсами, стан інфра-

структури, умови розвитку зовнішньої торгівлі, сту-
пінь забезпеченості людськими ресурсами, участь 
держави в управлінських процесах [8].

З кінця 80-х рр. минулого сторіччя, коли 
з’явилися держави з перехідною економікою, під-
ходи до оцінки інвестиційного клімату та інвести-
ційної привабливості ще більше ускладнилися.

Зокрема, зараз за кордоном застосовують рей-
тинги Institutional Investor, американської групи 
BERI, німецької газети “Handelsblatt”, лондонського 
журналу “Eromoney”, інших відомих економічних 
журналів (“Fortune”, “The Economist”) та авторитет-
них експертних агентств (Moody’s, Standard&Poor’s, 
Fitch, IBCA, JP Morgan Chase, Merrill Lynch). Най-
відомішими з них авторитетними системами оці-
нок інвестиційного клімату прийнято вважати рей-
тинги Institutional Investor, “Euromoney” та Business 
Environment Risk Index (BERI) [3, с. 127].

Зокрема, рейтинг Institutional Investor – це рей-
тинг кредитоспроможності країни. Його визначають 
групи експертів ста провідних міжнародних банків. 
Оцінювання проводиться за результатами визна-
чення комплексного показнику, що характеризує 
інвестиційну привабливість 135 країн.

Рейтинг журналу “Euromoney” базується на 
дослідженні трьох груп індикаторів, а саме ринко-
вих (40%), кредитних (20%), політико-економічних 
(40%). Під час складання рейтингу BERI (Business 
Environment Risk Index) оцінюються такі чинники, 
як рівень політичної стабільності, націоналізація, 
темпи економічного зростання, девальвація курсу 
національної валюти, умови банківського кредиту-
вання, продуктивність праці в країні, розвиток інф-
раструктури [4, с. 129].

Здійснювалися спроби оцінювання рівня еконо-
мічного розвитку на регіональному рівні і в країнах 
колишнього Радянського Союзу. Зокрема, фахівцями 
російського консалтингового агентства «Експерт-
Регіон» у 1995 р. розроблено методику визначення 
рейтингу окремих суб’єктів Російської Федерації. 
Оцінювання проводилося за двома складовими ком-
понентами, такими як оцінка інвестиційного потен-
ціалу та оцінка інвестиційного ризику. Ця мето-
дика враховує особливості регіонального розвитку 
держави, що має федеративний устрій, але вона не 
може бути застосована для Україні, що має унітар-
ний устрій [5, с. 124].

У 1992–1993 рр. в Україні ініціатором здійснення 
подібних досліджень стала компанія «Омета-Інвест» 
[4, с. 130]. Однак ця методика мала певні недоліки, 
наприклад в ній не враховується структурування 
інвестицій за основними ознаками класифікації, 
навпаки, виділяються ті ознаки, що не здійснюють 
визначального впливу на інвестиційні процеси.

У 1999 р. група українських фахівців Ради з 
вивчення продуктивних сил НАН України під керів-
ництвом О. Слюсаренко розробила алгоритм визна-
чення регіональних інвестиційних ризиків, в основу 
якого покладено гіпотезу про те, що суспільна сис-
тема (держава або регіони) є сукупністю двох еле-
ментів, а саме матеріально-технічного та людського, 
а також двох типів зв’язків між ними, таких як 
культурно-управлінські та культурно-організаційні. 
Крім цього, характеристику інвестиційної привабли-
вості регіонів запропоновано фактично прирівняти 
до обсягів активності інвесторів на території регіонів 
без урахування інших факторів [5, с. 137].

Інший підхід до надання оцінки рівня підприєм-
ницької активності регіонів розробили фахівці між-
відомчого відділу методології регіональної та тран-
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скордонної статистики НДІ Держкомстату України 
та Інституту регіональних досліджень НАН України 
під керівництвом Я. Побурка [10]. Однак перелік 
показників вищезазначеної методики є недостатнім, 
оскільки він включає невелику кількість показни-
ків, що характеризують інвестиційну діяльність, 
хоча ця методика має і значний позитивний момент, 
адже до переліку аналітичних показників додано 
питомі величини, що характеризують вплив інвести-
цій на регіональний розвиток і дають змогу провести 
порівняльний аналіз інвестиційних процесів в окре-
мих регіонах.

Однак треба зазначити, що різні вчені віддавали 
перевагу різним групам факторів формування інвес-
тиційної привабливості. Український незалежний 
центр політичних досліджень спільно з Інститутом 
конкурентного суспільства провів групове наукове 
дослідження «Інвестиційний клімат в Україні: про-
блеми та перспективи розвитку», в якому застосовано 
методи експертних оцінок та колективного інтерв’ю 
[11, с. 117]. В дослідженні проведене оцінювання 
стану інвестиційного клімату в Україні, визначено 
комплекс чинників його формування позитивного та 
негативного характеру.

Одна з найперших та найбільш адаптованих мето-
дик оцінки інвестиційної привабливості регіонів 
України розроблена І.О. Бланком. Вона передбачає 
ранжування регіонів за п’ятьма синтетичними (уза-
гальненими) показниками. Кожний показник має 
питому вагу у загальному показнику з урахуванням 
ступеня його важливості:

– рівень загальноекономічного розвитку регіону 
(7 аналітичних показників) становить 35%;

– рівень розвитку інвестиційної інфраструктури 
регіону (5 аналітичних показників) становить 15%;

– демографічна характеристика регіону (4 аналі-
тичні показники) становить 15%;

– рівень розвитку ринкових відносин і комерцій-
ної інфраструктури регіону (6 аналітичних показни-
ків) становить 25%;

– рівень криміногенних, екологічних та інших 
ризиків (4 аналітичні показники) становить 10% 
[3, с. 137].

Кожен з вищевказаних узагальнених показників 
визначається на основі сукупності статистичних показ-
ників, що його формують, а інтегральний показник 
інвестиційної привабливості розраховується з огляду 
на ранг кожного узагальненого показника, тобто його 
питомої ваги у відсотках від інтегрального показника.

Іншу методику запропонував Інститут реформ, 
який здійснював проект з оцінювання інвестицій-
ної привабливості регіонів України під керівництвом 
М.Б. Дацишина [6–7]. Під час оброблення та аналізу-
вання показників враховано, що серед них є стимуля-
тори («чим більше значення, тим краще»), зростання 
яких здійснює позитивний вплив у бік збільшення 
інтегральної рейтингової оцінки, і дестимулятори 
(«чим більше значення, тим гірше»), зростання яких 
здійснює негативний вплив, тобто зменшує величину 
інтегральної рейтингової оцінки.

У вищевказаних методиках окремі групи показ-
ників відображають різнобічні сторони регіональних 

Таблиця 1
Перелік показників для оцінювання інвестиційної привабливості регіону

Показники

1. Економічні показники

Валовий регіональний продукт на 1 особу, млн. грн.
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, отриманий підприємствами, млн. грн.
Обсяг сільськогосподарської продукції (у порівняних цінах), млн. грн.
Частка інноваційно-активних підприємств, %.
Валова сільськогосподарська продукція на 100 га сільськогосподарських угідь, млн. грн.
Площа сільськогосподарських угідь на одне фермерське господарство, га.
Роздрібний товарооборот підприємств у середньому за місяць на 1 особу, млн. грн.
Обсяг реалізованих ринкових не фінансових послуг споживачів на 1 особу, грн.
Освоєно інвестицій в основний капітал на 1 особу, грн.
Освоєно інвестицій в основний капітал за рахунок коштів іноземних інвесторів, млн. грн.
Питома вага збиткових підприємств до загальної кількості підприємств, %.
Обсяг будівельних робіт, млн. грн.
Темп зростання (зниження) простроченої кредиторської заборгованості, %.
Темп зростання (зниження) простроченої дебіторської заборгованості, %.
Загальний обсяг експорту на 1 особу, млн. грн.
Приріст прямих іноземних інвестицій на 1 особу за період, млн. дол. США.
Прямі іноземні інвестиції на 1 особу станом на кінець періоду, млн. дол. США.
Обсяг інвестицій з регіонів в економіку інших країн на 1 особу, млн. дол. США.

2. Розвиток інфраструктури

Загальний обсяг вантажних перевезень, тис. т.
Загальний обсяг пасажирських перевезень, тис. ос.
Забезпеченість населення домашніми телефонними апаратами на 100 с., од.
Загальний обсяг інноваційних витрат на технологічні новації, млн. грн.
Подано заявок на винаходи юридичним особам, од.
Кількість користувачів мережі Інтернет (контрактних), тис. ос.

3. Людські ресурси

Введення в експлуатацію житла забудовниками всіх форм власності, тис. м2.
Заборгованість із виплати заробітної плати в середньому на 1 працівника, грн.
Рівень економічної активності населення у віці 15–70 років, %.
Середньомісячна номінальна заробітна плата 1 штатного працівника, грн.
Рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці), %.
Рівень працевлаштування незайнятого зареєстрованого населення, %.
Випуск вищими навчальними закладами I–II рівнів акредитації, тис. ос.
Випуск вищими навчальними закладами III–IV рівнів акредитації, тис. ос.

4. Підприємництво

Середньорічна кількість зайнятих працівників малих підприємств до кількості зайнятих працівників загалом на 
підприємствах-суб’єктах підприємницької діяльності, тис. ос.
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств, %.

Джерело: розроблено за джерелом [13]
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процесів та явищ, але їх більшість відбиває лише 
статичну, кількісну оцінку та не враховує динаміч-
них та якісних змін середовища, але використання 
великої кількості показників певною мірою розми-
ває результати дослідження і дає загальну харак-
теристику соціально-економічного стану регіону. 
Особливу увагу під час оцінювання інвестиційної 
привабливості регіону, на думку автора, необхідно 
приділити визначенню факторів його внутрішнього 
середовища, таким як рівень економічного розвитку 
регіону, рівень розвитку ринкової інфраструктури, 
соціально-демографічна характеристика, рівень 
інвестиційної активності в регіоні [12].

Враховуючи те, що залучення інвестицій є осно-
вним показником та джерелом розвитку регіонів, а 
також основним показником якості роботи місцевих 
органів самоврядування, Міністерство економіки 
України видало Наказ «Про затвердження Методики 
оцінювання роботи центральних і місцевих органів 
виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здій-
снення заходів з поліпшення інвестиційного клімату 
у відповідних галузях економіки та регіонах і відпо-
відної форми звіту» від 17 липня 2006 р. № 245 [13], 
у якому наведено перелік показників для оціню-
вання роботи місцевих органів виконавчої влади 
щодо залучення інвестицій, вжиття заходів з поліп-
шення інвестиційного клімату у відповідних регіо-
нах. Оскільки цей Наказ є єдиним офіційним доку-
ментом, що має правовий статус у цьому питанні 
за існування декількох різних поглядів на визна-
чення інвестиційної привабливості регіону, автором 
вибрано за основу саме його. Тому за основу розра-

хунку приймається перелік показників, розроблений 
Міністерством економіки, який і буде застосовува-
тися для визначення інвестиційної привабливості 
регіону (табл. 1).

Як видно з табл. 1, до розрахунку залучається 
сукупність показників, що складається з 4 блоків, 
усього до переліку включено 36 показників, що 
характеризують рівень розвитку регіону.

Оцінювання розрахунку інтегральної рейтингової 
оцінки інвестиційної привабливості регіону прово-
диться в три етапи.

На першому етапі рейтингова оцінка обчислю-
ється шляхом підсумовування відносних відхилень 
показників, які характеризують відповідну діяль-
ність регіону, до найкращих значень цих показників 
регіонів за такою формулою:

Sj = 
B B
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де Sj – рейтингова оцінка інвестиційної привабли-
вості j-го регіону за кожним показником;

Вij – значення i-го показника j-го регіону, 1 <= i <= n;
Bmax, Bmin – максимальне та мінімальне значення 

показників [13].
Перша частина формули використовується для 

оцінювання показників, зростання яких має пози-
тивне значення (стимуляторів), друга частина – оці-
нювання показників, зростання яких має негатив-
ний ефект (дестимуляторів).

На другому етапі визначається середнє ариф-
метичне значення суми рейтингових оцінок діяль-
ності інвестиційної привабливості регіону за кожним 
показником за такою формулою:

Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій по регіонах України, млн. дол. США
Джерело: розроблено автором

Таблиця 2
Питома вага окремих груп показників інвестиційної привабливості регіону в загальній рейтинговій оцінці

Група показників Економічні 
показники Розвиток інфраструктури Людські 

ресурси Підприємництво

Вага цієї групи в загальній оцінці 30% 25% 25% 20%

Джерело: складено за джерелом [14]
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Sсер = S

n
j ,                         (2)

де Sсер – середнє арифметичне значення суми рей-
тингових оцінок діяльності конкретного регіону за 
n-ми показниками;

n – кількість показників, за якими проводиться 
розрахунок [13].

На третьому етапі визначається інтегральний рей-
тинговий бал інвестиційної привабливості регіону за 
такою формулою:

Srj = S gñåð n∑ × ,                    (3)

де Srj – інтегральний рейтинговий бал інвестицій-
ної привабливості регіону;

gn – вага n-ї групи показників [13].
Визначення ваги кожної з чотирьох груп показ-

ників, включених до розрахунку інвестиційної при-
вабливості регіону, здійснене на основі опитування 
трьох експертних груп РА «Експерт-рейтинг»; отри-
мані результати представлені в табл. 2.

На основі представлених в табл. 1 показників, 
що сформовані за даними Держкомстату України, 
визначені рейтингові бали кожної групи показників 

та інтегральний рейтинговий бал інвестиційної при-
вабливості по регіонах України.

Основним з комплексу показників інвестиційної 
привабливості регіону, що кількісно характеризує 
залучення інвестицій в регіон, є показник залучення 
прямих іноземних інвестицій (рис. 1).

Найнижчий, від’ємний, рівень зміни обсягу пря-
мих іноземних інвестицій (ПІІ) мають Дніпропетров-
ська, Донецька, Харківська, Запорізька, Луганська, 
Сумська, Рівненська, Львівська, Київська, Закарпат-
ська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька та 
Житомирська області.

Такі ж показники коливань мають відносні зміни в 
таких областях, як Дніпропетровська, Донецька, Хар-
ківська, Запорізька, Луганська, Сумська, Рівненська, 
Львівська, Київська, Закарпатська, Хмельницька, Тер-
нопільська, Чернівецька та Житомирська. Зростання 
обсягів ПІІ відбулось у Волинській (7,41%), Івано-
Франківській (66,03%), Кіровоградській (13,43%), 
Миколаївській (37,72%), Одеській (20,22%), Пол-
тавській (82,40%), Херсонській (9,21%), Черкаській 
(15,72%), Чернігівській (найвище зростання становить 
153,84%) областях та м. Києві (15,96%).

Таблиця 3
Оцінка рівня інвестиційної привабливості регіонів України

Регіони
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.

Зміни
IIIAR Ранг IIIAR Ранг IIIAR Ранг IIIAR Ранг IIIAR Ранг IIIAR Ранг IIIAR Ранг

АР Крим 0,376 12 0,364 10 0,353 12 0,428 6 … … … … … … …

Вінницька область 0,392 6 0,430 8 0,385 10 0,367 13 0,428 4 0,325 7 0,368 9 -3

Волинська область 0,341 26 0,315 17 0,348 16 0,323 19 0,410 7 0,298 12 0,352 10 +16

Дніпропетровська 
область 0,505 4 0,443 3 0,468 7 0,449 5 0,418 6 0,426 5 0,392 6 -2

Донецька область 0,541 2 0,308 19 0,270 27 0,470 3 0,281 22 0,248 25 0,108 25 -23

Житомирська 
область 0,355 21 0,298 21 0,283 26 0,328 18 0,385 10 0,278 16 0,283 14 +7

Закарпатська 
область 0,360 19 0,428 9 0,372 11 0,379 10 0,274 24 0,319 8 0,198 19 0

Запорізька область 0,389 8 0,311 18 0,229 24 0,270 25 0,355 12 0,277 17 0,317 12 -4

Івано-Франківська 
область 0,359 20 0,433 7 0,364 13 0,348 15 0,478 2 0,450 4 0,235 16 +4

Київська область 0,390 7 0,305 20 0,480 5 0,411 7 0,353 13 0,415 6 0,417 7 0

Кіровоградська 
область 0,368 16 0,435 6 0,390 9 0,290 24 0,282 21 0,266 21 0,232 17 -1

Луганська область 0,388 9 0,385 11 0,358 14 0,396 9 0,280 23 0,260 24 0,117 24 -15

Львівська область 0,342 25 0,645 2 0,479 6 0,482 2 0,601 1 0,310 9 0,414 3 +22

Миколаївська 
область 0,383 10 0,289 23 0,339 17 0,344 16 0,329 16 0,265 22 0,398 6 +4

Одеська область 0,381 13 0,41 4 0,482 4 0,377 11 0,459 3 0,275 18 0,474 2 +11

Полтавська область 0,394 5 0,320 15 0,485 3 0,290 23 0,283 20 0,285 14 0,387 8 -3

Рівненська область 0,347 24 0,285 24 0,308 22 0,401 8 0,343 14 0,299 11 0,132 23 +1

Сумська область 0,361 18 0,279 26 0,300 23 0,364 14 0,339 15 0,273 19 0,147 22 -4

Тернопільська 
область 0,339 27 0,350 12 0,350 15 0,334 17 0,356 11 0,280 15 0,153 21 +6

Харківська область 0,380 14 0,750 1 0,490 2 0,519 1 0,404 8 0,550 2 0,411 4 +10

Херсонська область 0,362 17 0,281 25 0,319 19 0,322 20 0,264 25 0,269 20 0,336 11 +6

Хмельницька 
область 0,349 22 0,345 14 0,310 21 0,318 22 0,289 19 0,289 13 0,264 15 +7

Черкаська область 0,383 11 0,348 13 0,289 25 0,372 12 0,310 18 0,305 10 0,308 13 -2

Чернівецька область 0,514 3 0,318 16 0,462 8 0,204 27 0,250 25 0,500 3 0,215 18 -15

Чернігівська 
область 0,349 23 0,294 22 0,315 20 0,318 21 0,397 9 0,264 23 0,161 20 +3

м. Київ 0,547 1 0,440 5 0,595 1 0,459 4 0,519 5 0,556 1 0,521 1 0

м. Севастополь 0,343 15 0,218 27 0,307 18 0,215 26 … … … … … … …

Джерело: розраховано автором за джерелом [15]
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Отже, можна зробити висновок, що найгіршу дина-
міку обсягів ПІІ мають Дніпропетровська та Доне-
цька області, а найкращу – Полтавська, Чернігівська, 
Івано-Франківська області та місто Київ. Загалом по 
Україні залучення ПІІ зменшилося на 17%.

На основі Методики [13] та формул (2, 3) здій-
снене оцінювання рівня інвестиційної привабли-
вості регіонів України, а також визначено інте-
гральний індикатор інвестиційної привабливості 
регіону IIIAR (integral indicator of investment 
attractiveness assessment of the region) (табл. 3, 
рис. 2, 3).

За результатами оцінювання рівня інвестицій-
ної привабливості регіонів України встановлено, що 
загалом в групах регіонів не відбулося значних змін, 
лише Донецька (-22) та Луганська (-15) області зна-
чно погіршили свій інвестиційний рейтинг через 
збройний конфлікт. Чернівецька область, хоча теж 
знизила рейтинг інвестиційної привабливості на 
15 пунктів, увесь період дослідження мала неста-
більну інвестиційну привабливість, що коливалася 
від року до року. А такі області, як Волинська (+16), 
Львівська (+22), Одеська (+11) та Харківська (+10), 
навпаки, значно покращили рівень інвестиційної 
привабливості.

Інвестиційна привабливість регіону суттєво 
пов’язана з можливістю отримання підприємствами 
регіональної економіки фінансування, без якого 
дуже важко здійснювати модернізацію виробництва, 
розширювати асортимент та номенклатуру продук-
ції та послуг, впроваджувати інновації тощо. Таким 
чином, стан розвитку фінансової системи в конкрет-

ному регіоні тісно корелюється з розвитком у ньому 
ділової активності.

Київським міжнародним інститутом соціології у 
партнерстві з Інститутом економічних досліджень 
та політичних консультацій на замовлення Держав-
ного агентства з інвестицій та управління національ-
ними проектами України проводилися дослідження 
в усіх регіонах України щодо стану ділового клімату, 
взаємодії влади та бізнесу, доступності фінансових 
ресурсів та інших чинників розвитку регіональної 
економіки.

Згідно з оцінками експертів ситуація із залучен-
ням альтернативних джерел фінансування в регіонах 
є складною. Загалом по Україні рівень доступності 
позабанківських джерел фінансування становить 
останніми роками близько 5 балів за 9-бальною 
шкалою [16]. При цьому оцінки не сильно дифе-
ренціюються, лише в 3 регіонах вони перевищують 
6 балів, таких як Кіровоградська область (7,9), Пол-
тавська область (6,3), м. Київ (6,1). Найгіршою є 
ситуація з позабанківським кредитуванням, згідно 
з оцінками представників опитаних підприємств, 
у Донецькій (3,5), Вінницькій (3,8) та Херсонській 
областях (3,9) (рис. 4).

Можливість отримання фінансування з-за кор-
дону (кредити в іноземних банках, іноземні інвести-
ції, вихід на ІРО тощо) для вітчизняних підприємств 
з огляду на надані їхніми представниками оцінки є 
вкрай обмеженою. Середня оцінка по вибірці стано-
вила 3,5 бали.

Найлегше залучати іноземне фінансування під-
приємцям Києва (5,0). Ще у чотирьох регіонах 
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регіонів України за 2010 р. та 2016 р.

Джерело: розроблено автором
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оцінки перевищили 4-бальний рубіж. Це Черкаська, 
Полтавська, Харківська та Житомирська області 
(рис. 5).

Слід також відзначити значну диверсифікацію 
оцінок у межах більшості регіонів (стандартне відхи-
лення становило понад 50% від середнього значення 
оцінки). Це означає, що можливості залучення іно-
земного фінансування слабо пов’язані з особливос-
тями регіону, а залежать передусім від конкретних 
підприємств та осіб, тобто суб’єктивних факторів. 
Отже, незважаючи на досить широкий асортимент 
банківських послуг, доступність банківського креди-
тування для більшості регіонів залишається на низь-
кому рівні.

Особливе занепокоєння викликає низький рівень 
доступності кредитів у Донецький, Кіровоградській, 
Луганській, Львівській та Миколаївській областях. 
Ситуація з можливістю отримати фінансування з-за 

кордону є досить складною, однак практично не 
залежить від регіональної приналежності. Однак, як 
ми бачимо, за рідким винятком, вища оцінка інвес-
тиційних можливостей спостерігається в регіонах з 
більш високим рівнем інвестиційної привабливості 
та рівнем розвитку регіону загалом [16].

Отже, можна дійти висновку про взаємну залеж-
ність та взаємний зв’язок інвестиційної привабли-
вості регіону, рівня соціально-економічного розви-
тку регіону, фінансово-економічної безпеки регіону, 
узгодження економічних інтересів суб’єктів на регіо-
нальному рівні, фінансового забезпечення регіональ-
ного розвитку, оскільки до складу майже усіх інте-
гральних показників, що стосуються ефективності 
функціонування економіки регіону, входять одна-
кові або тотожні показники та індикатори. Ступінь 
узгодженості економічних інтересів суб’єктів регі-
ональної економіки характеризується саме резуль-
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Рис. 3. Зміни інтегральної рейтингової оцінки інвестиційної привабливості  
регіонів України з 2010 р. до 2016 р.
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Рис. 4. Оцінка доступності залучення альтернативних джерел фінансування  
по регіонах України порівняно із середнім значенням по Україні загалом

Джерело: розроблено автором
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Рис. 5. Оцінка можливості залучення іноземних інвестицій  
по регіонах України порівняно із середнім значенням по Україні загалом

Джерело: розроблено автором

 
Рис. 6. Взаємозв’язок узгодженості економічних інтересів та залучення інвестицій  

в регіон в процесі регіонального розвитку
Джерело: розроблено автором
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тативністю, ефективністю функціонування регіо-
нальної соціально-економічної системи, можливістю 
залучення фінансових ресурсів в регіон, інвестицій-
ною привабливістю регіону (рис. 6).

Отже, варто зазначити, що в процесі оціню-
вання стану та перспектив розвитку регіональної 
соціально-економічної системи доцільно викорис-
товувати комплекс інтегральних показників, що 
висвітлюють усі аспекти функціонування регіональ-
ної економіки в динаміці, що є особливо важливим. 
Тільки з урахуванням просторово-часового контину-
уму можна отримати багатовимірну та багатокрите-
ріальну об’ємну модель економіки регіону, що відо-
бражає усі проблемні моменти, вузькі місця тощо. 
Саме таке детальне та поглиблене дослідження дає 
можливість деталізувати процеси планування та 
корегування регіонального та галузевого розвитку.

Висновки. Хоча означена проблематика досить 
широко представлена в наукових дослідженнях, 
в складних умовах сьогодення окремі її аспекти 
вимагають поглибленого вивчення, уточнення та 
детальної проробки щодо комплексу показників, 
що долучаються до розрахунку інвестиційної при-
вабливості, уточнення методики визначення питомої 
ваги окремих показників чи їх груп, а також вза-
ємного зв’язку зі станом ділового клімату в регіоні 
та можливістю залучення фінансових ресурсів для 
досягнення цілей регіонального розвитку. У статті 
уточнено методику інтегральної оцінки інвестицій-
ної привабливості регіону, здійснено оцінку інвести-
ційної привабливості регіонів України, досліджено 
стан ділового клімату та можливість залучення різ-
них фінансових ресурсів до процесів регіонального 
розвитку. За результатами дослідження встановлено, 
що стан інвестиційної діяльності на регіональному 
рівні дещо погіршився.

Комплексний підхід до дослідження інвести-
ційних можливостей в регіональному розрізі дав 
змогу дійти певних об’єктивних висновків щодо 
взаємозв’язку рівня інвестиційної привабливості та 
стану ділового клімату, взаємин влади та бізнесу 
в регіонах України. Отже, для активізації інвес-
тиційних процесів необхідно розробити комплек-
сну програму розвитку на регіональному рівні, що 
включає оцінювання стану та перспектив розвитку 
регіональної соціально-економічної системи з ура-
хуванням комплексу інтегральних показників, що 
висвітлюють усі аспекти функціонування регіональ-
ної економіки в динаміці, що є особливо важливим. 
Тільки з урахуванням просторово-часового контину-
уму можна отримати багатовимірну та багатокрите-
ріальну об’ємну модель економіки регіону, що відо-
бражає усі проблемні моменти, вузькі місця тощо, 

оскільки саме детальне та поглиблене дослідження 
дає можливість деталізувати процеси планування та 
корегування регіонального та галузевого розвитку.
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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ РЕГІОНУ

У статті проведено кластеризацію ринку праці Придніпровського економічного регіону за сферою активної зайнятості та 
технологічним рівнем діяльності. Обґрунтовано, що кластеризація ринку праці виявляє певну соціальну спрямованість розвитку 
регіону, формування його іміджу. Проаналізовано негативні тенденції на ринку праці, обґрунтовано неоднозначне сприйняття 
іміджу населенням регіону. Запропоновано заходи популяризацію активної зайнятості в регіоні.
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Зинченко О.А. КЛАСТЕРИЗАЦИЯ РЫНКА ТРУДА В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА РЕГИОНА
В статье проведена кластеризация рынка труда Приднепровского экономического региона по сфере активной занятости и 

технологическому уровню деятельности. Обосновано, что кластеризация рынка труда выявляет определенную социальную на-
правленность развития региона, формирования его имиджа. Проанализированы негативные тенденции на рынке труда, обосно-
вано неоднозначное восприятие имиджа населением региона. Предложены меры популяризации активной занятости в регионе.
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Zinchenko O.A. CLUSTERIZATION OF THE LABOR MARKET IN THE CONTEXT OF THE REGIONAL IMAGE MAKING
The article is devoted to the clustering of the labor market of the Pridniprovsky economic region in the area of active employment 

and technological level. It is substantiated that clusterization of the labor market reveals a certain social orientation of the regional de-
velopment, the formation of its image. It reveals the negative tendencies in the labor market and substantiates the ambiguous public 
perception of the regional image. The article also proposes measures to promote active employment in the region.
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Постановка проблеми. Сучасне розуміння еко-
номіки та соціально-економічного розвитку ґрун-
тується на поглядах про функціональний характер 
організації економічної діяльності, одновимірне або 
двовимірне його структурування. Стало очевидним, 
що показники концентрації чи диференціації ринку 
праці можуть бути маркерами куди більш складних 
процесів, пов’язаних з ускладненням міжгалузевої 
взаємодії, особливим змістом багатьох видів діяль-
ності. Як показує практика, такі теоретичні уста-
новки під час реалізації на практиці дають серйозний 
соціально-економічний ефект, сприяють поширенню 
інновацій, створенню нових ринків та загалом про-
дукують синергетичний ефект.

Формування кластерів в економіці, а також інших 
складно організованих структур є базисом для розви-
тку як окремого регіону, так і країни. Економічні 
кластери акумулюють передові технології, найбільш 
прогресивні підприємства та компетентних праців-
ників, генерують вхідні фінансові потоки у формі 
інвестицій та вихідні через податки в бюджет, заро-
бітну плату і попит на засоби виробництва. Така аку-
муляція не є простою формою концентрації ресур-
сів, але характеризується посиленням організованої 
діяльності, інтенсифікацією відтворення на якісно 
нових рівнях ефективності, зниженням транзакцій-
них витрат між економічними суб’єктами.

Роль ринку праці в таких процесах першорядна. 
Наближення ринку праці до оптимальності з пози-
цій роботодавця дає змогу активніше налагоджувати 
кооперативні та партнерські зв’язки, а з точки зору 
працівників підвищувати результативність вико-
ристання праці, покращуючи якість і рівень життя 
населення. Не випадково, що найбільші іноземні 
компанії розміщують виробництва в тих регіонах, 
де розвинений людський капітал, є перспективи для 
організації суміжних виробництв, логістичних та 
посередницьких структур.

Кластеризація сприяє діловій активності, ефек-
тивному освоєнню ресурсного потенціалу, створенню 

нових робочих місць. Це має позитивний вплив на 
формування іміджу території як інфраструктурне 
розвиненої та перспективної для бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням кластеризації присвячена значна кількість нау-
кових праць. Так, теоретичні та практичні аспекти 
формування кластерних утворювань та управління 
ними комплексно досліджені в роботах О.М. Голо-
вінова [1], Д.Л. Напольскіх [2]. Регіональний аспект 
кластеризації розглянутий таким науковцями, як 
О.Ю. Бобровська [3], Б.М. Корецький [4]. Класте-
ризації ринку праці присвячені роботи Т.Б. Вітряка 
[5], Ю.В. Пасевича [6], В.В. Дружиніної [7].

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на досить активний інтерес 
до проблем кластиризації ринку праці, майже від-
сутні роботи, які б розкривали специфіку впливу 
цих процесів саме на формування позитивного імі-
джу регіону.

Мета статті полягає у виділені кластерів ринку 
праці на прикладі конкретного регіону та дослі-
дженні їх впливу на формування позитивного іміджу 
території.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «кластер» тісно пов’язане з певною про-
сторовою структурою, оскільки передбачає сумісне 
розташування економічних агентів в межах концен-
трованої географічної області, кооперацію навколо 
певної функціональної ніші. Тому кластерні форми 
організації бізнесу слід розглядати в рамках певного 
регіону (для нашого дослідження таким є Придні-
провський регіон у складі Дніпропетровської та Запо-
різької областей). Цей регіон за підсумками 2016 р. 
посідає перше місце в Україні за рівнем розвитку 
промисловості, яка спирається на власні мінерально-
сировинні ресурси, розвинений науковий потенціал, 
вигідне економіко-географічне положення, високок-
валіфіковані трудові ресурси.

За регіоном історично закріпився певний інфор-
маційний образ, а саме імідж провідного промисло-
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вого центру з потужною науковою базою. В регіоні 
виробляються майже 25% усієї промислової продук-
ції України та 15% валового національного доходу, 
проживає більше 5 млн. населення. За обсягом 
зовнішньої торгівлі Придніпровський район посі-
дає перше місце серед інших економічних районів 
України [8]. Основними галузями промислової спе-
ціалізації району є металургія, машинобудування та 
електроенергетика.

Наукові школи Придніпров’я працюють над 
новими науковими проблемами, зокрема тими, що 
стосуються формування та реалізації космічної про-
грами України, створення енергозберігаючих тех-
нологій у гірничій справі, металургійній, хімічній 
промисловості, будівельній індустрії та сільському 
господарстві [9].

Ринок праці регіону відрізняється високою 
активністю. Кількість економічно активного насе-
лення у 2016 р. складали 63% до населення віком 
15–70 років, що є вище середнього показника по 
Україні на 2%. За кількістю зайнятих регіон посту-
пається лише Столичному. Загалом кількість найма-
них працівників у 2016 р. склала 1 347 тис. осіб. 
Однак регіон займає лідируючі позиції і за показни-
ком навантаження на одну вакантну посаду (особливо 
це стосується Запорізької області, де цей показник у 
2016 р. сягнув відмітки 46 осіб), що свідчить про 
недостатню пропозицію робочих місць [10].

Структура інтересів працедавців та шукачів у 
регіоні мало відрізняється від загальноукраїнських 
тенденцій. Найбільша потреба спостерігалась у про-
грамістах і спеціалістах з продажів, адже майже 
половина пропозицій на ринку праці розроблена 
саме для них. Третє місце за кількістю пропозицій 
посідають вакансії для кваліфікованих співробітни-
ків виробничої сфери, а саме інженерів, технологів, 
керівників виробничих підрозділів. За кількістю 
виробничих вакансій Дніпропетровська область у 
2016 р. посідала друге місце після м. Києва, а Запо-
різька – п’яте по Україні [11].

Дещо по-іншому виглядає попит на робочі місця. 
Здебільшого шукачі хочуть працювати у сфері про-
дажів, маркетингу та фінансів. Необхідна робота 
також тим, хто тільки починає свою кар’єру.

Таке співвідношення попиту та пропозиції зако-
номірно приводить до того, що в одних професійних 
сферах конкуренція висока, а в інших працедавці 
змушені дуже активно шукати співробітників. Най-
більша конкуренція за робоче місце спостерігається 
серед молодих спеціалістів, керівників, бухгалтерів, 
логістів, юристів. Найбільш затребуваними є програ-
місти, робітники, медичні працівники та менеджери 
з продажів.

Структурні невідповідності між попитом на робочу 
силу та її пропозицією загострюються за окремими 
професіями та спеціальностями. При цьому значна 
частина незайнятих громадян не влаштовує робо-
тодавців унаслідок особливих вимог до рівня ква-
ліфікації та досвіду роботи, а вирішення проблеми 
укомплектування вакансій для висококваліфікова-
них працівників ускладнюється внаслідок низьких 
якісних характеристик значної кількості вільних 
робочих місць [7, с. 179].

Поступово відбувається кластеризація ринку 
праці в регіоні, а саме структура попиту та пропо-
зиції формується нерівномірно за територією, виді-
ляється певна спеціалізація, яка формує її імідж. 
Більшість пропозицій зосереджена в крупних міс-
тах регіону, як і робота шукається найчастіше або в 
обласних центрах, або в крупних містах. Дві третини 

всіх вакансій зосереджені в Дніпрі та Запоріжжі, 
12% припадають на Кривий Ріг, ще 5% пропози-
цій зосереджені в Кам’янському, 2% – Мелітополі, 
1,5% – Бердянську, в решті міст кількість вакансій 
суттєво менша [10].

Кластеризація ринку праці напряму залежить від 
інноваційної активності регіону. Так, серед активно 
працюючих інноваційних кластерів слід виділити:

– національний інноваційний кластер «Нові 
машини» (м. Дніпро), стратегічним пріоритетом 
якого є високотехнологічне оновлення машино- та 
приладобудування;

– будівельний кластер (м. Дніпро);
– інноваційний технологічний кластер «Нові 

силові установки та рушії» (м. Запоріжжя);
– інноваційно-технологічний кластер «АгроБум» 

(м. Мелітополь);
– харчові кластери «Купуй запорізьке! Обирай 

своє!» та «Бджола не знає кордонів» (м. Запоріжжя).
Основуючись на структурі зайнятості регіону, 

можемо виділити кластери ринку праці за сферами 
діяльності (табл. 1).

Перший кластер – це високотехнологічні галузі, 
які потребують найбільш кваліфікованої робочої 
сили, а саме точне машинобудування, аерокосмічні 
технології, хімічне виробництво, мікроелектроніка, 
робототехніка, біотехнології, енергетика, інформа-
ційні технології, фінансовий сектор, наукові дослі-
дження та розробки, освіта. В цих галузях пра-
цює 41% економічно активного населення регіону. 
В них же задіяна висока частка молодих фахівців 
(до 35 років), фахівців середнього віку (35–50 років). 
Переважно це особи, які мають вищу освіту та високу 
професійну кваліфікацію. За географічною структу-
рою підприємства цих сфер діяльності зосереджені в 
таких великих містах регіону, як м. Дніпро, м. Запо-
ріжжя, м. Кам’янське.

У другий кластер об’єднані галузі з високим 
рівнем технологічного розвитку, високим рівнем 
зайнятості, однак з різним рівнем кваліфікації 
праці. До кластеру входять підприємства мета-
лургійної та добувної промисловості, агропромис-
лового комплексу, будівництва, оптової та роз-
дрібної торгівлі. Всього на цих підприємствах 
працюють 38% зайнятого в регіоні населення. За 
віковою структурою це переважно особи від 35 до 
50 років, за освітнім рівнем більшість складають 
працівники з професійно-технічною освітою. Тери-
торіальний розподіл нерівномірний: металургійні 
виробництва та підприємства добувної промисло-
вості зосереджені в таких містах, як Запоріжжя, 
Кривий Ріг, Дніпро, Кам’янське, Нікополь, в цих 
великих містах регіону також активного розвитку 
набуває будівництво. Підприємства агропромисло-
вого комплексу, оптової та роздрібної торгівлі роз-
поділені всією територією регіону.

Третій кластер поєднує зайнятих на підприєм-
ствах інфраструктури та послуг населенню, а саме 
на підприємствах транспорту та зв’язку, побутового 
обслуговування, державного управління, охорони 
здоров’я та надання соціальної допомоги. В цих сфе-
рах задіяні 17% економічно активного населення 
регіону. Переважно це молоді фахівці та фахівці 
віком 35–50 років. За освітнім рівнем більшість 
складають працівники з вищою освітою. Географічна 
структура охоплює всі райони регіону.

До четвертого кластеру відноситься зайнятість 
у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, 
туризму, адміністративного та допоміжного обслу-
говування, операцій з нерухомим майном тощо. Ці 
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сфери малі за кількістю зайнятих, однак відрізня-
ються потребою у висококваліфікованих кадрах.

Кластеризація ринку праці виявляє певну соці-
альну спрямованість розвитку регіону, формує його 
образ. Придніпровський регіон відрізняється висо-
кокваліфікованими кадрами, які задіяні переважно 
в промисловому виробництві та інших високотех-
нологічних сферах діяльності. Цьому також сприяє 
інноваційна активність в регіоні. У 2016 р. іннова-
ційну діяльність здійснювали понад 20% промисло-
вих підприємств. За 2016 р. на технологічні інновації 
підприємствами регіону витрачені 8 017 млн. грн., 
з них більше половини спрямовані на придбання 
машин, обладнання та програмного забезпечення. 
У 2016 р. впроваджено близько 400 найменувань 
інноваційної продукції (з них 290 становлять нові 
види машин, устаткування, прилади, апарати) і 
114 технологічних процесів (зокрема, 30 мало-
відходних, ресурсозберігаючих). В регіоні діють 
99 організацій, які виконують наукові дослідження 
й розробки, до наукових кадрів регіону належать 
10 514 кандидатів та докторів наук [10].

Однак є й негативні тенденції в розвитку клас-
терів ринку праці. Так, останнім часом спостері-
гаються професійно-кваліфікаційний дисбаланс 
робочої сили та неоднорідність кон’юнктури. В неве-
ликих містах, у сільській місцевості пропозиція 
робочої сили перевищує попит на неї. У великих міс-
тах, навпаки, вона є трудодефіцитною. У них провід-
ними вважаються такі економічні галузі, як будів-
ництво, хімічна, добувна, оборонна промисловості, 
що мають проблеми із задоволенням потреб у пра-
цівниках. На цих виробництвах користуються попи-
том фахівці високої кваліфікації, але їх підготовка 
здійснюється у недостатній кількості та зорієнтована 
не на потреби економіки, а на ажіотажний попит на 
певні спеціальності.

Істотною проблемою є працевлаштування молоді 
в регіоні. За підсумками кластеризації ринку праці 
простежується така тенденція: в середньому кож-

ний 4-й зайнятий є молодою людиною, однак в 
торгівлі, фінансовому секторі, сфері транспорту та 
зв’язку це кожний 3-й. Найбільша кількість моло-
дих працівників зайнята в ІТ-сфері та побутовому 
обслуговуванні (43–48%). У промисловості, будів-
ництві, сільському господарстві питома вага моло-
дих працівників є найменшою.

У Придніпровському регіоні спостерігається 
поширення неформальної зайнятості населення. 
Зазначене явище включає сукупність неформальних 
робочих місць як у неформальному, так і в офіцій-
ному (формальному) секторах економіки. У І півріччі 
2017 р. кількість зайнятого населення, яке працю-
вало на неформальних робочих місцях, становила 
24,8% від загальної кількості зайнятого населення 
регіону. Неформальна зайнятість зосереджена в пев-
них секторах та соціально-економічних групах. За 
статусами зайнятості неформальні трудові відно-
сини переважали у секторі самостійної зайнятості, 
де частка неформально зайнятого населення стано-
вила 72,2%, а серед працюючих за наймом таких 
осіб було 15,7%. Більшість неформально зайнятих 
осіб спостерігалась серед селян (50,9%) та чоловіків 
(57,6%) [12].

Аналіз неформальної зайнятості в розрізі віко-
вих груп показує, що в неформальному секторі 
економіки переважно зайняті особи працездатного 
віку, де їх частка у І півріччі 2017 р. склала 94,2%. 
Найвищий її рівень характерний для осіб у віці 
15–24 років (35,8%) та 60–70 років (36,2%), саме ці 
категорії населення є найбільш уразливими та соці-
ально незахищеними в сучасних умовах господарю-
вання. Поширення неформальної зайнятості серед 
молоді пояснюється пошуком заробітку під час здо-
буття освіти, неформальна зайнятість серед осіб пен-
сійного віку перш за все спричинена низькими кое-
фіцієнтами заміщення пенсій, що зумовлює високі 
рівні бідності серед осіб похилого віку та спонукає їх 
до пошуку неформальних джерел отримання додат-
кових засобів існування [12]. Бажання продовжити 

Таблиця 1
Результати кластеризації ринку праці Придніпровського регіону за сферою діяльності, %
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І

Високотехнологічна промисловість 
(аерокосмічні технології, машинобуду-
вання, енергетика, хімічна галузь)

18 43 34 5 65 32 3 82 18 14

Інформаційні технологій 43 35 21 1 82 16 2 85 15 5

Фінансовий сектор 38 45 10 7 88 11 1 92 8 9

Наука та освіта 18 33 25 24 92 8 - 98 2 13

ІІ

Металургійна та добувна промисловість 25 37 29 9 32 52 16 82 18 21

Агропромисловий комплекс 21 42 29 8 26 52 22 65 35 6

Будівництво 15 44 35 6 31 58 11 67 33 3

Оптова та роздрібна торгівля 32 35 29 4 41 45 14 71 29 8

ІІІ

Транспорт та зв’язок 28 32 35 5 45 38 17 69 31 7

Побутове обслуговування 48 31 16 5 58 32 10 62 38 3

Державне управління 15 25 43 17 85 14 1 99 1 2

Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 17 35 29 19 52 46 2 97 3 5

ІV Інші види діяльності 29 25 36 10 56 34 10 66 34 4

Джерело: розроблено автором на основі джерел [10–12]
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трудову діяльність змушує осіб старше працездат-
ного віку погоджуватись на неформальну зайнятість, 
працювати на посадах, які не привабливі для моло-
дих працівників.

Вагомим складником тіньової зайнятості висту-
пає поширена в регіоні практика «сірої» заробіт-
ної плати. В таку категорію залучена також значна 
кількість працюючих у формальному секторі еконо-
міки, що генерує ризики розвитку соціально-еконо-
мічної сфери та виступає гальмом на шляху підви-
щення добробуту населення. Загалом в результаті 
поширення тіньового сегменту ринку праці, згідно з 
різними оцінками фахівців, нині в тіні знаходяться 
від 30 до 40 відсотків фонду заробітної плати. Це 
означає, що щорічно бюджетні надходження змен-
шуються, а фонди соціального страхування недоо-
тримують кошти.

Проте особи, що не сплачують страхові внески 
повною мірою чи частково користуються за раху-
нок держави медичними послугами, одержують інші 
соціальні виплати. Усе це лягає додатковим тяга-
рем на фонди соціального страхування, державний 
та регіональні бюджети. Причому в перспективі цей 
тягар ставатиме відчутнішим унаслідок збільшення 
кількості пенсіонерів у зв’язку з досягненням пен-
сійного віку або проблемами зі здоров’ям людей, що 
певний період свого трудового життя не сплачували 
внески до страхових фондів.

Негативною тенденцією є збільшення рівня тру-
дової еміграції населення регіону. Так, за період 
2014–2016 рр. показник міграційного скорочення 
населення збільшився в 3,3 рази. За результа-
тами опитування, проведеного соціологічною гру-
пою «Рейтинг» у вересні 2017 р., 44% респонден-
тів серед мешканців регіону заявили, що хотіли 
би поїхати за кордон працювати. Водночас помітна 
суттєва різниця у вікових категоріях: серед молоді 
бажаючих отримати роботу за кордоном 68%, серед 
осіб середнього віку – 52%, а серед найстарших – 
лише 20% [13].

Основною мотивацією в бажанні працювати за 
кордоном респонденти найчастіше називали вищий 
рівень зарплати в інших країнах (72%). Кращі 
умови праці, бажання заробити на житло (навчання 
дітей, лікування родичів тощо), реалізацію як про-
фесіоналів, вищу якість соціального захисту як при-
чину бажання отримати роботу за кордоном нази-
вали від 16% до 20% опитаних. По 7% причинами 
визначили можливість відкрити власну справу та 
бажання отримати досвід роботи в міжнародних 
компаніях [13]. В кластерному розрізі це насампе-
ред працівники високотехнологічних галузей еконо-
міки (І–ІІ кластери).

Негативні тенденції на ринку праці зумовлю-
ють неоднозначне сприйняття його іміджу, адже, з 
одного боку, регіон має розвинену інноваційну базу 
та висококваліфіковану зайнятістю, а з іншого боку, 
спостерігається негативне сприйняття населення 
регіону як території для працевлаштування.

Формування іміджу регіону насамперед пов’язане 
з територіальною ідентифікацією громадян. Розви-
ток регіональної ідентифікації передбачає наявність 
принаймні двох видів передумов, а саме культурних 
та соціально-економічних [14]. Особлива регіональна 
історія, культурні традиції як інтерпретація мину-
лого, мова, релігія, фольклор, мистецтво складають 
передумови для регіональної ідентифікації насе-
лення культурного характеру.

Соціально-економічні передумови регіональної 
ідентифікації громадян базуються на особливостях 

та міжрегіональних диспропорціях соціально-еко-
номічного розвитку територій. Одна з центральних 
позицій при цьому відводиться ринку праці та від-
ношенню населення до процесів, що на ньому від-
буваються. Наявна ситуація на ринку праці Придні-
провського регіону свідчить про негативні настрої 
населення щодо розвитку своєї кар’єри, тобто посту-
пово формується імідж регіону як території, яка хоча 
й має значний трудовий потенціал, проте є непер-
спективною для його розвитку.

Висновки. Кластеризація ринку праці Придні-
провського регіону обумовлена його виробничою спе-
ціалізацією та розвитком інфраструктурної компо-
ненти. Концентрація на території регіону потужних 
промислових об’єктів сприяє розвитку інноваційної 
діяльності та висококваліфікованої зайнятості. Від-
повідно до цього кластеризація ринку праці відбу-
вається за сферою активної зайнятості та техноло-
гічним рівнем діяльності. Це задає певний вектор у 
спрямуванні соціальних відносин. Створюється пев-
ний образ, а саме імідж регіону.

Історично обумовленим є імідж регіону як про-
відного промислового центру з потужною науковою 
базою та високопродуктивним рівнем праці. Однак за 
останні роки активізувались негативні процеси, такі 
як високий рівень прихованої зайнятості, активна 
трудова еміграція населення, проблеми з працев-
лаштуванням молоді. Спостерігаються тенденції до 
трансформації іміджу регіону як території з негатив-
ним ставленням населення до соціальних процесів, 
що в ньому відбуваються.

Тому необхідно прийняти відповідні рішення, які 
будуть спрямовані на популяризацію активної зайня-
тості в регіоні за допомогою вжиття таких заходів:

– підвищення конкурентоспроможності україн-
ських робітників через покращення якості освіти, 
підготовку та перепідготовку фахівців;

– підвищення заробітної плати населенню;
– удосконалення спектру послуг служби зайнятості;
– зміна трудового законодавства стосовно враз-

ливих верств населення; розширення сфери засто-
сування праці за рахунок створення нових робочих 
місць через встановлення сприятливого інвестицій-
ного режиму для підприємств, на яких створюються 
нові робочі місця;

– удосконалення механізму формування, розмі-
щення та виконання державного замовлення на під-
готовку фахівців, науково-педагогічних та робітни-
чих кадрів на основі даних про стан регіональних 
ринків праці;

– підвищення якості інвестицій у людський 
капітал.

Перспективними напрямами наукових дослі-
джень у цій сфері є дослідження процесів соціальної 
стратифікації в умовах формування іміджу регіону, 
соціальна кластеризація регіонального розвитку, 
використання трудового потенціалу в системі імі-
джейкингу території.
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СУТЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ

Розглянуто суть децентралізації та її вплив на регіональний розвиток. Визначено шляхи створення сприятливих інвестицій-
них умов для розвитку підприємництва на різних територіальних рівнях та зміцнення економіки країни. Звернено увагу на місце, 
роль та приорітети діяльності органів місцевого самоврядування щодо сприяння розвитку підприємництва, розширення виробни-
цтва, створення нових робочих місць як складника стимулювання економічного зростання територіальних громад.

Ключові слова: децентралізація, органи місцевого самоврядування, саморозвиток територіальних громад, стратегічне 
управління, туристична галузь, інфраструктурне забезпечення розвитку території, механізми розвитку підприємництва.

Галькив Л.И., Килин О.В., Яхно Т.П. СУТЬ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ

Рассмотрены суть децентрализации и ее влияние на региональное развитие. Определены пути создания благоприятных 
инвестиционных условий для развития предпринимательства на разных территориальных уровнях и укрепления экономики 
страны. Обращено внимание на место, роль и приоритеты деятельности органов местного самоуправления по содействию 
развитию предпринимательства, расширению производства, созданию новых рабочих мест как составляющей стимулирования 
экономического роста территориальных общин.

Ключевые слова: децентрализация, органы местного самоуправления, саморазвитие территориальных общин, стратеги-
ческое управление, туристическая отрасль, инфраструктурное обеспечение развития территории, механизмы развития пред-
принимательства

Нalkiv  L.I., Kylyn O.V., Yahno T.P. THE SOURCES OF DECENTRALIZATION PROCESSES AND THEIR INFLUENCE ON 
DEVELOPMENT OF ENTERPRISE IN THE REGION

The essence of decentralization and its influence on regional development are considered. The ways of creating favorable invest-
ment conditions for the development of entrepreneurship at different territorial levels and strengthening the economy of the country are 
determined. The attention was paid to the place, role and priority of the activities of local self-government bodies in promoting entrepre-
neurship development, expansion of production, creation of new jobs as a component of stimulating the economic growth of territorial 
communities.

Keywords: decentralization, local self-government bodies, self-development of territorial communities, strategic management, tour-
ism industry, infrastructure provision of territory development, mechanisms of entrepreneurship development

Постановка проблеми. В умовах становлення та 
розвитку економіки України відповідно до Стратегії 
сталого розвитку «Україна-2020» відбуваються зміни 
в діяльності органів місцевого самоврядування, які 
супроводжуються процесами децентралізації. Саме 
децентралізація є основою, яка дасть можливість 

сформувати та легалізувати національну модель міс-
цевого самоврядування відповідно до європейських 
стандартів. Важливим складником реформування 
має бути створення сприятливих умов для форму-
вання та розвитку підприємницького середовища в 
кожному регіоні держави, створення ефективного 
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конкурентного середовища, стимулювання іннова-
ційного та інвестиційного розвитку, відродження 
підприємницької ініціативи населення, створення 
додаткових робочих місць та підвищення зайнятості 
населення [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню 
дерегуляції та розвитку підприємництва присвя-
чені праці багатьох вітчизняних учених, таких як 
О.Г. Біла, М.П. Бутко, З.С. Варналій, Л.І. Воро-
тіна, В.М. Геєць, З.В. Герасимчук, В.І. Захарченко, 
М.І. Мельник, В.М. Оніщенко, Т.В. Пепа, Л.Г. Чер-
нюк, Г. Чумаченко. Однак науковцями недостатньо 
вивчене питання впиву децентралізаційних процесів 
на розвиток підприємництва в регіоні, що потребує 
подальшого дослідування.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження суті децентралізації, її впливу на регіо-
нальний розвиток та діяльності органів місцевого 
самоврядування щодо сприяння розвитку підприєм-
ництва; визначення  шляхів створення сприятливих 
інвестиційних умов для розвитку підприємництва на 
різних територіальних рівнях та зміцнення еконо-
міки країни.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
подальшого і стабільного розвитку економіки Укра-
їни необхідно повніше використовувати економіч-
ний  і природний потенціал регіонів, що приведе 
до більш високих темпів її зростання. Це можливо 
зробити через посилення ролі і функцій регіонів 
та використання комплексних механізмів розвитку 
територій у діяльності органів місцевого самовря-
дування [4].

«Дерегуляція, спрощення оподаткування та 
дозвільно-погоджувальних процедур, передача 
повноважень на місцевий рівень – шлях, щоб ство-
рити сприятливі інвестиційні умови для розвитку 
підприємництва, для зміцнення економіки країни. 
Передача більшості повноважень із державного рівня 
на місця, децентралізація не є ціллю держави. Це 
лише інструмент, за допомогою якого країна зможе 
досягти регіонального розвитку, який і є ціллю» [3].  

Вихідною умовою для формування дієвих еконо-
мічних стимулів регіонального розвитку та самороз-
витку територіальних громад, здійснення реформ на 
місцевому та регіональному рівні є децентралізація і 
реформування місцевого самоврядування та терито-
ріальної організації влади в Україні. 

Обов’язки органів місцевого самоврядування 
можна розглядати на трьох рівнях (таблиця 1).

Пріоритетними питаннями в діяльності органів 
місцевого самоврядування є також суто економічні 

питання, які полягають у сприянні розвитку малого 
бізнесу, залученні інвестицій та інвесторів до роз-
витку території; започаткуванні та проведенні гро-
мадських робіт, боротьбі з безробіттям та створенні 
нових робочих місць за рахунок залучених інвести-
ційних коштів та коштів місцевих бюджетів [4].  

У «Концепції реформування місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади в Україні» 
визначено основні напрями децентралізації влади 
в Україні, відображено нову роль громади, району, 
регіону та приведено у відповідність до законодавчих 
норм шляхи дієвості, ефективності та відповідаль-
ності місцевого самоврядування в системі регіональ-
ного розвитку (таблиця 2).

За регіоном на період до 2020 року, відповідно 
до стратегії регіонального розвитку, закріплюються 
повноваження здійснювати стратегічне планування 
регіонального розвитку; забезпечувати розвиток 
культури, спорту та туризму, здійснювати роботи, 
пов’язані із захистом навколишнього природного 
середовища відповідно до принципів сталого регіо-
нального розвитку [1].

Пріоритетним напрямом розвитку національної 
економіки та етнічної культури є туристична галузь, 
яка є динамічною, високоприбутковою та має соці-
ально-економічний і культурний вплив на розвиток 
економіки країни. Загалом туристична галузь є специ-
фічним і складним об’єктом державного управління, 
тому органам місцевого самоврядування необхідно 
ефективно використовувати сучасні механізми розви-
тку територій та зосереджувати увагу на ефективному 
використанні туристичного потенціалу країни [2].

Згідно з децентралізацією, відповідно до поло-
жень Концепції передбачено:

– ліквідувати обласні та районні державні адмі-
ністрації, а їх управлінські функції та повноваження 
мають перейти до виконавчих комітетів місцевих рад 
областей та районів;

– державний контроль за діяльністю органів міс-
цевого самоврядування має здійснювати інститут 
префектур, запроваджений у процесі децентралізації.

Інститут префектур, відповідно до положень Кон-
цепції, наділений певними обов’язками (рис. 1). 

Прийняття Державного Бюджету України на 
2018 р. супроводжується здійсненням бюджетної 
децентралізації, що зумовлено необхідністю підви-
щення бюджетної та фінансової самостійності місце-
вих бюджетів шляхом розширення їх доходної бази. 
Передбачається передача плати за надання адміні-
стративних послуг із державного бюджету на міс-
цевий рівень; зміна пропорцій відрахувань еколо-

Таблиця 1
Обов’язки органів місцевого самоврядування

У межах саморозвитку  
територіальних громад

У сфері забезпечення  
комфортних житлових умов

В економічній сфері  
розвитку територій

забезпечувати ефективне та раціональне вико-
ристання природних чинників місцевості

сприяти житловому будівництву 
на певній території

сприяти розвитку окремих галузей 
економіки територіальної громади:

здійснювати планування та забудови території створювати конкурентний ринок 
житла на певній території

 – житлово-комунального 
господарства;

здійснювати архітектурний облік та буді-
вельно-архітектурні роботи

вчасно здійснювати ремонт та 
реконструкцію житлового фонду

 – міського транспорту;

утримувати парки, сквери, дитячі 
майданчики

 – зв’язку;

формувати ефективну логістику транспортних 
розв’язок та транспортно- інфраструктурне 
забезпечення певної території

забезпечувати житлом малозабез-
печених громадян, що потребують 
покращення умов проживання

 – торгівлі та громадського 
харчування;

забезпечувати благоустрій територій через їх 
озеленення 

 – побутового обслуговування.

Джерело: складено на основі [4]
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Таблиця 2
Основні напрями децентралізації влади в Україні

на рівні громади на рівні району на рівні регіону

забезпечення розвитку дошкільної та 
шкільної освіти

забезпечення розвитку спеціалізова-
ної шкільної освіти (спецшколи та 
інтернати)

утримування об’єктів спільної влас-
ності територіальних громад регіону

надання первинної медичної та швид-
кої допомоги

забезпечення надання послуг вторин-
ного рівня медичного забезпечення

розбудова та утримання дорожньо-
транспортної інфраструктури регіо-
нального значення

сприяння реформуванню та утри-
манню комунального господарства

утримування транспортної
інфраструктури районного значення

надання послуг третинного рівня 
медичного забезпечення

гарантування охорони правопорядку 
на місцевому рівні

утримування пожежної охорони управління об’єктами спільної кому-
нальної власності

надання послуг спеціалізованої серед-
ньої освітизабезпечення соціального захисту 

населення громади

Джерело: складено на основі [4]

гічного податку: 20% – до держбюджету, 80% – до 
бюджетів інших рівнів. 

Запропоновані заходи сприятимуть підвищенню 
зацікавленості органів місцевого самоврядування у 
збільшенні кількості та якості надання адміністра-
тивних послуг місцевому населенню, підвищать їх 
контроль за станом екологічного забруднення навко-
лишнього середовища суб’єктами господарювання, 
що здійснюють свою діяльність на певній території. 
Відповідно це приведе до укладання договорів з еко-
логічного страхування, що збільшить обсяги фінан-
сування коштів на потреби екологізації виробництва 
і позитивно позначиться на якості та чистоті природ-
ного середовища місцевої громади [5].

Економічними стимулами для розвитку підпри-
ємництва, малого та середнього бізнесу на рівні 
громад є інновації. Додатковими ресурсами є єдині 
нормативи  відрахування податку на доходи фізич-
них осіб за бюджетами кожного рівня. Так, 25 % 
зібраного на території податку йде до держбюджету, 
60% – до бюджетів міст обласного значення та до 
районів, 15% – до обласних бюджетів; податку на 
прибуток підприємств приватного сектору економіки 
(до обласних бюджетів має спрямовуватися 10% від-

повідного податку) [6]. Вони спрямовані на те, щоб 
стимулювати органи місцевого самоврядування та 
місцеву громаду щодо сприяння розвитку підприєм-
ництва, розширення виробництва, створення нових 
робочих місць як складника стимулювання еконо-
мічного зростання територіальних громад. 

Органи місцевого самоврядування територіаль-
них громад можуть залучати інвесторів за раху-
нок коригування податків, що надходять до місце-
вих бюджетів від бізнес-структур, розміщених на 
їх території. Це сприятиме швидшому вирішенню 
питань щодо відведення земельних ділянок, надання 
дозвільних документів на створення та діяльність 
підприємницьких структур та знищенню корупції в 
підприємництві. 

Органам місцевого самоврядування необхідно 
проводити певну роботу серед потенційних інвесто-
рів через проведення рекламних заходів та конкре-
тизацію переваг щодо вкладених коштів у розвиток 
певної територіальної громади. Саме від кількості 
інвесторів підприємницької діяльності залежить 
фінансування та розмір місцевих бюджетів.

Заходи щодо збільшення кількості потенційних 
інвесторів на регіональному рівні показано на рис. 2.

Ці та інші новації зорієнтовані 
на реальну децентралізацію та змі-
щення центрів економічної актив-
ності на місцевий рівень. Адже багат-
ство країни приростає багатством та 
економічним розвитком її регіонів.

Економічному зростанню терито-
ріальних громад сприяло прийняття 
Закону України «Про співробітни-
цтво територіальних громад». Спів-
робітництву територіальних громад 
із метою вирішення спільних для 
громад питань місцевого, регіональ-
ного розвитку дорожньо-транспорт-
ної, енергетичної, освітньої, медич-
ної, інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури; вирішенню питань 
водопостачання, водовідведення, 
благоустрою території буде сприяти 
прийняття проекту Закону «Про 
добровільне об’єднання територіаль-
них громад».

Все це сприятиме створенню при-
вабливого для потенційних інвесто-
рів інфраструктурного забезпечення 
розвитку території, що позитивно 
позначиться на залученні інвести-
цій та стимулюванні економічного 

Рис. 1. Обов’язки префектур на місцевому рівні
Джерело: складено на основі [5]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обов’язки префектур 

виконувати функцію державного нагляду за діяльністю місцевої влади 

виступати гарантами дотриманням Конституції України 

здійснювати контроль за законністю рішень органів місцевого самоврядування 

контролювати дотримання норм та стандартів надання публічних послуг 
населенню та юридичним особам 

здійснювати координацію діяльності територіальних органів виконавчої влади; 

забезпечувати координацію роботи місцевих підрозділів центральних органів 
влади та координацію всіх базових питань щодо забезпечення національної 

безпеки на місцевому та регіональному рівні 
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Рис. 2. Заходи щодо збільшення кількості потенційних інвесторів  
на регіональному рівні

Джерело: складено на основі [4]

зростання територіальних громад в 
Україні [4].

На сучасному етапі розкриваються 
нові можливості ведення підприєм-
ницької діяльності у процесі реаліза-
ції реформ місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади. 
Відповідно до закону «Про засади 
державної регіональної політики» всі 
області мають власні стратегії розви-
тку і прогнозовано отримують кошти 
на регіональний розвиток.

Відповідно до стратегії на сучас-
ному етапі відбулася широка децен-
тралізація публічних ресурсів, при цьому бюджети 
міст за 2014–2016 рр. зросли приблизно на 70%. 
При цьому найвищий темп росту доходу бюджету 
спостерігався в містечках з населенням до 10 тис. 
(у середньому в 2,4 раза в перерахунку на одну 
людину). Достатній темп збільшення дохідної час-
тини бюджету був у містах із населенням до 100 тис. 
(2,2 раза) [6].

У розряд міст обласного значення з відповідними 
ресурсами перейшло 159 об’єднаних територіальних 
громад, що посилює конкуренцію за інвестора та 
підприємця.

Стратегія регіонального розвитку складається із 
трьох глобальних складників:

1 – розвиток регіональної/місцевої економіки на 
основі розвитку підприємництва; 

2 – розвиток людського капіталу в межах усієї 
території регіону/громади; 

3– ощадливе природокористування та збереження 
довкілля.

Саме тому в усіх регіональних стратегіях є такий 
складник, як розвиток малого та середнього підпри-
ємництва [7].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
результати досліджень дають змогу дійти висновку, 
що процес децентралізації влади та реформування 
місцевого самоврядування розширює повноваження 
органів на місцях, сприяє зростанню їх відповідаль-
ності за виконання взятих на себе зобов’язань щодо 
розвитку громади та дотримання законності. Відпо-
відно, створюється ефективна система управління 

регіональним розвитком, що сприятиме залученню 
потенційних інвесторів, інфраструктурному забез-
печенню розвитку території та стимулюванню еко-
номічного зростання територіальних громад. Це 
приведе до розвитку та функціонування підпри-
ємницьких структур, що забезпечить збільшення 
зайнятості населення, дохідної частини бюджету та 
підвищення життєвого рівня населення.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі в 
Україні здійснюється реформування місцевого само-
врядування [1], що зумовлено як внутрішніми полі-
тичними процесами, так і зобов’язаннями, які взяла 
на себе Україна під час підписання та ратифікації 
Угоди з Європейським Союзом [2], і раніше взятими 
зобов’язаннями під час ратифікації Європейської 
хартії місцевого самоврядування [3]. Основою про-
цесу політичної децентралізації влади об’єктивно 
повинен стати процес децентралізації фінансового 
забезпечення регіону, що, своєю чергою, можливо 
через проведення податкової реформи. 

Відповідно до ст. 9 Європейської хартії місце-
вого самоврядування, фінансові системи, які є під-
ґрунтям ресурсів місцевих властей, мають достат-
ньо диверсифікований і підвищувальний характер і 
повинні забезпечувати можливість приводити наявні 
ресурси, наскільки це практично можливо, у від-
повідність до реального зростання вартості викону-
вання завдань місцевої влади [3].

Діюча в Україні податкова система не забезпечує 
достатню фінансову самостійність регіонів, оскільки 
більшу частину надходжень місцевих бюджетів ста-
новлять надходження з державного бюджету. Цю 
проблему повинна була вирішити податкова реформа, 
яка повинна була відбутися відповідно до визначеної 
стратегії розвитку України [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання реформування фіскальної системи України 
досліджувалися багатьма вітчизняними вченими: 
В. Андрущенко, О. Василиком, А. Гальчинським, 
А. Даниленком, І. Луніною, В. Онищенко, В. Опарі-
ним, В. Федосовим та ін.

Останнім часом дослідження проблем податкової 
децентралізації провадили в тому числі з досліджен-
ням міжнародного досвіду, серед них: В. Пальчук, 
М. Тітов, І. Юркевич [5; 6].

Мета статті полягає в аналізі питання практич-
ного впровадження податкової реформи, запропо-
нованих законодавчих змін, які стосуються рефор-
мування фіскальної політики регіонів в Україні, та 

дослідженні їх із погляду визначених на державному 
рівні завдань реформування фіскальної політики на 
регіональному рівні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сут-
ність децентралізації влади в Україні та шляхи 
забезпечення процесу децентралізації на сучасному 
етапі було визначено в Концепції реформування міс-
цевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні, яку було схвалено Розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. 
№ 333-р [7]. 

Відповідно до Концепції [7]:
– запорукою вирішення питання децентралізації 

є створення належних матеріальних, фінансових та 
організаційних умов для забезпечення здійснення 
органами місцевого самоврядування власних і деле-
гованих повноважень;

– фінансовою основою здійснення органами міс-
цевого самоврядування власних повноважень пови-
нні бути податки та збори, які пов’язані з територією 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

– для оптимального розподілу повноважень між 
органами місцевого самоврядування та органами 
виконавчої влади на різних рівнях адміністра-
тивно-територіального устрою необхідно забезпечити 
достатню податкову базу, що дасть змогу забезпе-
чити виконання органами місцевого самоврядування 
власних повноважень з урахуванням об’єктивних 
критеріїв фінансування державою делегованих 
повноважень;

– матеріальною основою місцевого самовряду-
вання визначено майно, зокрема земля, що перебу-
ває у власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст (комунальній власності), об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, 
району, області;

– податкова реформа повинна передбачати закрі-
плення за місцевими бюджетами частини коштів, що 
надходять від сплати податку на прибуток новоство-
рених юридичних осіб, протягом п’яти років від дати 
інвестування в юридичну особу.
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Таблиця 1
Перелік податків та зборів згідно з діючими положеннями Податкового кодексу [11]  

та положеннями законопроекту [8]

Зміст положення (норми) чинного Податкового кодексу Зміст відповідного положення (норми) проекту 

Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори

9.1. До загальнодержавних належать такі податки та збори: 
9.1.1. податок на прибуток підприємств; 
9.1.2. податок на доходи фізичних осіб; 
9.1.3. податок на додану вартість; 
9.1.4. акцизний податок; 
9.1.5. збір за першу реєстрацію транспортного засобу; 
9.1.6. екологічний податок; 
9.1.7. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродук-
тів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопрово-
дами, транзитне транспортування трубопроводами природного 
газу та аміаку територією України; 
9.1.8. виключено;
9.1.9. плата за користування надрами; 
9.1.10. плата за землю; 
9.1.11. збір за користування радіочастотним ресурсом 
України; 
9.1.12. збір за спеціальне використання води; 
9.1.13. збір за спеціальне використання лісових ресурсів; 
9.1.14. фіксований сільськогосподарський податок; 
9.1.15. збір на розвиток виноградарства, садівництва і 
хмелярства; 
9.1.16. мито; 
9.1.17. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 
електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробле-
ної кваліфікованими когенераційними установками; 
9.1.18. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 
природний газ для споживачів усіх форм власності

9.1. До загальнодержавних належать такі податки та 
збори: 
9.1.1. податок на прибуток підприємств;
9.1.2. податок на доходи фізичних осіб;
9.1.3. податок на додану вартість;
9.1.4. акцизний податок;
9.1.5. екологічний податок;
9.1.6. рентна плата;
9.1.7. мито

 

Стаття 10. Місцеві податки та збори Стаття 10. Місцеві податки

10.1. До місцевих податків належать: 
10.1.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки; 
10.1.2. єдиний податок.

10.1. До місцевих податків належать: 
10.1.1. податок на нерухоме майно; 
10.1.2. єдиний податок

10.2. До місцевих зборів належать: 
10.2.1. збір за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності; 
10.2.2. збір за місця для паркування транспортних засобів; 
10.2.3. туристичний збір.

Виключити

На виконання вимог податкової реформи урядом 
України було внесено до парламенту проект закону 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
та інших законів України (відносно податкової 
реформи)», зареєстрованій 15.09.2014 за № 5079 [8]. 

Незважаючи на те що цей законопроект було від-
хилено парламентом, він визначив напрями змін 
щодо фіскального забезпечення територіальних 
громад. Законопроект передбачав такі зміни щодо 
структури загальнодержавних та місцевих податків 
(табл. 1).

Подальшими змінами до Податкового кодексу 
перелік місцевих зборів було розширено додаванням 
до них збору за місця для паркування транспортних 
засобів та туристичного збору. 

Як свідчать дані, наведені в таблиці, положення 
законопроекту передбачали суттєве скорочення пере-
ліку податків. Але слід зазначити, що зазначене 
скорочення відбулося, головним чином, через об’єд-
нання декількох податків в одну назву.

Так, новий акцизний податок став включати 
чотири попередні податки: акцизний податок, збір за 
першу реєстрацію транспортного засобу, екологічний 
податок (з палива), збір у вигляді цільової надбавки 
до діючого тарифу на електричну та теплову енергію.

Новий екологічний податок став включати збір за 
спеціальне використання лісових ресурсів та еколо-
гічний податок (окрім палива).

Рентна плата стала включати плату за користу-
вання надрами, збір за користування радіочастотним 
ресурсом України та збір за спеціальне використання 
води.

Податок на нерухоме майно став включати плату 
за землю та податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки.

Новий єдиний податок став включати безпосеред-
ньо єдиний податок та фіксований сільськогосподар-
ський податок.

Звісно, безпосередньо об’єднання податків в 
один не зможе збільшити надходження до місцевих 
бюджетів. До складу місцевих податків було переве-
дено податок на землю (у складі податку на нерухоме 
майно) та фіксований сільськогосподарський податок 
(у складі єдиного податку). Але ці податки, відповідно 
до попередніх редакцій Бюджетного кодексу України, 
і раніше підлягали зарахуванню до доходів місцевих 
бюджетів, хоча й були визначені як загальнодержавні.

Серед перспективних напрямів додаткових над-
ходжень можна було зазначити, що, відповідно 
до проекту закону [8], до повноважень сільських, 
селищних, міських рад щодо податків додано вста-
новлення ставок акцизного податку з реалізованих 
через роздрібну торговельну мережу пива, алкоголь-
них напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промис-
лових замінників тютюну, товарів, зазначених у 
пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу в межах, 
визначених законодавчими актами. Ця норма в разі її 
розвитку в Бюджетному кодексі повинна була забез-
печити надходження до місцевих бюджетів окремих 
видів акцизного збору.

Проект закону [8] передбачав підвищення ставок 
податку з доходів фізичних осіб із пасивних доходів 
(табл. 2), які на цей час оподатковуються за ставкою 
5% або 15%.
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Крім того, законопроект передбачав посилення 
контрольних механізмів щодо сплати податку з 
доходів фізичних осіб. Проектом передбачалося вве-
дення додаткових методів контролю над витратами 
та доходами платників податків – фізичних осіб під 
час визначення зобов’язань щодо податку на доходи 
фізичних осіб та порядок його застосування.

Законопроект передбачав відміну пільг щодо 
сплати та підвищення базової ставки податку на 
нерухомість (табл. 3).

Також законопроект передбачав підвищення роз-
міру плати за землю (табл. 4).

При цьому законопроект передбачав незначне 
зниження деяких ставок єдиного податку.

Щодо підтримки інноваційної діяльності в регі-
онах у законопроекті було передбачено надання 
пільг з 1 січня 2015 р. по 1 січня 2017 р. у вигляді 
несплати до державного або місцевого бюджету 
податку на прибуток підприємств, нарахованого 
від бази оподаткування з діяльності: оборонно-про-
мислового комплексу, машинобудування для агро-
промислового комплексу, виробництва програмної 
продукції, літакобудування, видобутку та реалізації 
нафти, газу. Право на застосування цієї пільги нада-

валося суб'єктам інвестиційної діяльності за подан-
ням обласних та міських державних адміністрацій.

Наведений аналіз практичних кроків щодо про-
вадження податкової реформи свідчить про те, що 
питання децентралізації у фіскальній сфері планува-
лося вирішити шляхом збільшення ставок (податку 
з доходів фізичних осіб, податку на землю) та бази 
(податок із нерухомого майна) оподаткування за 
тими податками, які й до проведення реформи під-
лягали зарахуванню до місцевих бюджетів.

Такий підхід у цілому не можна визнати таким, 
що відповідає Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні [7] та запропонованої Президентом страте-
гії реформ [4].

Слід зазначити, що експерти Українського союзу 
промисловців та підприємців серед недоліків такого 
напряму реформування податкової системи визна-
чили перекладення податкового тягаря на населення 
(розширена база оподаткування акцизами, податком 
на нерухомість, орендної плати на землю) та надмірне 
посилення адміністрування доходів громадян [12].

Альтернативою цьому підходу доцільно було 
припустити вдосконалення адміністрування загаль-

Таблиця 2
Ставки податку з доходів фізичних осіб з оподаткування пасивних доходів  

згідно з діючими положеннями Податкового кодексу [11] та положеннями законопроекту [8]

Зміст положення (норми) чинного Податкового кодексу Зміст відповідного положення (норми) проекту 

Стаття 167. Ставки податку Стаття 167. Ставки податку

167.5. Ставка податку може становити інший розмір, 
визначений відповідними нормами цього розділу

167.5. Ставки податку до пасивних доходів встановлюються 
у відсотках бази оподаткування у таких розмірах:
167.5.1. для пасивних доходів (окрім зазначених у під-
пункті 167.5.2 цього пункту) незалежно від країни 
походження:
15% – для доходів, загальна сума яких за звітний податко-
вий рік не перевищує 500 тис. грн.;
20% – для доходів, загальна сума яких за звітний подат-
ковий рік перевищує 500 тис. грн., але не перевищує 
1 млн. грн., у частині такого перевищення;
25% – для доходів, загальна сума яких за звітний подат-
ковий рік перевищує 1 млн. грн., у частині такого 
перевищення;
167.5.2. 5% – для доходів у вигляді дивідендів

Таблиця 3
Норми щодо ставок податку з нерухомості згідно з діючими положеннями Податкового кодексу [11]  

та положеннями законопроекту [8]

Зміст положення (норми) чинного Податкового кодексу Зміст відповідного положення (норми) проекту 

Стаття 265. Податок на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки 

265.4. Пільги із сплати податку 
265.4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової неру-
хомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності 
фізичної особи – платника податку, зменшується: 
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 
120 кв. м; 
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кіль-
кості – на 250 кв. м; 
в) для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому 
числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності 
платника податку квартири/квартир та житлового будинку/
будинків, у тому числі їх часток), – на 370 кв. м.

265.5. Ставка податку 
265.5.1. Ставки податку встановлюються за рішенням сіль-
ської, селищної або міської ради у відсотках до розміру міні-
мальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування.
265.5.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в 
таких розмірах:
а) не більше 1% – для квартири/квартир, загальна площа 
яких не перевищує 240 кв. м, або житлового будинку/будин-
ків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. м /…/

Стаття 266. Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки 
266.4. Пільги із сплати податку 

/виключено/

266.5. Ставка податку 
266.5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/
або нежитлової нерухомості, що перебувають у влас-
ності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за 
рішенням сільської, селищної або міської ради в залеж-
ності від місця розташування (зональності) та категорії 
таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 
2% розміру мінімальної заробітної плати, встановле-
ної законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 
1 кв. м бази оподаткування
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Таблиця 4

Норми щодо ставок податку на землю згідно з діючими положеннями Податкового кодексу [11]  
та положеннями законопроекту [8]

Зміст положення (норми) чинного Податкового кодексу Зміст відповідного положення (норми) проекту 

274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну 
грошову оцінку яких проведено, встановлюється у роз-
мірі 1% від їх нормативної грошової оцінки, за винятком 
земельних ділянок, зазначених у статтях 272, 273, 276 
цього Кодексу

274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну 
грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 
не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки, а для 
сільськогосподарських угідь – не більше 1% від норматив-
ної грошової оцінки одиниці площі ріллі /…/

нодержавних податків. Але подальша реформа від-
бувалася саме у напряму, який було визначено в 
аналізованому законопроекті. У результаті сучасний 
стан бюджетного та фіскального регулювання по від-
ношенню до місцевих громад не можна визначити 
як такий, що відповідає вимогам Європейської хартії 
місцевого самоврядування щодо фінансової самостій-
ності місцевих громад. Як і в попередніх роках, най-
більшу частку в надходженнях до місцевих бюджетів 
займають трансферти з державного бюджету.

З урахуванням вищевикладеного, на нашу думку, 
у подальших кроках із податкової реформи необ-
хідно більшої уваги приділити стимулюванню еконо-
мічного розвитку, у тому числі через запровадження 
механізмів розвитку інноваційних проектів на місце-
вому рівні. 

Висновки. Концепція реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні [7] передбачає суттєве збільшення повно-
важень місцевого самоврядування. Таке збільшення 
повноважень неможливе без виконання вимог Євро-
пейської хартії місцевого самоврядування щодо 
побудови належного фінансового підґрунтя ресурсів 
місцевих влад, яке повинно мати достатньо диверси-
фікований і підвищувальний характер.

Практичні кроки уряду щодо реалізації поло-
жень концепції, які було втілено в проекті податко-
вої реформи, потребують подальшого розвитку для 
досягнення визначених цілей щодо надання органам 
місцевої влади більшої фінансової самостійності.

Такого розвитку можна було б досягти в тому 
числі й через закріплення за місцевими бюджетами 
частки з прямого надходження основних податків та 
зборів, які стягуються до державного бюджету (ПДВ, 
податок на прибуток, акцизний збір тощо) та мають 
походження з відповідної місцевості. 

Особливої уваги в дослідженнях та практичній 
реалізації потребують питання забезпечення еконо-
мічного розвитку регіонів та економіки України у 
цілому. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТРУДОВИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
НА ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто стан трудової міграції в Україні, проаналізовано динаміку та сутність еміграційних та імміграційних про-
цесів на сучасному етапі. Досліджено трудову міграцію за кількісною ознакою, рівнем освіти та сферою зайнятості. Досліджена 
географічна спрямованість трудової міграції, виявлено причини такого розподілу. Проаналізовано динаміку та важливість надхо-
джень з-за кордону. Доведено вплив цих переказів на добробут сімей мігрантів та економіку країни загалом. Визначено фактори 
впливу на трудову міграцію та її наслідки. 
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Лапшин И.М. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В 
УКРАИНЕ

В статье рассмотрено состояние трудовой миграции в Украине, проанализирована динамика и сущность эмиграционных и 
иммиграционных процессов на современном этапе. Проведено исследование трудовой миграции по количественному признаку, 
уровню образования и сферы занятости. Исследована географическая направленность трудовой миграции, выявлены причины 
такого распределения. Проанализирована динамика и важность поступлений из-за рубежа. Доказано влияние этих переводов 
на благосостояние семей мигрантов и экономику страны в целом. Определены факторы влияния на трудовую миграцию и ее 
последствия. 

Ключевые слова: миграционные процессы, трудовая миграция, эмиграция, иммиграция.

Lapshyn I.M. THE ANALYSIS OF LABOR MIGRATION PROCESSES IMPACT ON DEMOGRAPHIC SITUATION IN UKRAINE
The article considers the state of labor migration in Ukraine, analyzes the dynamics and essence of emigration and immigration 

processes at the present time. It also considers the labor migration on a quantitative basis, level of education and sphere of employment. 
The geographical orientation of labor migration has been carried out, the reasons of such distribution are revealed. The dynamics and 
importance of revenues from abroad have been analyzed. The influence of these transfers on the welfare of migrant families and on the 
economy of the country as a whole is proved. The factors of influence on labor migration and its consequences are determined. 

Keywords: migration processes, labor migration, emigration, immigration.

Постановка проблеми. Міграція населення існу-
вала завжди та зумовлювала зміни у житті народів 
світу. Особливістю розвитку міграційних процесів 
на сучасному етапі є глобалізація, що проявляється 
у зростанні міграційних процесів по всьому світі. 
Міграційні процеси розподіляють робочу силу між 
країнами, що впливає на соціально-економічну ситу-
ацію кожної з країн. Глобалізація світових економіч-
них процесів, а також інші фактори, спричинені нею, 
активізували процеси міжнародної трудової міграції. 

У сучасних умовах глобального соціально-еконо-
мічного життя питання міграції, розподілу робочої 
сили є одним із найбільш важливих для України. 
З кожним роком йде зростання кількості трудо-
вих мігрантів в Україні. Зростає чисельність укра-
їнських заробітчан-мігрантів за кордоном. Окрім 
того, збільшується потік мігрантів, в тому числі і 
нелегальних, до нашої країни. Враховуючи неспри-
ятливу демографічну ситуацію, коли чисельність 
населення України зменшується, а соціально-еко-
номічні умови життя зумовлюють пошук роботи за 
кордоном, міграційні процеси починають відігра-
вати більш важливу роль та суттєво впливати на 
демографічну ситуацію в країні. 

Таким чином, виникає потреба забезпечення 
України кваліфікованими спеціалістами, здатними 
сприяти соціально-економічному зростанню і, як 

наслідок, покращенню демографічної ситуації в 
Україні. За таких умов виникає нагальна потреба 
глибокого дослідження процесів еміграції та іммі-
грації, що відбуваються на теренах України, а також 
їхнього впливу на майбутнє нашої країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженнями проблеми трудової міграції присвячено 
праці таких науковців, як О. Астахова, С. Бондур, 
О. Бугрова, М. Долішній, Е. Лібанова, І. Луніна, 
О. Малиновська, О.В. Астахова, М. Вівчарик, Т. Гна-
тюк, Ю. Гуменюк, І. Майданик, О. Малиновська, 
В. Оніщук, М. Шульга та інші. Однак комплексного 
бачення дослідження стану трудових міграційних 
процесів та їх впливу на демографічне і соціально-
економічне становище країни чітко не визначено і не 
сформовано, це питання достатньою мірою не отри-
мало теоретичного і практичного вирішення.

Мета статті – дослідити міграційні процеси, що 
відбуваються в Україні, визначити та проаналізувати 
їх вплив на демографічну та соціально-економічну 
ситуацію в країні, запропонувати низку заходів 
щодо зменшення негативних наслідків від трудових 
міграційних процесів.

Виклад основного матеріалу. Після здобуття неза-
лежності обсяги внутрішніх міграцій в Україні зна-
чно скоротилися внаслідок зникнення притаманних 
радянській добі організованих переселень та наборів 
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робочої сили, комерціалізації сфери освіти, росту цін 
на житло, труднощів із працевлаштуванням тощо. 
Якщо на межі 1980–1990-х років внутрішній мігра-
ційний оберт сягав 3 млн., чол. то сьогодні – менше 
1 млн. На початку 1990-х років багато українців та 
представників національних меншин, що проживали 
на території України, повернулись в Україну, і, як 
наслідок, сальдо міграції було додатнім, у 1992 р. 
воно становило понад 282 тис. осіб, у 1993 р. процес 
повернення завершився, і, відповідно, сальдо мігра-
ції стало від’ємним. 

Соціально-демографічна ситуація в державі фор-
мується залежно від розвитку процесів відтворення 
населення та міграційних процесів. За роки незалеж-
ності України населення держави скоротилося на 
понад 9 млн осіб. Так, у 1991 році в Україні мешкало 
понад 51 млн осіб, а, за даними Державної служби 
статистики України, на кінець 2016 року кількість 
наявного населення України становила близько 
42,5 млн осіб. Упродовж 2016 року чисельність насе-
лення зменшилася на 176 тис. осіб. Взагалі тенден-
ція скорочення населення України спостерігається 
починаючи з 1992 року.

За даними Державної служби статистики, у 
2015 р. свій населений пункт проживання змінили 
лише 12 із тисячі українців. Однак і зараз внутрішні 
переміщення, що статистично обліковуються, при-
близно у 10 разів переважають за обсягом міжна-
родну міграцію. Домінують у внутрішніх міграціях 
переміщення між містом та селом. Сільське насе-
лення скорочується за рахунок відпливу молоді в 
міста, що прискорює його старіння [1]. 

У міжрегіональних міграціях по країні основним 
реципієнтом є м. Київ та Київська область. У 2000-х 
рр. приріст населення столиці за рахунок інших регі-
онів сягав 20 тис. на рік. В умовах сучасної кризи 
міграційний приріст зменшився (14,4 тис. у 2014 р., 
близько 12 тис. в 2015 р.), проте залишився най-
більшим в Україні. Ці дані, однак, стосуються лише 
переселень, що фіксуються офіційно і не включа-
ють тимчасові переміщення, у тому числі вимушені. 
Крім того, численною є участь населення у внутріш-
ніх трудових міграціях, не пов’язаних із щоденним 
чи щотижневим поверненням до місця постійного 
проживання. Вони здійснюються для виконання 
сезонної, вахтової, а то й більш тривалої роботи в 
столиці та найбільших індустріальних центрах. За 
даними, отриманими у процесі дослідження, про-
веденого Міжнародною Організацією з Міграції у 
2014–2015 р., чисельність внутрішніх трудових 
мігрантів в Україні перевищує 1,6 млн. і сягає 9% 
економічно активного населення [2]. 

Внутрішня міграція характери-
зує рівень мобільності населення. 
Зміна місця проживання зазвичай 
не є спонтанною і залежить від бага-
тьох чинників: економічних, геогра-
фічних, кліматичних, культурних 
тощо. За даними Державної Мігра-
ційної Служби України, в 2016 році 
загальний обсяг внутрішньої мігра-
ції був найменшим з 2011 року, дані 
наведені на рис. 1 [3].

Починаючи з 2014 р. численні 
внутрішні переселення в Укра-
їні, спричинені анексією Криму та 
воєнними діями на Донбасі, мають 
вимушений характер. За інформа-
цією Міжвідомчого координаційного 
штабу з питань соціального забезпе-

чення внутрішньо переміщених осіб (ВПО), станом 
на 20 липня 2016 р. з непідконтрольних Уряду тери-
торій до інших регіонів України переміщена 1 млн. 
29 тис. 571 особа, у тому числі з Донецької і Луган-
ської областей понад 1 млн. чол. та Автономної Рес-
публіки Крим і міста Севастополь понад 22 тис. осіб, 
серед яких 170 тис. – діти, 495 тис. – особи з інва-
лідністю та похилого віку [4]. 

Набуття громадянами України права на вільне 
пересування збіглося у часі із глибокими структур-
ними трансформаціями економіки, що супроводжува-
лися падінням рівня життя та зростанням безробіття. 
Внаслідок деградації системи безкоштовної освіти та 
медицини оплата цих послуг лягла на населення. За 
відсутності розвинутої системи кредитування особи, 
які прагнули започаткувати свій бізнес, потребували 
стартового капіталу. Перехід до ринкової економіки 
створив новий споживчий попит на такі товари висо-
кої вартості, як житло, автомобілі, побутова техніка 
та інше. Все це стимулювало трудову міграцію за 
кордон, яка наприкінці 1990-х рр. перетворилася на 
масове явище і джерело доходів для багатьох сімей.

Серед трудових мігрантів переважають чоловіки, 
вікова категорія 30–44 років – понад 40%; біль-
шість мігрантів походить із областей заходу країни; 
41% трудових мігрантів мають середню або середню 
спеціальну освіту, 36% – вищу освіту. Основні кра-
їни призначення працівників-мігрантів – Польща, 
Російська Федерація, Чеська Республіка та Італія 
(рис. 2), зазначимо, що ця статистика включає лише 
офіційно зареєстрованих мігрантів. На них припадає 
близько 80% загальних потоків короткострокових та 
довгострокових трудових мігрантів з України. Сфери 
зайнятості українських працівників за кордоном – це 
передусім будівництво (чоловіки) і праця в домашніх 
господарствах (жінки), а також сфера послуг та сіль-
ське господарство.

За даними ЮНЕСКО, з 2000 по 2012 р. кіль-
кість українських студентів за кордоном збільши-
лась у понад чотири рази і сягнула 37 тис. Особливо 
стрімко вона зростала в країнах, куди спрямовано 
потоки трудової міграції. Упродовж останніх двох 
років зростання чисельності українців, які виїхали 
на навчання за кордон, прискорилося. За даними 
щорічного моніторингу кількості українських гро-
мадян, які навчаються у закордонних університетах 
на денній формі навчання, що здійснюється аналі-
тичним центром СEDOS (охоплює 34 країни світу), у 
2013/2014 навчальному році за кордоном навчалися 
вже 47 724 громадян України. Найбільше з них – у 
Польщі (15 тис.), Німеччині (9 тис.), Росії (6 тис.), 
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Рис. 1. Міграційний приріст (скорочення) населення України, тис. осіб
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Канаді (2 тис.), Чехії (2 тис.), Італії (1,9 тис.), США 
(1,5 тис.), Іспанії (1,4 тис.), Франції (1,3 тис.), Вели-
кобританії (1 тис.) [5].

Міграції населення останніх десятиліть сприяли 
поширенню в Україні європейських цінностей і норм 
ринкової свідомості, формуванню відкритого до світу 
суспільства, здатного до інновацій. Трудові міграції 
зменшують напругу на ринку праці. За відсутності 
працевлаштування за кордоном чисельність безро-
бітних більш ніж удвічі перевищила б їх фактичну 
кількість [6]. 

За даними різних опитувань, заробітки трудових 
мігрантів за кордоном у три-чотири рази вищі за 
середню заробітну плату в Україні. Зароблені під 
час трудової міграції кошти спрямовуються пере-
важно на споживання, що сприяє покращенню 
якості життя сімей мігрантів, скороченню бідності, 
а також стимулює розвиток економіки завдяки 
підвищенню платоспроможного попиту. Згідно з 
результатами дослідження фінансових надходжень, 
пов’язаних із міграцією, та їхнього впливу на роз-
виток України, проведеного МОМ у 2014–2015 р., 
перекази мігрантів в Україну становлять майже 
половину бюджету домогосподарств, які мають у 
своєму складі довгострокових трудових мігрантів, і 
60% бюджету тих, члени яких практикують корот-
кострокову трудову міграцію [2].

Згідно з висновками дослідників, які базуються 
на економіко-математичному моделюванні, без пере-
казів Україна втратила б 7,1% економічного потен-
ціалу. Споживання би зменшилося на 18%, а доходи 
домогосподарства – на 14–21%. Водночас із міграцією 
пов’язані і певні ризики для розвитку. Вона приводить 
до втрат населення у найбільш активному віці, що має 
високий освітній рівень; сприяє зменшенню народжу-
ваності, прискоренню старіння населення [6–8].

Із загальної суми грошових переказів мігрантів 
у 2014 р. на споживання витрачено близько 40%. 
Близько 20% переказів інвестувалися, передусім у 
житлове будівництво, придбання чи ремонт житла. 
Понад 40% спрямовувалися на заощадження. Рівень 
заощаджень значно перевищує обсяг грошових пере-
казів і становить близько 4 млрд доларів США. Їх 
цілі – придбання нерухомості, товарів тривалого 
використання, а також освіта дітей. Ще одна важ-
лива мета – непередбачені ситуації та ризики, що 
відображає поточну нестабільність в Україні та еко-
номічний спад, пов’язаний із цим.

У 2010–2012 роках сума приватних переказів 
з-за кордону була зіставною з сумою притоку пря-
мих іноземних інвестицій, а в 2013 і 2014 роках 
значно її перевищила. У деяких регіонах мігранти 
перетворилися на основних інвесторів. Наприклад, у 
Тернопільську область за 2013 рік надійшло всього 
4 млн доларів прямих іноземних інвестицій, а пере-
казів, за даними НБУ, – приблизно 612 мільйонів, 
що у 153 рази більше [9].

Загалом, щоб зменшити і певною мірою впоряд-
кувати еміграцію робочої сили, владі необхідно тер-
міново приступити до виконання низки заходів:

– забезпечити економічну стабілізацію та зрос-
тання економіки, на основі цього забезпечити людей 
гідною роботою з дотриманням умов праці і рівня 
оплати праці;

– забезпечити захист населення від зловживань 
із боку владних структур, корупції, контроль за пра-
вочинністю дій роботодавців; 

– прийняти на законодавчому рівні нормативно-
правові документи, міждержавні угоди, які забезпе-
чили б належні умови для легального працевлашту-
вання, в основному з тими країнами, куди виїжджає 
найбільша кількість громадян України, забезпечили 
права і соціальний захист працівників-мігрантів.

Що стосується ситуації з іммігрантами, то бойові 
дії на сході України, економічна криза і зниження 
рівня життя населення зменшили привабливість 
країни для іноземців. У 2014–2015 рр. іноземці від-
відували Україну вдвічі менше, ніж у 2013 р. Кіль-
кість іммігрантів в Україні (тобто іноземців, які про-
живають за посвідками на постійне проживання) 
становить 250 тис. осіб, або трохи більше піввідсотка 
населення. У результаті подій 2014–2015 рр. чисель-
ність іммігрантів зменшилася. Найбільша кількість 
іммігрантів є громадянами пострадянських держав 
(понад 80%). Понад половина з них отримали дозволи 
на постійне проживання в країні на підставі близь-
ких родинних зв’язків із громадянами України.

75,2 тис. іноземців проживають в Україні за 
посвідками на тимчасове проживання, що приблизно 
на чверть менше, ніж 2010 р. Це переважно іноземні 
студенти та працівники, залучення яких в умовах 
глибокої економічної кризи зменшилося. Трудові 
іммігранти – це переважно керівники та менеджери 
(62,5% в 2015 р.), зайняті у сфері оптової та роз-
дрібної торгівлі (23,1%) та переробної промисловості 
(16,7%). Найчисельнішими є серед них громадяни 

Рис. 2. Основні країни призначення трудових мігрантів  
з України станом на 2016 р. [1]

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

РФ Польща Чехія Італія Білорусь 

Довгострокові мігранти Короткострокові мігранти 



67ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Росії (18,8%), Туреччини (11,4%), Польщі (5,5%), 
Білорусі (5%) та Німеччини (4%). До кризи чисель-
ність іноземних студентів в Україні стабільно зрос-
тала і 2013 р. сягнула майже 70 тис. Найпопуляр-
нішою є медична та фармакологічна освіта. Майже 
половина іноземних студентів – громадяни країн 
СНД. Однак внаслідок війни на сході країни при-
буття освітніх мігрантів почало зменшуватися. Окре-
мою групою іноземців в Україні є біженці та особи, 
яким надано додатковий захист. Запровадження 
додаткового захисту 2011 р., напружена обстановка 
в Афганістані, звідки традиційно походить більшість 
іноземців, які отримали притулок в Україні, а також 
війна в Сирії зумовили певне збільшення чисель-
ності біженців та користувачів додаткового захисту в 
2012–2015 рр. Ці ж обставини зумовили і збільшення 
числа клопотань про набуття притулку. Найчастіше 
за притулком в Україні зверталися вихідці з Афга-
ністану та Сирії. Водночас чисельність біженців в 
Україні залишається невисокою. Серйозні проблеми 
є у сфері працевлаштування іммігрантів. Зокрема, 
майже дві третини опитаних вважали, що інозем-
цям важче знайти роботу, ніж місцевим мешканцям. 
І хоча більшість респондентів працювала, лише 40% 
з них були працевлаштовані офіційно, серед під-
приємців офіційно оформили свою діяльність трохи 
більше половини. Рівень освіти іноземців є доволі 
високим: вищу, незакінчену вищу та середню спеці-
альну освіту мали понад три чверті опитаних, проте 
українською володів лише кожний десятий з них, 
російською – менше половини. Однак мовних курсів, 
доступних для іноземців, вкрай недостатньо [10].

З рис. 3 видно, що в основному трудові мігранти 
з-за кордону мають освіту. Третина іноземців має 
вищу освіту. З чого можна дійти висновку, що для 
України в цьому аспекті ситуація є сприятливою, 
оскільки освічені люди можуть принести користь 
державі та суспільству, не створюючи негативного 
навантаження на суспільство. 

Однак нелегальні іммігранти, які незаконним 
чином потрапляють до України, якраз і є тим фак-
тором, який спричиняє додаткове навантаження на 
суспільство та економіку. Ця категорія громадян не 
вчить мови, є джерелом правопорушень та зростання 
напруження в суспільстві. 

Україна одночасно є країною походження, тран-
зиту і призначення неврегульованих мігрантів. 
Порушення українцями правил перебування в кра-
їнах призначення зазвичай пов’язано з роботою без 
оформлення трудових відносин та належних дозво-
лів, перевищенням строків перебування. Ці явища 
були особливо масовими в період розгортання тру-
дової міграції наприкінці 1990-х рр. 
Проте з часом значна частина україн-
ських мігрантів змогла врегулювати 
своє правове становище. Питома вага 
мігрантів без належного статусу, за 
даними масових обстежень Держав-
ної служби статистики України, 
зменшилася з 25,6% в 2008 р. до 
20,4% у 2012 р. 

Однак дослідження, проведене 
компанією GFK-Україна на замов-
лення Міжнародної організації з 
міграції 2015 р., виявило, що в 
умовах економічної кризи неврегу-
льована міграція знову зросла: без 
оформлення трудових відносин пра-
цювали 41% охоплених опитуванням 
мігрантів. За даними європейської 

прикордонної агенції Frontex, чисельність затрима-
них на кордонах ЄС громадян України збільшилася 
з 12 472 у 2013 р. до 16 744 у 2014 р., 17 096 у 
2015 р. Зросла також чисельність українців, депор-
тованих з території ЄС: з 7763 в 2013 р. до 9582 в 
2014 р., 15 010 в 2015 р. Разом із тим українці стано-
вили менше одного відсотка затриманих на кордонах 
ЄС іноземців та 8,6% депортованих з його території 
[11–13].

Зросла також і кількість потенційних неврегульо-
ваних мігрантів, яким відмовлено у в’їзді в Україну. 
Серед них переважали громадяни пострадянських 
держав, а саме:

– Узбекистану (25%);
– Таджикистану (20%);
– Азербайджану (12%); 
– Молдови (10%); 
– Киргизстану (9%); 
– Грузії (8%); 
– Вірменії (6%); 
– Росії (3%).
Для подолання проблеми нелегальної міграції 

потрібно розробити та реалізувати державну полі-
тику з питань міграції, спрямовану на протидію 
нелегальній міграції та на: 

1) недопущення незаконного в’їзду на терито-
рію України осіб, які не заявляють у встановленому 
порядку про свій намір отримати статус біженця чи 
притулок, втратили підстави для подальшого перебу-
вання в Україні та ухиляються від виїзду з неї, пере-
ховуються та уникають контактів із компетентними 
органами; 

2) перекриття та контроль каналів незаконної 
міграції на всьому державному кордоні України; 

3) припинення діяльності осіб, які незаконно 
переправляють мігрантів в Україну або транзитом 
перевозять їх через територію України; 

4) створення посиленого контролю за дотриман-
ням правил в’їзду, перебування в Україні іноземних 
осіб, у тому числі осіб без громадянства.

Висновки. Таким чином, основними факторами 
впливу на рівень трудової міграції українців за кор-
дон у сучасних умовах є економічне становище, мігра-
ційна політика та політична ситуація в Україні. Кожен 
із цих факторів впливає на кількість трудових мігран-
тів. Отже, натепер найбільший вплив на подальшу 
динаміку міграційних процесів може мати такий фак-
тор, як політична ситуація в країні. Міграційна полі-
тика високорозвинених країн Євросоюзу спрямована 
на залучення іммігрантів, у тому числі й українців, 
що сприяє збільшенню міграції. Проте потрібно ство-
рити альтернативу в Україні, цьому сприятиме еко-

Рис. 3. Розподіл опитаних іноземців  
за рівнем освіти станом на 2016 р., у %
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номічне зростання та політична стабільність. Якщо 
після стабілізації політичної ситуації в Україні еконо-
міка країни розвиватиметься таким чином, що укра-
їнці матимуть можливість отримати гідну заробітну 
плату, щоб забезпечити нормальні умови життя для 
своїх родин, соціальні гарантії, сприятливі умови для 
ведення та створення бізнесу, не буде потреби шукати 
роботу за кордоном. Вплив міграційних процесів на 
демографічну сферу є відчутним, однак на перший 
погляд не зовсім видимим. З одного боку, українські 
заробітчани забезпечують своїм родинам відносну 
економічну стабільність, що покращує демографічну 
ситуацію, також зменшується фактичний рівень без-
робіття. З іншого боку, глобалізаційні процеси, полі-
тичні та економічні зрушення у світі спричиняють 
наплив до України робочої сили з інших країн. Не 
завжди іммігранти мають освіту, не кажучи про вищу 
освіту. Крім того, зростає рівень порушень закону та 
напруга в суспільстві. Мігранти в Україну також змі-
нюють її етнокультурний стан.
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ПОШИРЕННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНИ  
І ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Стаття присвячена визначенню й аналізу основних причин, що зумовлюють поширення бідності в Україні, та розробленню 
рекомендацій щодо її подолання. Проаналізовано причини падіння рівня життя в Україні в останні роки, проведено аналіз дина-
міки показників рівня добробуту порівняно з найближчими сусідами. Сформульовано висновок, що наявний механізм соціаль-
ного захисту є неефективним, а поширення бідності несе загрозу безпеці держави. Запропоновано для запобігання монетарній 
бідності насамперед спиратися на заходи й інструменти активної політики зайнятості через розширення можливостей зайнятості 
для працездатних осіб; більш ефективне функціонування ринку праці; забезпечення гідної і справедливої винагороди за працю; 
запровадження системи перерозподілу доходів, що сприятиме зменшенню нерівності. 

Ключові слова: бідність, ризики, економічна активність, соціальна політика, ефективність соціального захисту. 

Михайленко Н.А. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БЕДНОСТИ В УКРАИНЕ И ПУТИ ЕГО 
ПРЕОДОЛЕНИЯ

Статья посвящена определению и анализу основных причин, обусловливающих распространение бедности в Украине, и 
разработке рекомендаций по ее преодолению. Проанализированы причины падения уровня жизни в Украине в последние годы, 
проведен анализ динамики показателей уровня благосостояния по сравнению с ближайшими соседями. Сделан вывод о том, 
что существующий механизм социальной защиты является неэффективным, а распространение бедности несет угрозу безопас-
ности государства. Предложено для предотвращения монетарной бедности прежде всего опираться на мероприятия и инстру-
менты активной политики занятости через расширение возможностей занятости для трудоспособных лиц; более эффективное 
функционирование рынка труда; обеспечение достойного и справедливого вознаграждения за труд; введение системы перерас-
пределения доходов, которая будет способствовать уменьшению неравенства.

Ключевые слова: бедность, риски, экономическая активность, социальная политика, эффективность социальной защиты.
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Постановка проблеми. Підвищення рівня і 
якості життя громадян є важливими пріоритетами 
державної соціальної політики, які проголошені 
Конституцією України (ст. 46, 48). Забезпечення 
соціальної спрямованості економіки має реалізу-
вати право громадян на достатній життєвий рівень 
для себе і своєї сім’ї, не нижчий від прожиткового 
мінімуму [1]. Щорічні дослідження рівня добро-
буту громадян, що проводяться The Credit Suisse 
Research Institute (Global Wealth Report) і британ-
ським інститутом The Legatum (Prosperity Index, 
Індекс процвітання), свідчать про зростання сукуп-
них статків населення світу на 6,4%, що є най-
більшим темпом зростання починаючи з 2012 р., 
а середній показник добробуту на одну дорослу 
людину становить 56,54 тис. дол. [2]. На жаль, 
Україна за рівнем добробуту громадян входить до 
найбіднішої категорії країн, доходи населення якої 
становлять менше 5 тис. дол. на рік, що в 2,5 раза 
менше, ніж у Молдові, в 19,6 раза – ніж у Польщі, 
в 31,8 раза – ніж в Естонії. За даними ООН, за 
межею бідності, що визначається за фактичним 
прожитковим мінімумом, живуть понад 60% укра-
їнців, а ВВП на душу населення знизився порів-
няно з 1990 р. на 31,9% [3]. Ці проблеми потре-
бують постійної уваги з боку держави, пошуку 
конкретних кроків і обґрунтованих рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження різних аспектів бідності населення привер-
тають увагу вітчизняних та зарубіжних науковців. 
Найбільш ґрунтовними теоретико-методологічними 
дослідженнями бідності як соціально-економіч-
ного явища в Україні є роботи Е.М. Лібанової [4], 
О.В. Макарової [5], Л.М. Черенько [6; 7]. У сучасній 
зарубіжній економічній літературі приділено багато 

уваги питанням, пов’язаним із моніторингом і аналі-
зом бідності [2, 3, 8]. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у вияв-
ленні основних чинників поширення бідності в Укра-
їні та розробленні рекомендацій щодо її подолання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зміна 
демографічної структури населення в останні роки 
приводить до загострення соціальних та економічних 
проблем. Збільшення частки літніх людей, низький 
рівень народжуваності (на який певною мірою впли-
ває рівень добробуту сім’ї), доступність соціальних 
і економічних благ (з метою формування підґрунтя 
задля можливості подальшого розвитку), наслідки 
економічної і політичної кризи 2008–2014 рр. зумо-
вили падіння рівня життя в Україні (табл. 1), при-
чому Україна демонструє найбільші темпи його 
падіння серед найближчих сусідів [2].

За рейтингом країн, складеним британським ана-
літичним центром Legatum (Prosperity Index 2017), 
в 2017 р. Україна посіла 112-те місце [9]. Порівняно 
з 2016 р. також спостерігаються негативні тенден-
ції (табл. 2). Аналіз найближчих сусідів дає змогу 
дійти висновків щодо зв’язку і взаємного впливу 
різних складників економічного і соціального розви-
тку з рівнем добробуту населення. Традиційно висо-
кий для України показник рівня освіти в 2017 р. 
погіршився через повільні темпи реформи системи 
освіти, зниження її ролі у подальшому працевлашту-
ванні, зниження фінансування науки і технологіч-
них інновацій. 

Незважаючи на суттєві витрати бюджету на соці-
альний захист, більшість фахівців визнають їх недо-
статніми та малоефективними. В останні роки зде-
більшого наголошується на необхідності проведення 
пенсійної, медичної і освітньої реформ як першочер-
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Таблиця 1
Динаміка рівня добробуту в 2007–2017 рр., $

Рік 

Країна 
2007 2010 2013 2016 Листопад 2017 Зміна в 2016 р. 

порівняно з 2007 р., %

Україна 6080 2955 3595 1254 1224 – 79,38

Росія 23575 23747 20121 10344 16773 – 56,12

Молдова 3560 2871 3874 3212 3093 – 13,12

Польща 24992 26019 30849 24584 28057 – 1,63

Естонія 40927 32798 43188 39984 43158 + 5,45 

Чилі 40603 43615 49969 46543 52829 + 14,63

Швейцарія 384037 417170 586785 561854 537599 + 46,3

Таблиця 2
Зміна рейтингу “Prosperity Index” у 2016–2017 рр.

Країна Рік Загалом Економіка Бізнес-
середовище Урядування Освіта Здоров’я Безпека Соціальна 

сфера

Україна 
2016 107 85 97 128 45 111 134 135

2017 112 84 102 130 48 135 135 115

Польща
2016 34 37 45 36 33 47 21 85

2017 32 34 44 37 33 48 18 74
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Таблиця 3
Диференціація населення за рівнем доходів

Показники 2012 2014 2015 2016

Відсоток населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами 
у місяць, нижчими законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, до 
загальної чисельності населення

9,0 8,6 6,4 3,8

Відсоток населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами 
у місяць, нижчими фактичного прожиткового мінімуму, до загальної чисель-
ності населення

.. 16,7 51,9 51,1

Таблиця 4
Структура сукупних ресурсів домогосподарств, %

Показники 2013 2014 2015 2016

Грошові доходи 90,8 91,2 89,4 86,0

– оплата праці 50,6 48,8 47,2 46,7

– доходи від підприємницької діяльності та самозяйнятості 4,1 5,2 5,5 5,2

– доходи від продажу сільськогосподарської продукції 2,8 3,2 3,4 2,9

– пенсії, стипендії, соціальні допомоги, надані готівкою 27,1 27,0 25,2 23,1

– грошова допомога від родичів, інших осіб та інші грошові доходи 6,2 7,0 8,1 8,1

Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господар-
ства та від самозаготівель 3,9 4,6 5,1 4,8

Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, 
електроенергії, палива 0,4 0,4 1,3 4,7

Пільги безготівкові на оплату товарів та послуг з охорони здоров’я, турис-
тичних послуг, путівок на бази відпочинку тощо, на оплату послуг тран-
спорту, зв’язку

0,5 0,4 0,4 0,4

Інші надходження 4,4 3,4 3,8 4,1

гових кроків на шляху подолання бідності в Україні.
Однак ефективність запропонованих і вже здій-

снених кроків також залишається низькою. Так, 
витрати на підтримку літніх людей становлять майже 
2/3 (у 2014 році – 65,5%) усіх витрат на соціаль-
ний захист, пенсійні витрати становлять майже 10% 
ВВП, при цьому мінімальний розмір пенсії вдвічі 
нижчий за фактичний прожитковий мінімум (станом 
на 01.01.2017 р. – 1247 грн. і 2436 грн. відповідно). 

Аналіз чисельності населення за середньодушо-
вими загальними доходами свідчить про суттєве 
поширення бідності та її масовість (табл. 3). Про-
грами соціальної підтримки і соціального захисту 
населення залишаються найпростішими заходами 
боротьби з бідністю, однак приховують дуже сер-
йозні загрози. 

Фактично сьогодні держава не лише підтримує 
бідність, а й стимулює її через зниження економіч-
ної мотивації населення (таблиця 4). У структурі 
грошових доходів домогосподарств у 2016 р. лише 
54,8% – це фактично зароблені ресурси, ще 4,8% – 
споживання продукції, отриманої з особистого під-
собного господарства та від самозаготівель, а майже 
половина ресурсів – це трансферти, що не зароблені, 
а отримані в результаті перерозподілу доходу. Якщо 
середній розмір домогосподарства в 2016 р. стано-
вив 2,58 особи, то середні ресурси, що припадали 
на одного члена домогосподарства, дорівнювали 
2418,14 грн. [10]. У 2016 р. значно зросла частка 
домогосподарств (до 44% їх загальної кількості), 
яким було призначено житлові субсидії, а відсоток 
у структурі сукупних ресурсів зріс до 4,7% з 0,4% у 
2014 р. Це є свідченням того, що забезпечення осно-
вних життєвих потреб перекладається з громадянина 
на уряд і суспільство. 

Тривалий період бідності супроводжується змі-
ною психології людини й одночасно демотивує до 
трудової діяльності, підвищує ризики криміналь-
них і гібридних загроз, коли бідне населення оби-
рає «незаконний» шлях і розглядає участь в акціях 
як можливість заробітку. Тому допомога має носити 

тимчасовий і нетривалий характер, а не перетворю-
ватися в джерело доходу. Оскільки значні масштаби 
бідності поєднуються з дефіцитом бюджетних ресур-
сів для надання допомоги, уряд фактично примен-
шує величину основного соціального стандарту – 
прожиткового мінімуму (рис. 1), який є базовим 
показником для призначення різних видів соціаль-
ної допомоги [11].

Бідність як соціально-економічне явище несе 
загрозу ефективності суспільних інститутів, оскільки 
бідне населення не має чіткої громадянської позиції, 
втрачає інтерес до суспільного життя, не формує і 
не захищає власні інтереси, перетворюється з носія 
влади в інструмент реалізації корпоративних інтер-
есів, тому в подальшому виникає загроза неконтр-
ольованості дій влади, підвищення рівня корупції 
в суспільстві, відсутності підґрунтя для створення 
середнього класу і тиску суспільства на формування 
стратегії розвитку держави. 

Сьогодні нагальною є проблема масової бідності 
серед працюючого населення. За даними Держав-
ної служби статистики України, у 2016 р. лише 
17,7% населення країни мали середньодушовий 
дохід понад 3720 грн. на місяць, за умови що серед-
ньомісячна номінальна заробітна плата становила 
5183 грн. В останні роки на ринку праці України 
рівень безробіття залишається майже незмінним і не 
надто високим ( 2017 р. – 9,5%, 2016 р. – 9,3%, 
2015 р. – 9,1%, 2014 р. – 9,3%). Водночас спостері-
гається низький рівень економічної активності насе-
лення, який ще скоротився – з 62,4% в 2014 р. до 
62,4% в 2017 р. [10]. Отже, майже 40% населення 
працездатного віку не є економічно активним і вияв-
ляє готовність залишатися бідним. Світова практика 
розглядає подібний рівень економічної активності 
прийнятним, вважаючи, що на ринок праці не вихо-
дять старші покоління, молодь не поєднує навчання 
з роботою, жінки займаються доглядом за дітьми і 
виконанням соціальних функцій, що сприяє пози-
тивній динаміці ринку праці, ефективній зайня-
тості з високим рівнем оплати праці. Масова бідність 
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зайнятого населення в Україні, по-перше, свідчить 
про значні масштаби тіньового сектору, во-друге, про 
недостатність і неефективність заходів щодо ство-
рення робочих місць із високим рівнем оплати праці. 
Однією з причин такої ситуації є високий рівень 
корупції, яка, згідно з Конвенцією Ради Європи, 
«загрожує верховенству закону, демократії, правам 
людини, підриває принципи належного державного 
управління, рівності та соціальної справедливості; 
протидіє конкуренції; гальмує економічний розви-
ток; загрожує стабільності демократичних інститутів 
та моральним підвалинам суспільства» [12]. Отже, 
неефективний корумпований менеджмент на всіх 
рівнях управління дійсно спотворює конкуренцію, 
гальмує економічний розвиток, унеможливлює ство-
рення умов для подолання бідності в Україні. 

У світовій практиці подолання бідності зазви-
чай використовуються заходи активної і пасивної 
політики на трьох рівнях: особистості (домогоспо-
дарства), громади і держави. Заходи й інструменти 
пасивної політики зазвичай залишаються ефектив-
ними, коли використовуються нетривалий період 
часу і розглядаються як тактичні або допоміжні до 
активної політики. Активна політика насамперед 
спрямована на попередження потрапляння у стан 
бідності. Першою умовою подолання бідності є нова 
концепція створення робочих місць, що забезпечу-
ють доступ до гідної праці. З одного боку, частково 
ця проблема вирішиться через суттєвий відтік ква-
ліфікованої робочої сили за кордон, і роботодавці 
вимушені будуть підвищувати оплату праці до кон-
курентноздатного рівня, щоб забезпечити залучення 
необхідних працівників. З іншого боку, активізація 
працездатного населення, сприяння підвищенню 
спроможності до виходу зі стану бідності має сти-
мулюватися на загальнонаціональному і регіональ-
ному рівні через створення і підтримку адаптаційних 
робочих місць, які дадуть змогу підвищити рівень 
освіти, набути нові навички, надати нові можливості 
використання передових технологій, створення влас-
ного бізнесу тощо. Другою умовою подолання бід-
ності є перегляд концепції освіти, яка має спрямо-
вуватися не на набуття знань, а на можливість їх 
застосування в конкретних життєвих ситуаціях. Тре-
тьою умовою є перегляд програм системи соціальної 
підтримки і допомоги. Допоки різниця між розміром 
допомоги і рівнем оплати праці, на який може пре-
тендувати отримувач допомоги у разі працевлашту-
вання, буде несуттєвою, існуватиме демотивація до 
активної економічної поведінки. Тенденції, що сфор-
мувалися в системі соціальної підтримки, потребу-

Рис. 1. Співвідношення розміру законодавчо встановленого прожиткового мінімуму  
і фактичного (з урахуванням суми обов’язкових платежів)

ють кардинальних змін: поступово має зменшува-
тися кількість категорій отримувачів, здійснюватися 
перехід на адресну допомогу, стимулюватися через 
укладання соціальних контрактів залучення до гро-
мадських робіт, інфраструктурних проектів з метою 
активізації отримувачів допомоги. 

Висновки з проведеного дослідження. Політика 
подолання бідності в Україні має спиратися насампе-
ред на активні заходи й інструменти, що забезпечу-
ватимуть запобігання монетарній бідності через роз-
ширення можливостей зайнятості для працездатних 
осіб, більш ефективне функціонуванню ринку праці, 
забезпечення гідної і справедливої винагороди за 
працю; запровадження системи перерозподілу дохо-
дів, що сприятиме зменшенню нерівності. 
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Статтю присвячено обґрунтуванню теоретичних основ бізнес-процесу управління персоналом та їх практичному застосуван-
ню. Визначено переваги застосування процесного підходу до управління персоналом. Запропоновано заходи щодо вдоскона-
лення процесу управління персоналом на підприємстві, що включають модель формування процесу управління персоналом та 
розроблення бізнес-процесу управління персоналом з урахуванням його стратегічного плану.  
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Статья посвящена обоснованию теоретических основ бизнес-процесса управления персоналом и их практическому при-

менению. Определены преимущества применения процессного подхода к управлению персоналом. Предложены мероприятия 
по совершенствованию процесса управления персоналом на предприятии, которые включают модель формирования процесса 
управления персоналом и разработку бизнес-процесса управления персоналом с учетом его стратегического плана. 
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The article is dedicated to the ground of theoretical bases to the business management process by a personnel and to their practical 

application. Advantages of application of process approach are certain in a management by a personnel. Events offer in relation to per-
fection of management process by a personnel on an enterprise, that include the model of forming of management process a personnel 
and development of business management process by a personnel taking into account his strategic plan. 
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Постановка проблеми. Ефективне управління 
персоналом значною мірою впливає на якість люд-
ських ресурсів, їх внесок у досягнення мети органі-
зації. Успішна реалізація стратегії управління пер-
соналом не тільки забезпечує режим нормального 
функціонування організації, а й створює фундамент 
його майбутнього успіху. Стратегія управління пер-
соналом орієнтована на досягнення максимально 
можливих позитивних результатів діяльності з ура-
хуванням усіх чинників, що впливають на людські 
ресурси організації. 

Найбільшу актуальність стратегічне управління 
персоналом отримує в умовах процесного управ-
ління. Цей підхід являє собою процес розроблення 
стратегії управління персоналом у вигляді окремого 
бізнес-процесу в прив'язці до стратегічної мети і біз-
нес-стратегії організації. У сучасних умовах процес-
ний підхід до управління персоналом набуває все 
більшої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду 
питань управління персоналом присвячено роботи 
Н.А. Александрової, Л.В. Бірдуса, М.Д. Виноград-
ського, В.А. Рульєва, В.С. Сперанського, Л.В. Шиті-
кової. Серед учених, які цікавляться питаннями 
впровадження процесного підходу, – К.С. Без-
гін, В.А. Верба, М.В. Давіденко, О.А. Даниленко, 
Д.О. Михайлін, Н.К. Назаров та ін. Разом із тим 
потребує додаткової уваги проблема застосування 
процесного підходу до управління персоналом.

Мета статті  полягає в обґрунтуванні доціль-
ності та переваг застосування процесного підходу до 
управління персоналом, а також розробленні бізнес-
процесу управління персоналом в організації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Біз-
нес-процес являє собою комплекс взаємопов'язаних 
і взаємозалежних видів діяльності, спрямованих на 

виконання конкретних завдань. Види діяльності в 
рамках бізнес-процесу зв'язані за допомогою вихід-
них результатів, якими вони обмінюються.

Бізнес-процес – періодично повторювана, керо-
вана діяльність, результатом якої є деякий ресурс, 
що має цінність для конкретного споживача (клі-
єнта). Клієнт може бути як внутрішній, так і зовніш-
ній [12, с. 23].

Структура бізнес-процесів – це модель бізнес-про-
цесів організації, яка відбиває ієрархію процесів і 
зв'язку між ними, підрозділами і зовнішнім оточен-
ням через входи і виходи. Усі входи/виходи мають 
свого постачальника/одержувача: процес, підрозділ, 
конкретного працівника, зовнішнього контрагента 
[12, с. 24].

Кожен бізнес-процес має свою певну мету, підпо-
рядковану загальній меті компанії; власника, який 
може управляти ресурсами і відповідає за вико-
нання процесу; ресурси; систему контролю якості і 
виправлення помилок; систему показників процесу 
[9, с. 80].

Процесний підхід до управління розглядає під-
приємство як мережу пов’язаних між собою біз-
нес-процесів, а не сукупність розрізнених функцій. 
Кожен бізнес-процес є послідовністю операцій, що 
націлені на досягнення певного результату. 

Cхема управління персоналом, заснована на 
принципі системного підходу, передбачає введення 
як внутрішніх, так і зовнішніх чинників впливу 
на систему управління персоналом для формування 
управлінської дії [4, с. 275]. 

Процесний принцип управління – це формування 
бізнес-процесів, що охоплюють усю діяльність під-
приємства, надання повноважень і розподіл відпові-
дальності від вищого рівня управління керівникам 
окремих бізнес-процесів, що передбачає [7, с. 119]: 
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– виділення бізнес-процесів, для яких міжфунк-

ціональні протиріччя перестають бути основним дже-
релом проблем і помилок; 

– визначення виділених бізнес-процесів; 
– призначення керівників виділених бізнес- 

процесів;
– побудову системи управління такими  бізнес-

процесами на базі певного набору підсистем.
Перехід від функціонального принципу організа-

ції управління персоналом до процесного дає змогу 
забезпечити високоефективну взаємодію всіх учасни-
ків бізнес-процесу, своєчасно забезпечити підприєм-
ство якісним людським ресурсом і використовувати 
методи реінжиніринга, які є ефективнішими під час 
удосконалення структури управління.

Управління персоналом набуває інший зміст 
під час застосування процесного підходу. Так, 
змінюються: 

– вимоги до персоналу, зокрема кожен співро-
бітник, виступаючи виконавцем або власником про-
цесу, відповідає не тільки за функції, а й за якість 
процесу в цілому, встановлює і підтримує горизон-
тальні і вертикальні зв'язки з іншими учасниками, 
сприяє задоволенню попиту споживачами результа-
тів процесу; 

– процес управління персоналом передбачає 
виокремлення і керування такими складниками: 
«входи», «виходи», «ресурси», «постачальники», 
«споживачі» та ін. 

– зв'язок управління персоналом з іншими про-
цесами, обов'язкове включення його в єдину систему 
процесів організації; 

– зміст та нормативно-методичне забезпечення 
технологій управління персоналом, зокрема допо-
внюються критерії, методи та суб'єкти оцінки, від-
бору, адаптації персоналу, коригується склад показ-
ників аудиту субпроцесів управління персоналом 
тощо [8]. 

Потрібна чіткість розуміння процесу управління 
персоналом, який не може бути зосереджений у 
межах одного підрозділу, є наскрізним, проходячи 
через всю організацію, його виконують як фахівці 
відповідного підрозділу, так і фахівці, керівники 
інших структурних підрозділів. Головним завданням 
стає забезпечення ефективності взаємодії структур-
них підрозділів і розподіл відповідальності їх керів-
ників за реалізацію даного процесу. Впровадження 
процесного підходу передбачає зміну вимог до спів-
робітників, структури взаємодії персоналу, методів 
навчання і мотивації, отже, без переведення управ-
ління персоналом на цей підхід неможливо успішне 
його впровадження в усій організації. 

Процесний підхід до управління існує поряд з 
іншими підходами, серед яких: 

1) функціональний – розглядає управління пер-
соналом як сукупність функцій, які належать до 
одного з функціональних напрямів діяльності;

2) системний – розглядає управління персоналом 
як єдину систему, в якій потрібно виявити та об’єднати 
всі частини, а також установити взаємозв’язки із 
зовнішнім організаційним середовищем;

3) ситуаційний – розглядає управління персона-
лом із погляду аналізу ситуацій, становлення тенден-
цій, закономірностей і факторів, які визначають їх 
розвиток в організації та на ринку праці; 

4) проектний – розглядає управління персоналом 
як діяльність, яка спрямована на забезпечення про-
ектів організації персоналом відповідних кількості 
та якості [5, с. 518]. 

Аналіз наукових досліджень показав, що модель 

управління персоналом, заснована на принципах 
системного підходу, яка впроваджена на багатьох 
українських підприємствах, передбачає виділення 
внутрішніх і зовнішніх чинників впливу на сис-
тему управління персоналом, при цьому неминуче 
виникають складні перехресні зв'язки, що суттєво 
ускладнюють процес управління (зокрема, подвійна, 
потрійна відповідальність або повна відсутність від-
повідального за певні процеси між окремими підроз-
ділами, відсутність самої формалізації відповідаль-
ності тощо). 

Перехід від функціонального принципу управ-
ління персоналом до процесного дає змогу досягти 
високоефективної взаємодії всіх учасників процесу 
управління персоналом, вчасно забезпечити під-
приємство якісним людським ресурсом та викорис-
товувати для побудови та підвищення ефективності 
методи інжинірингу та реінжинірингу бізнес-проце-
сів, який є одним із досконалих інструментів орга-
нізаційного моделювання в умовах динамічного роз-
витку структури управління [2, с. 3] порівняно з 
іншими методологіями конструювання бізнесу, які 
базуються не на функціях, а на процесах.

До основних переваг процесного підходу, що 
виявляються безпосередньо в управлінні персоналом, 
належать: 

– стандартизація діяльності з управління персо-
налом, регламентація змісту і послідовності вико-
нання робіт у межах процесу управління персоналом, 
чіткість взаємозв'язків служби персоналу з іншими 
підрозділами; 

– відповідальність «власника» і кожного вико-
навця за реалізацію процесу управління персона-
лом  збільшує його ефективність; 

– скорочення кількості рівнів прийняття рішень 
з управління персоналом, оптимізація використання 
ресурсів, виявлення зон утрат і відповідальності, 
чіткість взаємодії процесу управління персоналом з 
іншими процесами; 

– вдосконалення процедур аудиту персоналу, 
систематична оптимізація процесу «управління 
персоналом»; 

– підвищення якісних результатів діяльності 
персоналу, для яких стає важливим результат діяль-
ності паралельних структурних одиниць, що формує 
відповідальність перед колегами. 

Крім зазначеного, з упровадженням процесного 
підходу до управління персоналом організація отри-
мує такі можливості: 

1) оптимізація системи управління персоналом, 
забезпечення її прозорості для керівництва і гнуч-
кості реагування на зміни зовнішнього середовища; 

2) забезпечення впевненості керівництва органі-
зації в тому, що наявна система управління персона-
лом націлена на постійне підвищення ефективності 
та максимальне врахування інтересів зацікавлених 
сторін;

3) забезпечення конкурентних переваг на ринку 
праці; 

4) гарантування чіткого порядку і відповідаль-
ності за розроблення, узгодження, затвердження та 
ведення документації щодо управління персоналом 
[10, с. 279].

Процес управління персоналом складається із 
загальних функцій управління, що поєднуються у 
цикли. 

В організації розробляється стратегія управління 
персоналом: визначаються перспективні орієнтири 
використання персоналу, його відновлення й удоско-
налювання, розвиток мотивації.
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На рис. 1. представлено основні етапи про-
цесу управління персоналом підприємства вихо-
дячи з основних функцій служби управління 
персоналом з урахуванням новітніх тенденцій у 
HR-менеджменті.

Розширення робочої сили передбачає доповнення 
її технологіями та краудсорсінгом, а також пере-
осмислення талантів, технології та робочого місця і 
меж роботи між людьми та машинами. 

Соціальна різноманітність та інтеграція передба-
чають зміни у  визнанні та неупередженості на робо-
чому місті у сфері гендеру, раси, національності. 

HR-аналітика використовується для розуміння 
кожної частини бізнес-операції, а аналітичні інстру-
менти впроваджуються в повсякденне прийняття 
рішень.

Цифровий HR: платформа, люди та робота перед-
бачає використання цифрових технологій у всіх сфе-
рах управління персоналом, модернізацію технології 
та бенчмаркинг [1, с. 235]. 

Розширення лідерства передбачає те, що орга-
нізаціям необхідний новий тип лідера: «цифровий 
лідер», який може створювати команди, підтриму-
вати зв’язки між людьми, їх залученість, а також 
розвивати культуру інновацій, сталість до ризику та 
постійне вдосконалення [6, с. 437]. 

Управління ефективністю передбачає її управ-
ління – від постановки цілей та оцінки до матеріаль-
них стимулів та винагород. 

Основними етапами планування бізнес-процесу 
«розроблення стратегії управління персоналом» є: 

– вибір керуючого комітету (робочої групи) для 
бізнес-процесу «розроблення стратегії управління 
персоналом»; 

– аналіз бізнес-стратегії і визначення стратегіч-
них цілей у сфері персоналу, що включає: аналіз гос-
подарської діяльності підприємства, поточних стра-
тегічних планів і місії; формулювання цілей проекту 
головним керівництвом; деталізацію цілей робочою 
групою; визначення цільових показників оцінки біз-
нес-процесу і їх розрахунок значень; затвердження 
цільових значень показників ефективності бізнес-

процесу керівництвом; визначення внутрішніх вхо-
дів/виходів бізнес-процесу; 

– збирання інформації за сильними і слабкими 
сторонами, можливостями і загрозами, ключовими 
питаннями в галузі управління персоналом; 

– оцінювання стратегічних альтернатив у галузі 
управління персоналом і вибір ключової стратегії 
управління персоналом; 

– визначення ключових складників стратегії 
управління персоналом за допомогою зіставлення 
цільових показників ефективності у сфері персоналу 
з даними проведеного SWOT-аналізу; 

– формування стратегічного плану  реалізації 
стратегії управління персоналом; 

– оцінювання рівня досягнення ключових показ-
ників ефективності; 

– контроль і корегування стратегії управління 
персоналом; 

– документування бізнес-процесу розроблення 
стратегії управління персоналом [3, с. 13]. 

На всіх етапах бізнес-процесу «розроблення 
стратегії управління персоналом» визначальними 
факторами мають бути стратегічні цілі організа-
ції, на досягнення яких орієнтована бізнес-страте-
гія;  ресурси, якими реально володіє організація для 
реалізації поставлених цілей.

Кваліфікований персонал – це запорука ефектив-
ного підприємства. Саме цінні кадри є головним і неза-
мінним ресурсом будь-якої організації. Але важливо 
не лише підібрати і притягнути працівників, а й допо-
могти їм адаптуватися до роботи на підприємстві. Для 
цього і розробляють бізнес-процес «управління персо-
налом», який означає низку пов'язаних заходів, спря-
мованих на впорядковування роботи з персоналом.

Процес управління персоналом організації 
включає:

– кадрове планування;
– визначення кваліфікованих вимог і необхідної 

компетентності персоналу, що виконує роботи, які 
впливають на якість [13, с. 151].

Підприємство самостійно визначається з голо-
вними бізнес-процесами, такі повноваження нале-

жать службі з управління пер-
соналом [12, с. 138].

Управління персоналом у 
вигляді процесу наведено на 
рис. 2.

Бізнес-процес «управління 
персоналом» включає: 

– планування чисельності 
кадрів; 

– розвиток персоналу; 
– експлуатація й аналіз 

роботи кадрів; 
– оплата результатів 

праці й упровадження додат-
кових стимулів;

– організація умов праці і 
соціального пакету; 

– дотримання правових 
і трудових взаємовідносин 
[11, с. 159].

Найчастіше опис бізнес-
процесу «управління персо-
налом» відбувається за осно-
вними блоками: «планування 
чисельності кадрів» і «розви-
ток персоналу», формуючи, 
таким чином, модель з управ-
ління персоналом. 
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Рис. 1. Етапи процесу управління персоналом  
з урахуванням новітніх HR- трендів
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Основні чинники, необхідні для планування 
чисельності кадрів: стратегічний план роботи всього 
підприємства; вільні вакансії; майбутнє звільнення 
або переведення співробітників.

Характеризують бізнес-процес управління такі 
економічні показники: 

– необхідні фахівці певного профілю;  
– кількість кандидатів на одне вільне місце; 
– час, який було витрачено на пошук персоналу;  
– фінансові витрати [12, с. 139].
Проводячи процес відбору, важливо  переві-

рити і проаналізувати ділові здібності й якості пре-
тендента, можливість справлятися з роботою. Така 
перевірка проводиться для подальшого його розпо-
ділу і присвоєння кваліфікаційного рівня. Відбір так 
само має на увазі перевірку обов'язкових документів 
(трудова книжка, паспорт і документ, підтверджую-
чий освіту) й анкети. Зіставляються факти, вказані 
в анкеті, і вимоги до вільної вакансії. Після прово-
диться комп'ютерне тестування [14, с. 280].

Ще один ключовий бізнес-процес управління пер-
соналом, на який звертають максимум уваги, – «роз-
виток персоналу». Він складається з таких підпро-
цесів, як навчання персоналу, його перенавчання 
і підвищення кваліфікації. Цей бізнес-процес дає 
змогу не лише підняти професійний рівень праців-
ника, а й допомагає адаптуватися до робочого про-
цесу. Цим питанням займається служба управління 
персоналом, яка розробляє індивідуальний план 
кар'єри.

Управління персоналом – це обов'язковий момент 
на кожному підприємстві. Правильна й ефективна 
організація роботи персоналу дає змогу впорядку-
вати всі процеси на виробництві.

Рис. 3. Бізнес-процес «управління персоналом» (частина 1)

Рис. 2. Бізнес-процес «управління персоналом»
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Розроблення бізнес-процесів орієнтоване на фун-
даментальну побудову та кардинальну перебудову 
всієї діяльності підприємства, а не на часткові зміни 
в тій чи іншій сфері управління [9; 12]. Крім того, 
систему управління персоналом незалежно від її 
стану необхідно постійно вдосконалювати для  запо-
бігання відставанню від конкурентів.

Бізнес-процес «управління персоналом» склада-
ється з п’яти основних функцій: 

1. Визначення місії та стратегії процесу управ-
ління персоналом. 

2. Ідентифікація ключових ризиків у системі 
управління персоналом. 

3. Розроблення заходів щодо формування ефек-
тивної системи управління персоналом підприємства. 

4. Організаційно-технічне та інформаційне забез-
печення управління персоналом. 

5. Моніторинг стану системи управління персона-
лом та контроль його рівня [9, с. 85]. 

Правильне впровадження бізнес-процесу «управ-
ління персоналом» підприємства дасть змогу змен-
шити витрати у сфері управління персоналом за 
рахунок підвищення ефективності процесів, підви-
щити показники організації за рахунок підвищення 
мотиваційного складника, що у цілому сприятиме 
підтримці стану економічної стабільності організації.

Приклад системи бізнес-процесів персоналу для 
невеликої організації наведено на рис. 3 та 4. Кожен 
елемент бізнес-процесу управління персоналом має 
входи та виходи, а також відповідальну особу.

«Бізнес-процес» управління персоналом має еле-
менти, які можуть змінюватися залежно від стратегії 
підприємства, специфіки його діяльності, зовнішніх 
факторів та внутрішніх умов функціонування. 

Всі процеси управління людськими ресурсами 
пов’язані з іншими бізнес-процесами підприємства.

Таким чином, бізнес-процеси розкладаються на 
велику кількість послідовних етапів, серед яких при-

йом на роботу є першим та найважливішим. У рам-
ках наявного бізнес-процесу всі працівники залуча-
ються до діяльності підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. У сучасних 
умовах багато українських організацій успішно пере-
ходять на управління бізнес-процесами. Процесний 
підхід розглядає управління як єдиний процес дії на 
організацію і персонал унаслідок прийняття необхід-
них управлінських рішень. 

Обґрунтовано основні переваги процесного під-
ходу під час управління персоналом та можливості, 
які отримує підприємство з упровадженням процес-
ного підходу до управління персоналом, серед яких – 
забезпечення конкурентних переваг на ринку праці 
та оптимізація системи управління персоналом. 

Визначено етапи процесу управління персоналом 
підприємства виходячи з основних функцій служби 
управління персоналом з урахуванням новітніх тен-
денцій у HR-менеджменті. 

У рамках дослідження розроблено бізнес-процес 
управління персоналом, правильне впровадження 
якого дасть змогу зменшити витрати у сфері управ-
ління персоналом за рахунок підвищення ефективності 
процесів, підвищити показники організації за рахунок 
підвищення мотиваційного складника. Наведено при-
клад окремих бізнес-процесів для невеликих підпри-
ємств, що включає елементи, відповідальних, входи та 
виходи. Всі процеси управління персоналом пов’язані 
між собою. Таким чином, бізнес-процеси розклада-
ються на велику кількість послідовних етапів, що без-
посередньо впливають на діяльність організації.

Перспективами подальших досліджень у цьому 
напрямі є практичне впровадження бізнес-процесу 
«управління персоналом» з урахуванням специфіки 
діяльності підприємства, деталізація етапів бізнес-
процесу з розробленням показників його аналізу та 
інтегрального показника оцінки ефективності бізнес-
процесу управління персоналом на підприємстві.

Рис. 4. Бізнес-процес «управління персоналом» (частина 2)
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В статье обоснована необходимость модернизации системы государственного финансового контроля в Украине. Осущест-

влен сравнительный анализ существующих институциональных моделей государственного финансового контроля в странах 
Европы. Выявлены институционально-организационные проблемы государственного финансового контроля в Украине, пред-
ложены пути их преодоления на основе имплементации европейского опыта.
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Baraniuk Yu.R. EUROPEAN EXPERIENCE OF STATE FINANCIAL CONTROL INSTITUTIONALIZATION
In the article is substantiated the need for modernization of the system of state financial control in Ukraine. A comparative analysis 

of the existing institutional models of state financial control in Europe is carried out. The institutional and organizational problems of the 
state financial control in Ukraine are revealed and ways of overcoming them are offered on the basis of the implementation of European 
experience.
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Постановка проблеми. Для забезпечення фінан-
сової макроекономічної стабільності керівні виборчо-
адміністративні органи країн вживають низку заходів, 
формуючи систему державного фінансового контролю. 
Угодою про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, яка підписана у 2014 році, визначено необ-
хідність інституційного розвитку системи державного 
фінансового контролю в Україні. Проте інституційні 
трансформації означеної системи в умовах євроінте-
грації повинні відбуватися в напрямі чітко визначе-
ного державою вектору, що неможливо здійснити без 
розуміння кращого світового досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У пра-
цях відомих українських вчених, таких як А. Маза-
ракі, І. Чугунов, С. Волосович, М. Пасічний, розгля-
даються різні аспекти розвитку фінансової системи, 
визначаються ціннісні орієнтири її інституційної 
модернізації, обґрунтовуються пріоритетні напрями 
розвитку фінансової політики [1; 2]. У дослідженнях 
вітчизняних науковців, зокрема в роботах С. Бар-
даша, О. Барановського, Д. Базілевича, В. Невідо-
мого, В. Барановської, Ю. Слободяник, Л. Дешко, 
Г. Завистовської, О. Александровича, Т. Голоядо-
вої, описуються організаційно-методологічні аспекти 
функціонування системи державного фінансового 
контролю, проводиться компаративний аналіз сис-
теми державного фінансового контролю в Україні та 
інших країнах, розглядаються можливості запози-
чення зарубіжного досвіду [3–11].

У світовій економічній думці в основу інституціо-
налізації державного фінансового контролю, з одного 

боку, закладено особливості побудови правових сис-
тем, тобто формальні норми, з іншого боку, названо 
функції, організаційну структуру чи неформальні 
норми. Зокрема, Г. Завистовська [3] в результаті сис-
тематизації різних наукових поглядів поділяє дер-
жавний фінансовий контроль залежно від особли-
востей побудови правових систем зарубіжних країн 
на країни з англосаксонською системою права (де 
домінує монократична структура) та країни конти-
нентальної системи права. Юридичний підхід у своїх 
дослідженнях також використав О. Александрович, 
який розділяє організацію вищого органу фінансо-
вого контролю на такі моделі, як вестмінстерська та 
романська (латинська) [4, с. 7].

Відмінний підхід від представленого до поділу 
державного фінансового контролю у зарубіжних 
країнах висвітлено в праці Т. Голоядової, яка вио-
кремлює такі його види, як парламентський, адмі-
ністративний, судовий, банківський і наднаціональ-
ний [5, с. 105]. Крім зазначених видів, у зарубіжній 
літературі виділяють ще президентський та урядо-
вий державний фінансовий контроль [6, с. 7]. Тобто 
відбувається фактично інституційний поділ держав-
ного фінансового контролю на внутрішньодержав-
ний (зовнішній, тобто за гілками державної влади; 
внутрішній) та міждержавний. Проте питання того, 
яким чином повинна здійснюватися взаємодія між 
різними рівнями та видами державного фінансового 
контролю, залишається остаточно не визначеним.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Високо оцінюючи наявні розробки теоре-
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тичного характеру, вважаємо, що подальшого вирі-
шення потребують питання визначення напрямів 
інституційної трансформації національної системи 
державного фінансового контролю з урахуванням 
досвіду країн Заходу та відповідно до необхідності, 
джерелом якої виступають вимоги, зафіксовані в 
Угоді про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом.

Мета статті. Розвиток державного фінансового 
контролю у кожній країні відбувається з певними 
особливостями, зміст яких розкривається крізь при-
зму формальних та соціальних обмежень, а також 
дієвості механізму контролю. Визначення можливос-
тей впровадження європейського досвіду зазначених 
інституційних складових державного фінансового 
контролю в трансформаційну економіку України є 
необхідним та потребує наукового обґрунтування.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умо-
вах економічних перетворень держава шукає нові 
шляхи інституціоналізації фінансової системи. Ці 
процеси супроводжуються трансформацією сфор-
мованих норм у суспільстві, що й спричиняє зміни 
в організації державного фінансового контролю. 
Необхідність проведення відповідних реформ, які 
супроводжуватимуться процесами поглинання чи 
виділення нових інституційних форм, пояснюється 
недієвістю усталеної економічної системи та певним 
інтересом до змін, зокрема економічним, політич-
ним, соціальним, міжнародним. В результаті у краї-
нах Європейського Союзу склалися різні моделі дер-
жавного фінансового контролю.

В основі розподілу системи державного фінансо-
вого контролю на англосаксонську (вестмінстерську, 
американську) та континентальну (романо-герман-
ську) перебувають формальні норми. З позиції права 
англосаксонська система базується на випадку або 
події, що мали місце в минулому та є прикладом або 
підставою для аналогічних дій нині, коли в конти-
нентальній системі права основою всього є закон, 
який незмінний в момент вчинення правочину. Хоча 
внесення змін до нормативно-правового документа в 
перспективі можливе, проте на події сьогодення він 
не поширюватиметься.

В країнах з вестмінстерською моделлю сис-
тему державного фінансового контролю створено 
на основі ієрархічної структури під керівництвом 
генерального аудитора, президента чи іншого 
очільника. Керівник або обирається через прямі 
вибори, або призначається домінуючим у правах 
органом державної влади. В країнах із континен-
тальною моделлю державний фінансовий контр-
оль також здійснюється рахунковими палатами чи 
судовими інституціями, проте основна її відмін-
ність від вестмінстерської моделі полягає в колегі-
альності органі. Тобто до керуючого складу вищого 
органу державного фінансового контролю входить 
певна кількість осіб, всі з яких публічно обира-
ються чи призначаються відповідним органом дер-
жавної влади. Зокрема, Аудиторський Суд Бельгії 
очолює Рада з 12 (дванадцяти) членів, яких обирає 
парламент терміном на 6 (шість) років. Державна 
контрольна палата Естонії та Державна контрольна 
служба Угорщини функціонують під керівництвом 
Генерального контролера та Керівника Служби від-
повідно, які також призначаються парламентом. 
За пропозицією очільника Державної контроль-
ної палати Естонії затверджуються парламентом 
заступники та його помічники, а парламент Угор-
щини призначає тільки заступників керівника Дер-
жавної контрольної служби.

Керівним органом Верховної контрольної палати 
Чеської Республіки є Колегія, яка складається із 
17 (сімнадцяти) членів, до складу яких входять Пре-
зидент, Віце-Президент та ще 15 (п’ятнадцять) чле-
нів. Президента та Віце-Президента Верховної контр-
ольної палати призначає Президент Чехії терміном 
на 9 (дев’ять) років за поданням нижньої палати 
парламенту. Інші 15 (п’ятнадцять) членів Колегії 
обираються нижньою палатою парламенту за згодою 
Президента Чехії. Найбільш цікавим є те, що члени 
Колегії Верховної контрольної палати Чеської Респу-
бліки після обрання залишаються на посаді безстро-
ково до досягнення ними 65-річного віку.

Рахункова палата Болгарії також колегіальна, до 
складу її управління входять Голова та 10 (десять) 
керівників аудиторських підрозділів. Всі зазначені 
11 (одинадцять) членів затверджуються парламентом 
строком на 9 (дев’ять) років. На противагу зазначе-
ним вище моделям, Національне управління аудиту 
Великобританії очолює Генеральний аудитор, який 
призначається Королевою без рішення уряду. Необ-
хідність в інших членах Національного управління 
аудиту Великобританії визначає Генеральний ауди-
тор в рамках затвердженого бюджету.

В усіх країнах Європи виділяється вищий орган 
державного фінансового контролю, статус якого 
закріплюється на законодавчо-конституційному 
рівні. Сформований вищий орган державного фінан-
сового контролю координує всі інші органи, які 
наділені правом його проводити, тобто є певним під-
розділом гармонізації усієї контрольної діяльності. 
У країнах Європейського Союзу виділяють чотири 
основні типи вищих органів державного фінансо-
вого контролю, до яких відносять аудиторський 
суд; колегіальний орган, що не має судових функ-
цій; незалежне контрольне управління, очолюване 
Генеральним контролером; контрольне управління 
у складі структури уряду, очолюване Генеральним 
контролером [7, с. 101]. З цього випливає, що підпо-
рядкування вищого органу державного фінансового 
контролю здійснюється парламенту (окремим пала-
там), президенту (монарху, королеві) або уряду.

На сформовану інституційну модель державного 
фінансового контролю в тій чи іншій країні Європи 
впливають певні віхи історії, які є вагомою переду-
мовою дієвості означеної системи та довіри суспіль-
ства до неї. Зокрема, Національне управління аудиту 
Великобританії було створене королем Англії Генрі-
хом I Боклеркомще у 1120 році. Рахункову палату 
Франції заснував король Франції Філіп V Довгий 
у 1318 році, а Чеська Імперська рахункова палата 
була заснована в 1761 році. У 1768 році створений 
Імперсько-королівський верховний суд аудиту в 
Австро-Угорщині, Суд рахунків в Іспанії датується 
1828 роком, а Вищий аудиторський суд в Румунії – 
1864 роком [8, с. 9].

Щодо України, то основи державного фінансо-
вого контролю закладалися одночасно з прийнят-
тям Закону «Про основні засади здійснення держав-
ного фінансового контролю», а першим контрольним 
органом після проголошення незалежності стало 
Державне контрольно-ревізійне управління у складі 
уряду, тоді як парламентський фінансовий контроль 
зародився аж у 1996 році внаслідок краху фінансо-
вої системи, яка завершилася грошовою реформою. 
Проте пошук шляхів інституційної взаємодії між 
Рахунковою палатою та парламентом, іншими орга-
нами державного фінансового контролю чи грома-
дянським суспільством триває і досі, про що свідчать 
матеріали міжнародної конференції «Роль Рахунко-
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вої палати в Україні та виклики, що стоять перед 
нею», що проходила 14 червня 2017 року в м. Києві. 
Розглянувши матеріали конференції [12], можемо 
сказати, що повноваження Рахункової палати Укра-
їни є широкими, проте недостатньо вираженими. 
Існують численні проблеми з механізмами комуні-
кації вищого органу державного фінансового контр-
олю та відсутністю його реальної незалежності та 
дієвості. Це пояснюється також тим, що контроль 
після зовнішнього аудиту фактично не здійснюється, 
тобто Рахункова палата України не стежить за вико-
нанням наданих нею рекомендацій (детальніше 
інформація розкрита в дослідженні Світового банку 
[13]). Не здійснює належним чином цей нагляд і 
Верховна Рада України, якій Рахункова палата 
підпорядковується.

Підпорядкування вищого органу державного 
фінансового контролю взаємозалежне з формою дер-
жавного правління, тобто підпорядковується найви-
щій гілці державної влади. Інші гілки державної 
влади також організовують контроль за держав-
ними фінансами, таким чином формується орга-
нізаційно-інституційна структура системи контр-
олюючих органів. До таких органів державного 
фінансового контролю відносяться, крім вищого 
органу контролю, державні контрольно-ревізійні 
підрозділи міністерств і відомств та податкові 
служби. Субординація зазначених органів здійсню-
ється як в межах відповідного міністерства, відом-
ства або служби, так і в межах вищого органу дер-
жавного фінансового контролю.

Функції вищого органу державного фінансо-
вого контролю відрізняються від функцій держав-
них контрольно-ревізійних підрозділів міністерств і 
відомств та податкових служб. Зокрема, автор праці 
[3], цитуючи працю С. Юргелевич, наводить контр-
ольні функції цих органів. На думку науковця, у сві-
товій практиці вищий орган державного фінансового 
контролю та державні контрольно-ревізійні підроз-
діли міністерств і відомств здійснюють контроль за 
витрачанням державних коштів, а податкові відом-
ства – за їх надходженням [3, с. 158]. Причому наве-
дена думка є реалістичною, про що говорить і досвід 
України 2010–2013 років, досвід окремих країн, які 
не є членами INTOSAI. Тобто з цього випливає, що 
вищий орган державного фінансового контролю не в 
кожній країні є «вищим», що обґрунтовується від-
сутністю контролю за бюджетними надходженнями з 
боку центрального органу контролю.

Представлена інституційно-функціональна модель 
також суперечить принципам, зафіксованим у Лім-
ській декларації керівних принципів фінансового 
контролю, оскільки контроль за сплатою податків 
має здійснюватися вищим органом контролю відпо-
відно до ст. 20 міжнародного документа [14]. Тим-
часові конституційні обмеження, вжиті контрольні 
заходи Рахункової палати України щодо бюджетних 
надходжень стали наслідком скасування у 2010 році 
Конституційної реформи 2004 року, коли ст. 98 Осно-
вного закону змінилася. Проте Рішенням Конститу-
ційного Суду у справі за зверненням Верховної Ради 
України про надання висновку щодо відповідності 
законопроекту про внесення змін до ст. 98 Консти-
туції України вимогам ст. ст. 157 і 158 Конституції 
України це право було поновлене у 2013 році.

Якщо говорити про причини, чому цей контр-
оль не здійснювався в згаданий вище період, то вони 
досить різні та охоплюють як законодавчі зміни, так 
і активне реформування фіскальних органів. Проте 
необхідність реформування фіскальних органів 

залишається і досі, причиною чого є значна частка 
економіки в тіні. В результаті держава використо-
вує різні способи для забезпечення зростання пра-
восвідомості платників податків, а саме лібералізує 
податкове навантаження, створює більш сприятливі 
умови для малого і середнього бізнесу, намагається 
розвивати фондовий ринок та забезпечує трансфор-
мування філософії державного фінансового контролю 
з планово-директивної системи в соціально-орієнто-
вану, яка базується на засадах державно-приватного 
партнерства.

Основним рушієм становлення державно-приват-
ного партнерства є реформи децентралізації, які вже 
відбулися в більшості країн Європейського Союзу. 
При цьому в країнах Європи рівень перерозподілу 
валового внутрішнього продукту через бюджети досі 
зберігається на високому рівні. Це пояснюється висо-
ким податковим навантаженням на бізнес, проте 
взяті місцевим самоврядуванням на себе зобов’язання 
та гарантії також відповідні. Підприємницьку діяль-
ність найрозвиненіші країни ЄС здійснюють тільки 
в окремих галузях економіки, в природних монопо-
ліях. В активах країн Європейського Союзу частка 
державної власності мінімальна, зокрема у Франції 
є 50 державних компаній, у Норвегії – 68, тоді як в 
Україні – 3 458 [15, с. 3].

В країнах Європи основною умовою успішної 
трансформації державної власності у кооперативну 
чи приватну виступив стрімкий розвиток фондо-
вого ринку, в межах якого держави виступають 
виключно як регулятори. Відповідно, це обумовило 
необхідність інституційно міцної системи держав-
ного фінансового контролю, яка змушена не стільки 
функціонувати централізовано, скільки забезпечу-
ватися локальними силами громад. Це дало змогу 
підвищити дієвість означеної системи, оскільки вия-
вити всі фінансові порушення у моделі директивного 
управління неможливо, а особливо за такої кількості 
державних підприємств, як в Україні.

На результативність державного фінансового 
контролю також впливає організація бюджетного 
процесу. Важливою умовою підвищення ефектив-
ності державного фінансового контролю є необхід-
ність закладання планових показників бюджет-
них надходжень від завданих збитків у попередніх 
бюджетних періодах в поточний, що суттєво змен-
шить фінансові втрати. Прикладом для наслідування 
в цій практиці є досвід Європейського суду аудито-
рів, контроль за усуненням виявлених зловживань 
яким здійснюється роками, доки не будуть відшкодо-
вані кошти в бюджет відповідного рівня, або неспро-
можність доведення наявності порушення. Зокрема, 
до кінця 2016 року впроваджено 97% рекомендацій, 
наданих Європейським судом аудиторів у 2013 році, 
88% – 2014 році, 61% – 2015 році, 35% – 2016 році 
[16, с. 33]. Тоді як в Україні частка усунутих фінан-
сових порушень залишається на рівні 5,7% від вияв-
лених за період останніх 10 років [9, с. 32]. Як змі-
нити таку ситуацію?

По-перше, для України існує необхідність роз-
роблення стратегічного плану розвитку Рахункової 
палати, що передбачене Стратегією управління дер-
жавними фінансами на 2017–2021 роки.

По-друге, потрібно забезпечити посилення ролі та 
підвищення ефективності Рахункової палати Укра-
їни відповідно до стандартів INTOSAI. З одного боку, 
цього досить важко досягти з таким обсягом центра-
лізації бюджету та в умовах незавершеності реформи 
децентралізації. Проте можна розглянути досвід 
Швеції, в якої суб’єкти, що підлягають аудиту, оби-
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раються з урахуванням ризику, а аудит усіх підпри-
ємств здійснюється впродовж трирічного циклу.

По-третє, необхідно посилити можливість Рахун-
кової палати щодо здійснення контролю відповідно 
до міжнародних стандартів INTOSAI та ISSAI, про 
що йдеться в дослідженні [10]. Це обґрунтовується 
низькою оцінкою, висвітленою в дослідженнях Світо-
вого банку щодо сфери стандартизації аудиту Рахун-
кової палати України. Зокрема, отримана оцінка «С» 
є низькою для України, оскільки її розділяють три 
позиції до найвищої оцінки «А» і дві позиції до най-
нижчої «D*» [13, с. 69].

По-четверте, потрібно забезпечити посилення кон-
сультативної ролі як Рахункової палати в роботі Вер-
ховної Ради, так і Державної аудиторської служби, 
Державної фіскальної служби, Національного банку 
та інших органів державного фінансового контролю 
в роботі Кабінету Міністрів та Президента України 
[11]. Оскільки їх роль має виявлятися, зокрема, 
через законодавчі ініціативи, а сама система держав-
ного фінансового контролю повинна бути індикато-
ром відповідності реалізації оголошеної державної 
політики бажанням суспільства. Яскравим прикла-
дом цього є досвід Німеччини. Відповідно до ст. 
1 Закону «Про Федеральну Рахункову палату Німеч-
чини» до повноважень органу державного фінансо-
вого контролю відносять необхідність надання допо-
моги Бундестагу, Бундесрату та Федеральному уряду 
у прийняті відповідних рішень.

По-п’яте, потрібно реформувати підхід до оціню-
вання висвітлених результатів контрольних заходів 
в аудиторському висновку, що є невід’ємною скла-
довою його затвердження. В країнах Європейського 
Союзу існує методика оцінки аудиторських висно-
вків, яка поки що не повністю впроваджена в Укра-
їні. Рахункова палата звітує тільки перед Верховною 
Радою України, депутати якої затверджують річний 
звіт органу фінансового контролю. Варто зазначити, 
що коло користувачів звіту Рахункової палати куди 
ширше, а проміжні звіти не оцінюються взагалі.

Європейський суд аудиторів запровадив сус-
пільно-орієнтовану практику, коли оцінку його 

висновків надають як зацікавлені особи безпосеред-
ньо, тобто користувачі інформації, представленої у 
висновках, так і громадськість опосередковано, з кіл 
якої обираються експерти, які уповноважені в межах 
чотирибальної шкали проводити оцінювання. На 
рис. 1 представлено результати оцінювання висно-
вків Європейського суду аудиторів за останні 5 років.

З представленої інформації на рис. 1 можна зро-
бити висновок, що відбувається щорічна зміна рівня 
оцінювання підготовлених висновків. Цінність ауди-
торського висновку за оцінкою «дуже висока» дося-
гає максимуму у 2016 році. Проте в цій ситуації для 
кращого розуміння важливості розкритої інформації 
в аудиторських висновках заслуговує на увагу досвід 
Німеччини, де рекомендації та звіти Федеральної 
Рахункової палати відіграють вирішальну роль в 
оцінці парламентом та громадськістю роботи уряду, 
а також можуть спричинити навіть відставку окре-
мих міністрів.

Висновки. Отже, в країнах Європи існують дві 
основні моделі державного фінансового контролю, 
а саме англосаксонська та континентальна. Основна 
відмінність між ними розкривається у колегіальності 
органу. Інституційна структура державного фінансо-
вого контролю в Україні відноситься до континен-
тальної моделі з колегіальним незалежним вищим 
органом контролю, що не має судових функцій.

Особливістю впровадження європейського досвіду 
державного фінансового контролю в Україні висту-
пає перш за все його необхідність, яка визначається 
неодмінною імплементацією в повному обсягу Угоди 
про асоціацію до 2019 року.

Для успішної імплементації у вітчизняну систему 
державного фінансового контролю європейського 
досвіду необхідна така інституційна трансформація, 
яка відбуватиметься полівекторно. Основним напря-
мом означеної трансформації є забезпечення здій-
снення контролю після зовнішнього аудиту, тобто 
потрібно стежити за виконанням наданих рекомен-
дацій Рахунковою палатою України. Іншою складо-
вою трансформації вітчизняної системи державного 
фінансового контролю є необхідність її наближення 
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Рис. 1. Оцінка експертами та іншими зацікавленими особами аудиторських 
висновків, підготовлених Європейським судом аудиторів щодо фінансів ЄС

1 зацікавленими особами виступають Комітет з питань бюджетного контролю та Комітет з 
питань бюджетів Європейського парламенту, Бюджетний комітет Ради, головні аудитори 
Європейської комісії та агентств, голови вищих органів фінансового контролю країн ЄС

Джерело: побудовано автором за даними джерел [16–20]
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до міжнародних стандартів INTOSAI, що обґрунто-
вується оприлюдненими все ще низькими оцінками 
Світового банку.

Важливою умовою подальшої успішної та резуль-
тативної трансформації системи державного фінансо-
вого контролю України є зміна підходу до змісту та 
оцінки підсумкового звітного документа за резуль-
татами контрольних заходів. Аудиторський висно-
вок, який щорічно емітує Рахункова палата Укра-
їна, має набирати силу Закону, кожне речення в 
якому повинне бути обов’язковим до виконання. 
А коло суб’єктів, що наділені правом затверджувати 
висновки Рахункової палати України, не повинні 
обмежуватися виключно Верховною Радою України, 
а мають бути розширеними Кабінетом Міністрів, 
Міністерством фінансів, відповідними комітетами 
та відомствами. Також участь в оцінюванні повинні 
брати експерти з кіл громадськості, що дасть змогу 
наблизити вітчизняну систему державного фінансо-
вого контролю до європейської практики.
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Постановка проблеми. Інвестиційна політика роз-
витку сільського господарства, впливаючи на форму-
вання та використання інвестиційного потенціалу, 
формує інвестиційний клімат галузі, поліпшує або 
погіршує інвестиційну привабливість. Удосконалю-
ючи механізм формування та реалізації інвестицій-
ного потенціалу, аграрна інвестиційна політика ске-
рована на досягнення таких цілей, як підвищення 
рівня продовольчої безпеки країни та покращення 
умов життєдіяльності сільського населення. Вияв-
лення додаткових джерел інвестування сільськогос-
подарського виробництва дасть можливість досягти 
поставленої мети.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вплив 
інвестиційної політики на пожвавлення інвестицій-
ної активності в аграрному секторі економіки дослі-
джували С.В. Білоусова, М.І. Кісіль, М.Ю. Коден-
ська, Л.О. Мармуль, О.М. Онищенко, Г.Є. Павлова, 
А.А. Пересада, Н.С. Танклевська, Є.А. Шарма, 
О.М. Шпичка та інші науковці. У своїх працях ці 
вчені довели, що такі фактори, як недосконалість 
чинного законодавства, фінансово-кредитної сис-
теми, низький рівень кооперації та інтеграції аграр-
них підприємств, невисока платоспроможність това-
ровиробників, відсутність механізмів страхування 
інвестиційних ризиків, гальмують інвестиційну 
діяльність у сільському господарстві.

Мета статті полягає в удосконаленні основних 
напрямів реалізації державної аграрної інвестицій-
ної політики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інвес-
тиційна державна аграрна політика, відіграючи вирі-
шальну роль у формуванні інвестиційних ресурсів, 
визначаючи напрями їх ефективного використання, 
створюючи привабливі умови для залучення інвес-
тицій у реальний сектор економіки, формує інвес-
тиційний клімат на сільськогосподарському інвести-
ційному ринку, який виявляється у відносинах між 
інвесторами та органами державної регіональної та 
місцевої влади, а також між отримувачами інвести-

цій та фінансово-кредитними інститутами, інвести-
ційними фондами, страховими компаніями, приват-
ними та іноземними інвесторами.

Інвестиційну привабливість необхідно розглядати 
як складову інвестиційного клімату, яка є економіч-
ною категорією, що характеризує ефективність вико-
ристання основних засобів виробництва, здатність до 
саморозвитку підприємства (галузі), а також визна-
чається конкурентоспроможністю виробленої про-
дукції, платоспроможністю, фінансовою стійкістю 
[1; 2]. Інвестиційна політика, впливаючи на клімат 
інвестиційного аграрного ринку, сама формується 
під дією галузевих особливостей.

Особливості розвитку сільського господарства 
змушують державу здійснювати регуляційні методи 
управління земельними та водними ресурсами. Поєд-
нання ринкових і неринкових методів управління 
аграрною галуззю дає їй змогу бути одночасно як 
замовником, так й інвестором виробництва окремих 
видів продукції. Необхідність виробництва збитко-
вої для сільгоспвиробників продукції (м’яса, молока 
тощо) змушує державу фінансовими методами під-
тримувати виробництво цієї продукції. Крім значних 
фінансових вкладень у розвиток тваринництва, дер-
жава інвестує значні кошти у підвищення родючості 
ґрунтів, відновлення та будівництво дренажних сис-
тем в деяких центральних та західних регіонах.

Останніми роками держава все більше уваги приді-
ляє відновленню зрошувальних систем на півдні Укра-
їни, які гарантують збільшення продукції тваринного 
походження, а також збільшення обсягів виробництва 
фруктів, винограду та овочів, що стало актуальною 
проблемою для країни після анексії Криму Росій-
ською Федерацією. Для того щоб глибше зрозуміти 
роль державної аграрної політики та її такої складо-
вої, як інвестиційна політика, у відновленні зрошу-
вальної системи на півдні України як особливого інф-
раструктурного об’єкта, який має виключне значення 
у формуванні продовольчої безпеки країни, нам треба 
проаналізувати стан зрошувальних земель та їх мож-
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ливість задовольняти потреби населення в продуктах 
харчування. Як уже підкреслювалось раніше, пів-
денна частина України характеризується невеликою 
кількістю опадів (300–350 мм), посушливим кліматом 
та переважно каштановими та чорноземними ґрун-
тами, які мають властивість значно збільшувати свою 
родючість під час зрошення.

Нині в країні сільгоспугіддя складають 
41 511,7 тисяч гектарів, зокрема земель на зро-
шенні налічується 2 166 тисяч гектарів, або 5,2%, 
але вони відіграють велике значення в розвитку еко-
номіки країни та покращені соціальних стандартів 
суспільства. Зрошувальні системи є в багатьох регі-
онах, зокрема в Київській, Вінницькій, Кіровоград-
ській, Дніпропетровській та Донецькій областях, 
які за своїми розмірами є невеликими, складаючи 
переважно до 10–15 тисяч гектарів, на яких виро-
щують овочеві та кормові культури, а також багато-
річні насадження. На півдні ж побудовані найбільші 
у Європі зрошувальні системи, такі як Каховська 
для зрошення земель в посушливих зонах Херсон-
ської та Запорізької областей, загальна площа якої 
перевищує 800 тисяч гектарів, Краснознаменська 
(63 тис. га), Інгулецька (62,7 тис. га) та Кам’янська 
(14 тис. га) для зрошення земель в Херсонській та 
Миколаївській областях, Нижньо-Дністровська та 
Татарбунарська для зрошення понад 30 тисяч гекта-
рів в Одеській області. Такий комплексний та широ-
комасштабний підхід до підвищення рівня ефектив-
ності використання земельних ресурсів південних 
регіонів став могутнім поштовхом до економічного 
та соціального зростання депресивного Причорно-
морського району. І хоча нині зрошувальні системи 
працюють не на повну потужність, проте вони, як і 
раніше, відіграють значну роль у формуванні продо-
вольчої безпеки країни. Використання зрошення дає 
можливість отримувати у південних регіонах 27,7% 
озимої пшениці, 91,5% винограду, 27,4% овочів від 
усього обсягу виробництва в Україні. На зрошуваних 
землях сіють такі високодохідні культури, як соя, 
ріпак, соняшник, які у вигляді сировини або готової 
продукції експортуються в різні країни світу. Това-
ровиробники, застосовуючи сучасні технології, отри-
мують високі врожаї, які не поступаються тим, що 
отримують у країнах Європи і США.

Велике значення зрошувані землі мають для 
розвитку тваринництва. Отримуючи по декілька 
врожаїв кормових культур на рік, фермерські гос-
подарства знижують їх собівартість, збільшують 
прибутковість свого бізнесу. Так, в Херсонській 
області, яка має більше 425 тисяч гектарів зрошу-
ваних земель, рівень рентабельності тваринництва 
досяг у 2014 році 31,2%, тоді як в середньому по 
Україні цей показник склав 13,4%. А середній 
показник рентабельності всієї продукції сільсько-
господарського виробництва Запорізької, Миколаїв-
ської, Одеської та Херсонської областей у цьому ж 
році досяг 27,5%, що перевищує майже на 2,0% цей 
показник по країні [3]. Наведені приклади вказують 
на те, що аграрна політика має вивірені цілі, спрямо-
вані на відновлення зрошувальних систем, як основи 
подальшого економічного зростання сільськогоспо-
дарської галузі та більш повного задоволення потреб 
населення у якісних продуктах харчування.

З огляду на подальшу перспективу зростання 
обсягів виробництва сільськогосподарської продук-
ції на зрошуваних землях все більше інвестиційних 
коштів спрямовується в розвиток інфраструктури з 
довгострокового збереження отриманого врожаю, що 
сприяє посиленню конкурентних переваг на внутріш-

ньому споживчому ринку у міжсезонний період та 
дає можливість здійснювати експорт частини виро-
щеної продукції в осінньо-зимову пору року в країни 
як ближнього, так і дальнього зарубіжжя. З ураху-
ванням специфіки сільськогосподарського виробни-
цтва та впливу його на формування продовольчої без-
пеки країни держава як активний суб’єкт земельних 
відносин та один з основних інвесторів в економіку 
сільськогосподарської галузі повинна більш активно 
впливати на процеси інвестиційної діяльності аграр-
них підприємств та створювати більш привабливі 
умови, скеровані на:

– розвиток малого і середнього бізнесу у сіль-
ській місцевості, що сприятиме збільшенню робочих 
місць, зменшенню відтоку сільського населення у 
міста та підвищенню рівня його ділової активності;

– стимулювання експорту аграрної продукції в 
країни ближнього та дальнього зарубіжжя;

– введення в дію механізмів гарантованих цін на 
сільськогосподарську продукцію та сировину;

– вжиття заходів щодо спрощення режиму 
зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподар-
ських підприємств, що сприятиме зростанню зовніш-
ньоторговельного обігу, залученню як внутрішніх, 
так і зовнішніх інвесторів;

– здійснення наукових досліджень у сфері сучас-
ного управління потоками інвестицій на рівні під-
приємства, регіону, галузі, які б забезпечили про-
зорість та зменшення рівня ризиків інвестиційної 
діяльності, ефективність використання інвестицій-
них ресурсів;

– посилення темпів будівництва житлового фонду 
за рахунок держави для спеціалістів сільського гос-
подарства, медичних працівників, вчителів, багато-
дітних та молодих сімей;

– зменшення кількості та якісне покращення 
законодавчих та нормативних документів, які регу-
люють інвестиційну діяльність аграрних підприємств.

До особливостей інвестиційної державної аграр-
ної політики ми також відносимо її вплив на роз-
виток процесів кооперації та інтеграції на селі, які 
є потужним фактором залучення інвестицій у сіль-
ськогосподарське виробництво. Досліджуючи це 
питання, ми насамперед звертаємо увагу на те, що до 
товаровиробників аграрної продукції відносяться не 
тільки сільськогосподарські підприємства, але й фер-
мерські та особисті селянські господарства. Останні, 
здійснюючи господарську діяльність без юридичного 
оформлення, вирощують майже 2/3 тієї продукції, 
що виробляється в аграрному секторі, сприяють 
розвитку інших галузей економіки, таких як пере-
робна, харчова, туризму, а також впливають на полі-
тичний та психологічний настрій у суспільстві [4–6]. 
Згідно з економічною класифікацією Держкомстату 
в Україні до господарств населення належать домо-
господарства, що здійснюють сільськогосподарську 
діяльність як з метою самозабезпечення продуктами 
харчування, так і з метою виробництва товарної сіль-
ськогосподарської продукції.

Зміна політичного курсу України та активна роз-
будова ринкових відносин не могли не позначитись 
на розвитку особистих селянських господарств. Роз-
паювання земель, які стали власністю селян, привело 
до продуктивнішого їх використання, а так звані під-
собні селянські господарства населення (нині – осо-
бисті селянські господарства) набули іншого еко-
номічного та соціального змісту. Будучи важливою 
складовою аграрного сектору економіки, особисті 
селянські господарства, здійснюючи виробництво та 
реалізацію власної продукції та сировини, активно 
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поповнюють продовольчий фонд країни. Використо-
вуючи свій ресурсний потенціал (фінансовий, матері-
альний, трудовий, земельний), вони вирішують такі 
соціальні та економічні задачі:

– виробляють більше половини продукції тва-
ринництва та більше 90% плодово-ягідної та овоче-
вої продукції;

– використовуючи побутові відходи та підсо-
бний виробничий потенціал, здешевлюють власноруч 
вирощену продукцію, домагаючись вагомих конку-
рентних переваг перед великими аграрними підпри-
ємствами на ринках збуту;

– більш раціонально використовують земельні, 
водні, трудові та інші ресурси, отримуючи продукцію 
більш високої якості, ніж у суспільному виробництві;

– швидко реагують на зміни ринкової 
кон’юнктури, задовольняючи потреби населення у 
продуктах харчування;

– створюючи додаткові робочі місця та беручи 
активну участь у розбудові сільської інфраструк-
тури, позитивно впливають на психологічний та 
політичний настрій в суспільстві, сприяють діловій 
активності населення, що позитивно позначається на 
інвестиційній привабливості сільських територій;

– гальмують відсоток сільського населення у 
міста, інші регіони країни, за кордон;

– задовольняють попит переробної та харчової 
галузей у сільськогосподарській сировині.

Характерними особливостями особистих селян-
ських господарств є їх стрімкий розвиток, пере-
хід від натурального господарювання до товарного. 
Подальша інтенсифікація розвитку особистих селян-
ських господарств потребує вдосконалення роботи 
районних дорадчих служб щодо надання консуль-
тативних послуг стосовно більш ефективного вико-
ристання ресурсного потенціалу, застосування інно-
ваційних технологій, здійснення кооперації на селі, 
співпраці з інтегрованими аграрно-переробними 
виробничими формуваннями тощо. І хоча прийняття 
Закону України «Про особисте селянське господар-
ство» від 15 травня 2003 року № 742-IV відіграло 
значну роль у реформуванні сільського господарства, 
надавши право місцевим підприємцям значно роз-
ширити свої земельні володіння за рахунок оренди 
земельних паїв своїх односельців та залучати найману 
робочу силу, проте він потребує удосконалень та 
змін окремих положень відповідно до вимог сього-
дення з метою формування повноцінного аграрного 
ринку. Впровадження цивілізованого ринку земель 
сільськогосподарського призначення стане вагомим 
поштовхом до відродження українського села, розви-
тку кооперації та інтеграції в аграрному секторі. Реа-
лізуючи положення аграрної політики, спрямованої 
на покращення інвестиційного клімату у сільському 
господарстві, держава крок за кроком формує інвес-
тиційний ринок галузі. Так, у 2011 році в рамках 
земельної реформи прийнято Закон України «Про 
Державний земельний кадастр», який регламентує 
використання земельних ресурсів, обґрунтовує роз-
мір плати за землю та створює основу сучасної сис-
теми кадастру земель сільськогосподарського при-
значення. Цей Закон є передумовою для прийняття 
Закону України «Про ринок земель сільськогоспо-
дарського призначення», який дасть можливість 
не тільки здавати землю в оренду, але й закладати 
її у заставу, що стане вагомим стимулом розвитку 
інвестиційного ринку. Зрозуміло, що аграрна полі-
тика держави, спрямована на формування повноцін-
ного сільськогосподарського ринку, буде реалізована 
не водночас, а поступово, оскільки вона пов’язана з 

руйнацією тих негативних стереотипів у свідомості 
громадян України, перш за все селян, які протягом 
декількох поколінь не давали їм змогу виявляти 
власну ініціативу з використання землі.

З урахуванням досвіду розвитку аграрної галузі 
в нашій країні та розвинених країнах світу, надзви-
чайно високу активність особистих селянських гос-
подарств та їх потяг до співпраці з переробними під-
приємствами неважко передбачити, що розвинений 
та повноцінний ринок землі сільськогосподарського 
призначення зробить селянина, власника земельних 
володінь бажаним співвласником аграрно-перероб-
них виробничих структур.

Не зменшуючи ролі особистих селянських гос-
подарств у формуванні продовольчої безпеки кра-
їни, державна аграрна політика націлена на розви-
ток кооперації на селі, співпрацю селян з великими 
аграрно-переробно-збутовими інтегрованими струк-
турами, які мають високий рівень капіталізації, 
здатні використовувати інноваційні технології, отри-
мувати наукоємну продукцію з високою доданою вар-
тістю (елітне насіння різних сільськогосподарських 
культур, племінна худоба, органічні продукти харчу-
вання) та бути конкурентоспроможними на внутріш-
ньому й зовнішньому ринках. Одними з основних 
мотивацій формування аграрно-переробно-збутових 
об’єднань є забезпечення гарантованого постачання 
сировини на збут продукції, зміцнення ресурсного 
потенціалу товаровиробників, підвищення рівня 
завантаженості переробних потужностей, зниження 
витрат на виробництво товару, підвищення еконо-
мічної ефективності підприємств-учасників інте-
грованих формувань [7; 8]. Аграрно-промислова 
інтеграція – це одна з форм інтенсифікації розви-
тку агропромислового комплексу, покращення його 
інвестиційної привабливості, поглиблення виробни-
чих зв’язків та економіко-фінансових відносин між 
окремими учасниками об’єднання. Як економічна 
категорія вона відображає систему економічних 
інтересів, що виявляються через відносини трудових 
колективів, аграрно-промислових формувань з дер-
жавою, не інтегрованими підприємствами, населен-
ням, а також у межах самого об’єднання. При цьому 
інтереси держави насамперед визначаються забезпе-
ченням сільськогосподарськими продуктами харчу-
вання населення країни, послабленням соціальної 
напруги, отриманням податків, участю інтегрованих 
формувань у реалізації регіональних та національ-
них інноваційно-інвестиційних проектів і програм. 
Роль державних органів влади у створенні інтегро-
ваних об’єднань є домінуючою, оскільки тільки 
держава може протистояти проявам монополізму в 
цих об’єднаннях, виступати незалежним координа-
тором у вирішенні питань, пов’язаних з конкурен-
цією та економічними інтересами всіх учасників 
угрупувань, контролювати виконання соціальних 
зобов’язань, створювати умови для залучення іно-
земного капіталу. Водночас ми погоджуємося з тими 
дослідниками, які попереджають про те, що якщо 
ініціатором створення інтегрованих об’єднань висту-
патимуть тільки державні органи влади, то такі ново-
утворені виробничо-збутові структури не матимуть 
перспектив на свій подальший розвиток. І навпаки, 
якщо держава дистанціюватиметься від цих проце-
сів, наслідки будуть аналогічними. Тому, виступа-
ючи ініціатором створення інтегрованих об’єднань, 
державні органи влади повинні тісно взаємодіяти з 
іншими учасниками цього процесу, управляючи ним 
шляхом створення відповідних умов. Розробляючи 
законодавчі та нормативні документи, які визнача-
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ють базові умови створення об’єднань товаровироб-
ників, надаючи інформаційну допомогу селянам та 
залучаючи громадські організації та науковців до 
цього процесу, держава стимулює входження това-
ровиробників у ці формування. Крім цього, держава 
як суспільно-політична організація може укладати 
пільгові довгострокові угоди з інтегрованими струк-
турами про взаємні зобов’язання, а саме сплату 
податків та інших платежів учасниками об’єднань, 
з одного боку, та виконання фіскальних та інших 
зобов’язань, з іншого боку.

Як показує практичний досвід, комерційні банки 
та інвестори більш активно співпрацюють з такими 
інтегрованими об’єднаннями, як агрокомбінати, 
аграрно-промислові корпорації, альянси, товари-
ства, спілки, союзи, кластери, які, обробляючи зна-
чні масиви орної землі та виробляючи великі обсяги 
аграрної продукції, є фінансово стійкими та конкурен-
тоспроможними. Згідно з даними асоціації «Україн-
ський Клуб Аграрного бізнесу» 150 найбільших ком-
паній країни вирощують 20% зерна пшениці, 25% 
кукурудзи, 35% насіння соняшнику, близько 30% 
всього виробництва м’яса. Акумулюючи п’яту час-
тину орних земель країни, вони щорічно залучають 
400–500 млн. дол. США інвестицій у свій розвиток, 
а також є одними з найпотужніших джерел поповне-
ння золотовалютних запасів України. Об’єднуючись 
на основі економічних інтересів кожного з учасників 
інтегрованих формувань, аграрно-переробно-збутові 
структури здатні накопичувати великі інвестиційні 
ресурси та спрямовувати їх на виконання державних 
та регіональних економічних, соціальних та еколо-
гічних програм. Найбільш потужніші з них, зокрема 
«Нібулон», «Миронівський хлібопродукт», «Дакор», 
«Агропромислова фірма», «Таврія», розширюючи 
власне виробництво та здійснюючи свою комерційну 
діяльність, самі інвестують великі кошти в розвиток 
аграрного сектору економіки, а саме вживають захо-
дів, які спрямовані на покращення родючості орної 
землі; будують нові інфраструктурні об’єкти з пере-
робки та зберігання вирощеної продукції; створю-
ють нові робочі місця; поліпшують соціальну сферу, 
вкладаючи кошти в будівництво та ремонт шкіл, 
дитсадків, лікарень. Використовуючи сучасні техно-
логії, вони співпрацюють з науковими установами, 
роблячи свій внесок у розвиток вітчизняної науки, 
сприяючи її комерціалізації.

Однією з особливостей інвестиційної політики 
держави в аграрній сфері є те, що, на відміну від 
інших галузей, у сільському господарстві майже 
неможливо копіювати наукові досягнення інших 
країн. Практичний досвід свідчить про те, що вико-
ристання у сільському господарстві зарубіжної тех-
ніки не завжди приносить бажані результати. Це 
пов’язане перш за все з відмінностями у кліматич-
них умовах та особливостях орних ґрунтів, які впли-
вають на якість використання технічних засобів. 
Зарубіжна техніка, як правило, в умовах України 
працює менш ефективно. Наприклад, порівняльні 
характеристики сучасного вітчизняного зернозби-
рального комбайну «СКІФ» вказують на його пере-
ваги перед аналогічною зарубіжною технікою. Крім 
того, вона не завжди вписується у вітчизняні тех-
нології вирощування тієї чи іншої сільськогосподар-
ської культури. Адже впровадження сучасних інно-
ваційних технологій інтенсивного типу передбачає 
диференційний підхід до вирощування кожної сіль-
ськогосподарської культури в різних ґрунтово-клі-
матичних зонах, використання високоврожайних 
районованих сортів та гібридів, своєчасне та якісне 

виконання всіх, без винятку, технологічних опера-
цій, не завдаючи екологічної шкоди довкіллю. При 
цьому треба враховувати механічну дію агротехніки 
на ґрунт; застосування отрутохімікатів та гербі-
цидів; доцільність розширення площ орних земель 
та неконтрольованого випасу худоби; випалювання 
соломи та старої сухої трави тощо. Таке завдання 
можна виконати завдяки науковому супроводженню 
впровадження інноваційних технологій з боку вче-
них та висококваліфікованих спеціалістів.

З урахуванням напрямів розвитку сільського 
виробництва у світі необхідно вітчизняного товаро-
виробника орієнтувати на впровадження сучасних 
технологій та оновлення застарілої технічної бази. 
Впровадження інноваційних технологій, пошук рин-
ків збуту інноваційних ідей, розвиток комерціалізації 
наукових розробок потребують стратегічного науково 
обґрунтованого планування та управління іннова-
ційними процесами в сільському господарстві. Тому 
одним з пріоритетних напрямів державної аграрної 
політики є розвиток галузевої науки та інноваційної 
діяльності, яка регулюється такими законодавчими 
документами, як, зокрема, Закон України «Про інно-
ваційну діяльність» [9], Закон України «Про концеп-
цію науково-технологічного та інноваційного розви-
тку України» [10], Закон України «Про пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності в Україні» [11].

Висновки. Державна інвестиційна політика є 
одним з найважливіших інструментів визначення 
напрямів розвитку сільського господарства. Здій-
снюючи вплив на формування та використання 
ресурсного інвестиційного потенціалу, вона прагне 
задовольнити запити суспільства, підвищити рівень 
інвестиційної привабливості аграрного сектору еконо-
міки та його конкурентоспроможності. Водночас ми 
відзначаємо, що держава ще недостатньо впливає на 
розвиток аграрної галузі, що стримує ділову актив-
ність населення сільських територій та кооперацію 
між аграрними та переробними підприємствами.
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Постановка проблеми. Український страховий 
ринок є унікальним явищем. Почавши свій бурхли-
вий, але водночас стихійний розвиток у ХХ столітті, 
страхова індустрія досі зазнає суттєвих змін. І багато 
в чому це відбувається завдяки приходу в Україну 
європейських інвесторів та досвіду, який вони при-
несли. Відповідно, в Україні сформувався досить спе-
цифічний підхід до інвестування у страховий бізнес, 
в системі якого головною ланкою виступають банки 
та пропоновані ними продукти. Отже, для довгостро-
кових інвестицій ідеальними інструментами є стра-
хування життя, надійність та ефективність якого 
доведена десятирічним та навіть столітнім досвідом 
інвестування в багатьох розвинених країнах. Саме 
тому розвиток ринку страхування життя в Україні є 
досить важливою проблемою, вирішення якої дасть 
змогу знайти шляхи ефективнішого захисту особи 
або її родини від економічної нестабільності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В нау-
ковому світі відомі численні спроби сформулювати 
теоретичні визначення сутності та змісту органі-
зації та розвитку ринку страхування життя. Серед 
авторів, які займались цим, слід назвати таких, як 
Н. Адамчук, В. Базилевич, Н. Внукова, С. Осадець. 
Такі ж вчені, як А. Гвозденко, Л. Горбач, М. Мних, 
В. Шахов, Я. Шумелда, визначають ринок страху-
вання життя найкращим інструментом для інвести-
ційних вкладень в країнах Західної Європи.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Однак питання розвитку ринку страху-
вання життя як інструмента довгострокових інвес-
тицій недостатньо досліджені. Тому можемо зазна-
чити, що подальші дослідження у цьому напрямі 
є запорукою ефективного розвитку не лише ринку 
страхування життя, але й страхових компаній, що 
сприятиме підвищенню їхньої фінансової надійності 
та конкурентоспроможності.

Мета статті полягає у визначенні особливостей, 
проблем та перспектив розвитку вітчизняного стра-

хування життя, а також вивченні закордонного 
досвіду у сфері страхування життя задля пошуку 
шляхів покращення ситуації на страховому ринку 
України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Варто 
зазначити, що в європейських країнах страхування 
не потрібно нав’язувати, люди вибирають його усві-
домлено як необхідний елемент соціального бла-
гополуччя. Адже можливості для інвестування та 
накопичення в розвинених країнах набагато ширші, 
оскільки роботодавці самі зацікавлені в соціальній 
підтримці своїх співробітників, а законодавство дає 
змогу це робити без шкоди для бізнесу.

Відомо, що європейці вкрай педантично став-
ляться до своїх накопичень, і вже в молоді роки 
вони замислюються над тим, як забезпечити собі 
пенсію. Тим більше, що в більшості країн Захід-
ної Європи після економічної кризи одним з осно-
вних заходів стало реформування пенсійних систем. 
У зв’язку з цим значно прискорився перехід від 
застарілого механізму солідарної відповідальності 
до принципу приватних пенсійних накопичень. 
Безумовно, такі, нехай і непопулярні кроки з боку 
держави, значною мірою підвищили усвідомлення 
європейцями важливості додаткових можливостей 
для акумулювання особистого капіталу, одним з 
яких є страхування життя [7].

Водночас необхідно зазначити, що накопичу-
вальне пенсійне страхування є тим прогресивним 
напрямом, котрий має високі шанси на розвиток. 
Адже українці вкотре переконуються, що розрахо-
вувати на державні пенсії не варто, отже, інтерес 
до альтернативних способів забезпечити себе і своїх 
близьких фінансово на момент втрати працездатності 
найближчим часом буде стабільно високим. Проте 
реалізованим цей попит буде тільки за умови зрос-
тання довіри до страхування загалом і до компаній 
зокрема, для цього також, крім зусиль страхових 
компаній, важливими є державні гарантії.
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Таблиця 1
Зміна резервів зі страхування життя за І півріччя 2016–2017 рр.

Показники
Станом на 

30 червня 2016 р.
Станом на 

30 червня 2017 р.
Темпи 

приросту

млн. грн. %

Величина зміни резервів зі страхування життя 317,0 620,9 95,9

зокрема, величина, яка відповідає:
інвестиційним доходам, що застосовуються для розрахунку страхо-
вих тарифів

107,7 107,8 0,1

індексації розмірів страхових сум та (або) страхових виплат за офі-
ційним індексом інфляції 23,6 27,0 14,4

частині інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів зі 
страхування життя, що залишилась після передбачених статтею 9 
Закону України «Про страхування» обов’язкових відрахувань в мате-
матичні резерви та вирахувань витрат страховика на ведення справи

143,4 158,1 10,3

В розвинених країнах страхування життя є 
насамперед інвестиційним інструментом. В Укра-
їні інвестиції у страхування життя не популярні 
переважно через те, що для нестабільних економік 
характерні прагнення до максимального заробітку 
та можливості швидко «забрати» гроші. А ось ста-
більним, розвиненим економікам властиві довго-
строкові вкладення з невисоким річним доходом 
(3% – добре, 6% – відмінно). Саме тому страху-
вання життя існує в розвинених країнах у найріз-
номанітніших видах (від пенсійного накопичення 
або ризику передчасної смерті до неактуального для 
українців страхування немовлят на «дожиття до 
повноліття», яке європейці розглядають як спосіб 
накопичити кошти на освіту дитини) [7].

Крім того, в Європі та США традиційно розви-
нене так зване страхування життя з інвестицій-
ною складовою (страхування “unit-linked”), коли 
страхова компанія, щоб підвищити прибутковість, 
використовує частину портфеля для інвестицій в ті 
інструменти, які є потенційно більш прибутковими, 
але й більше ризикованими, не ризикуючи всіма 
коштами клієнта.

Також зазначимо, що українці ще здавна вибрали 
депозит як базовий спосіб накопичення та збере-
ження капіталу й продовжують робити на нього 
ставку і сьогодні. Та, на жаль, не враховують при 
цьому суттєві недоліки і ризики, які притаманні бан-
ківським вкладам. Європейці ж давно зробили чітке 
розмежування: банківський депозит може викорис-
товуватися лише як інструмент короткострокового 
накопичення, а тривалі капіталовкладення (на роки 
і десятиліття) довіряти банкам є необачним кро-
ком. Українці ж ставляться до страхування життя з 
недовірою. Однак, якщо порівняти ці два продукти, 
можна сказати, що страхування за своїми якостями 
є значно привабливішим інструментом [10].

Можна стверджувати, що головною перевагою 
страхування є надійність. Адже модель роботи будь-
якої компанії зі страхування життя така, що вона 
вже за своєю сутністю не може стати банкрутом. Всі 
резерви, які сформовані з накопичень клієнтів, від-
повідно до статті 31 Закону України «Про страху-
вання», не є власністю страхової компанії, а відо-
кремлені від її іншого майна [1]. Тому навіть в разі 
ліквідації компанії так звані математичні резерви, 
які перебувають на спеціальному окремому рахунку, 
будуть передані іншому страховику, якщо страху-
вальники згідні з цим, або розподілені між клієн-
тами. Це, відповідно, робить компанію зі страху-
вання життя стійкою до проблем в економіці загалом 
та на страховому ринку зокрема.

Зазначимо, що станом на 30 червня 2017 р. вели-
чина зміни резервів зі страхування життя в Укра-

їні становила 620,9 млн. грн. (табл. 1), що більше 
на 95,9% порівняно з аналогічним періодом 2016 р. 
Основна частина величини зміни резервів зі страху-
вання життя, а саме 523,7 млн. грн., сформована за 
іншими договорами накопичувального страхування. 
За договорами страхування довічної пенсії, стра-
хування ризику настання інвалідності або смерті 
учасника недержавного пенсійного фонду величина 
зміни резервів зі страхування життя становить 
5,2 млн. грн. [9].

За підсумками І півріччя 2017 р. приріст резервів 
зі страхування життя становив 766,6 млн. грн. Най-
більший приріст страхових резервів зі страхування 
життя (більше 50 млн. грн.) задекларували чотири 
страхові компанії “Life” у розмірах 476,1 млн. грн., 
117,9 млн. грн., 69,6 млн. грн. та 54,5 млн. грн. 
(62,1%, 15,4%, 9,1% та 7,1% від загального при-
росту резервів відповідно) [9].

Також необхідно враховувати специфічні власти-
вості страхового полісу, а отже, разом з накопичен-
ням проводити захист від різних ризиків, зокрема 
смерті, інвалідності, нещасного випадку, критичних 
захворювань. Саме захист від непередбачених подій, 
які можуть мати негативний вплив на фінансове 
благополуччя страхувальника та його близьких, є 
головною відмінністю та важливою перевагою стра-
хування від інших фінансових послуг. Страхова ком-
панія захищає сім’ю навіть в разі смерті застрахо-
ваного і в перші роки дії договору виплачує повну 
страхову суму, яку страхувальник повинен був нако-
пичити за весь термін полісу.

За роки останньої кризи жодна велика компанія 
зі страхування життя не залишила ринок, тоді як 
рахунок збанкрутілих банків йде на десятки. Однією 
з причин цього є те, що банки в процесі своєї діяль-
ності оперують чужими грошима та повноцінного 
перестрахування коштів не здійснюють, працюючи 
за принципом часткового резервування. І якщо в 
банк за своїми депозитами одночасно прийде велика 
частина клієнтів, то банківська установа з високою 
ймовірністю не зможе повернути гроші тим, хто 
звернувся, отже, настане банкрутство [8].

Навіть якщо під час банкрутства банку повер-
нення депозиту забезпечується Фондом гаранту-
вання вкладів, акумульовані активи якого нині 
складають близько 5,5 млрд. гривень і покривають 
лише 1,3% всіх депозитів фізичних осіб, які розмі-
щені в усіх банках, то цього замало. До того ж якщо 
резерви страхової компанії, сформовані відповідно 
до законодавства, здатні компенсувати вимоги всіх 
страхувальників, то розмір компенсації Фондом 
гарантування обмежений планкою у 200 тисяч гри-
вень. А це означає, що коли депозит перевищує цей 
обсяг, то вкладнику доведеться «вибивати» решту 
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суми в процесі банкрутства банку, який може три-
вати роками [6].

Не менш важливим є розмежування даних двох 
продуктів і з точки зору прибутковості. Так, страхова 
компанія забезпечує певний дохід не на 1–2 роки, а 
на 10–15–20 років, незважаючи на те, в якому стані 
перебуває економіка. Банки ж дуже сильно залежать 
від економічних та політичних процесів у країні. 
Це приводить до того, що вони навмисно підніма-
ють ставки по депозитах. Жодна компанія зі стра-
хування життя не піде на подібний крок, адже вона 
працює в жорстких рамках законодавства, а струк-
тура її вкладень націлена на максимальний захист 
коштів застрахованих осіб, тому ризикувати гро-
шима клієнтів страховик не має права. До того ж 
якщо оцінювати середнє значення прибутковості 
протягом багатьох років, то накопичувальний поліс у 
90% випадків дає змогу як перекрити індекс інфля-
ції, так і отримати прибуток. Згідно зі статистикою 
в середньому бонуси разом з гарантованим доходом 
за валютними полісами складають приблизно 6%, за 
гривневими – близько 12,5%. Отже, це означає, що 
страхування життя є інструментом не тільки нако-
пичення, але й заробітку [8].

Згідно з даними Європейської федерації стра-
хування приватними особами у 2017 р. були при-
дбані для себе 78% страхових полісів зі страхування 
життя. Тоді як загальна кількість застрахованих 
європейців становила приблизно 90–93% від усього 
населення. Відповідно, згідно з даними Ліги страхо-
вих організацій України, у 2017 р. договори стра-
хування життя уклало близько 6–7% населення [6]. 
Обсяги надходжень валових страхових платежів та 
валових страхових виплат зі страхування життя в 
Україні за 2014–2016 рр. станом на 30 червня 2017 р. 
зображено на рис. 1 [9].

Потрібно враховувати й той факт, що страхові 
компанії мають досить гнучкий підхід до клієнта 
і навіть за настання у страхувальника фінансових 
труднощів прагнуть уберегти його від розриву дого-
вору. Також з третього страхового року страхуваль-
ник має право розбити річний платіж на кілька час-
тин та оплачувати власний договір раз на півроку 
або на квартал, що істотно знизить навантаження на 
його сімейний бюджет.

Обсяг валових страхових виплат зі страху-
вання життя станом на 30 червня 2017 р. становив 
265,9 млн. грн., що на 34,3% більше порівняно з 
відповідним періодом 2016 р. (станом на 30 червня 
2016 р. він складав 198,0 млн. грн.) [9].

Слід звернути увагу на те, що компанії зі страху-
вання життя допомагають перенести кращий зару-
біжний досвід в нашу країну, демонструючи високий 
ступінь захисту капіталу за довгострокового гори-
зонту капіталовкладень, а також лояльність і гнуч-
кість для своїх клієнтів. Це саме ті якості та пере-
ваги, які європейці усвідомили раніше за нас, і вже 
десятиліттями вони довіряють свої гроші накопи-
чувальному страхуванню, обґрунтовано вибираючи 
його як один з кращих інвестиційних інструментів.

Крім того, не варто забувати про індексацію, 
коли страховик дає змогу клієнту щорічно перегля-
дати розмір страхового платежу, коректуючи його 
на індекс інфляції, що дає можливість забезпечити 
максимальну ефективність накопичень. Якщо ж 
вкладнику, який оформив депозит, терміново знадо-
бляться кошти, банк не буде пропонувати альтерна-
тиву, а прийме рішення відповідно до своїх внутріш-
ніх правил. Здебільшого це закінчиться штрафом 
клієнта за дострокове розірвання, що рівносильне 
втраті практично всіх накопичених за депозитним 
договором відсотків [4].

Головною відмінною особливістю ринку страху-
вання життя в нашій країні є низький рівень про-
никнення. Причин кілька, а саме відсутність куль-
тури страхування, нестабільність національної 
валюти, що зводить нанівець інвестиційну прива-
бливість страхування, відсутність довіри до гравців 
фінансового ринку з боку населення.

Однак потрібно розуміти, що європейські тради-
ції страхування докорінно відрізняються від україн-
ських. Наприклад, коли в Європі страхування життя 
тільки починало розвиватися, ризикове страхування 
знаходилося вже на дуже високому рівні. В Україні 
ж ризиковий ринок йде практично нога в ногу з рин-
ком страхування життя. Це створює додаткові склад-
нощі та проблеми як для страхових компаній, так і 
для клієнтів, яким досить складно прищепити усві-
домлення того, що страхування – це реальна потреба 
та необхідність (рис. 2).

Сьогодні українці більше схильні купувати ризи-
кове страхування життя, оскільки термін дії догово-
рів від одного року. У сформованій ситуації невизна-
ченості та економічного спаду, банкрутства ключових 
банків на ринку, валютної дестабілізації громадяни 
України неохоче укладають накопичувальні дого-
вори на тривалий термін.

З іншого боку, незалежно від країни людина 
починає піклуватися про своє майбутнє лише після 
того, коли знаходить роботу, яка приносить стабіль-

Рис. 1. Динаміка страхових премій та страхових виплат зі страхування життя  
за 2014–2016 рр., І пів. 2017 р. (млн. грн.)
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ний дохід. І, відверто кажучи, навіть в європейських 
країнах люди перш за все більше приділяють часу 
тому, яку машину або квартиру купити, ніж тому, 
яку страхову компанію вибрати. І в цьому поля-
гає велика заслуга громадської свідомості та досить 
високого рівня життя. Будь-який європеєць розуміє, 
що йому важливі не тільки ті доходи, які отримує 
його родина зараз і сьогодні, але й ступінь захище-
ності матеріального та фінансового благополуччя в 
майбутньому. Саме тому рівень проникнення стра-
хування у життя людей в Західній Європі сягає 
80–90%, оскільки вони розуміють глобальну роль 
страхування для суспільства, його користь і, що 
важливо, його механізм роботи [7].

Українці, на жаль, в підході до захисту своєї ста-
більності та благополуччя поки що набагато менше 
відповідальні. І якщо страхування майна увійшло 
вже в звичку, то захист життя та здоров’я відходить 
на другий план. А на покупку накопичувального 
поліса наші співгромадяни не прагнуть вишукувати 
та виділяти додаткові кошти, оскільки не вважають 
це першочерговим та пріоритетним.

Висновки. Отже, вітчизняний страховий ринок 
має дуже хороший потенціал розвитку. По-перше, 
це пов’язане з поступовим, нехай і повільним, але 
зростанням культури страхування з боку населення, 
причому позитивний досвід використання страхо-
вих продуктів вже переважує негативний. По-друге, 
привабливість такого популярного та поширеного 
інструмента, як банківський депозит, продовжує 
знижуватися, тому що банки не можуть забезпе-
чити належний рівень надійності та прибутковості 
для своїх вкладників. Водночас продукти накопи-
чувального страхування вже зарекомендували свою 
привабливість і здатність захистити капітал страху-
вальників. По-третє, все вагомішого значення набу-

Рис. 2. Зовнішні та внутрішні проблеми  
розвитку ринку страхування життя в Україні

ває пенсійна реформа, яка змушує замислитися над 
тим, що держава не має можливості підтримувати 
гідний рівень пенсій для населення. Причому чим 
далі, тим фінансові можливості державної системи 
пенсійного забезпечення слабші. А це означає, що 
в майбутньому у виграші будуть ті пенсіонери, які, 
будучи працездатними зараз, вже починають само-
стійно здійснювати накопичення.
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В статье рассмотрены современные аспекты финансового планирования акционерных обществ. Доказана важная роль фи-
нансового планирования в укреплении финансовой безопасности акционерных обществ. Предложен авторский подход к про-
цессу обеспечения финансовой безопасности акционерных обществ.
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Zabashtans’kyi M.M., Rogovyi A.V., Zabashtans’ka T.V. THE ROLE OF FINANCIAL PLANNING IN STRENGTHENING OF 
FINANCIAL SAFETY OF JOINT STOCK COMPANIES

The article covers modern aspects of financial planning of joint-stock companies. The important role of financial planning in strength-
ening of financial safety of joint-stock companies is proved. The author’s approach to the process of financial security of joint stock 
companies is offered.

Keywords: financial security, economic security, financial resources, joint-stock companies, planning of financial resources needs.

Постановка проблеми. У сучасних умовах гос-
подарювання для багатьох акціонерних товариств 
гостро постає питання фінансового забезпечення еко-
номічного розвитку, що обумовлене необхідністю 
підвищення ефективності використання наявних 
фінансових ресурсів та зміцнення власної фінансо-
вої безпеки. Досвід зарубіжних моделей господарю-
вання підтверджує високу залежність рівня фінансо-
вої безпеки від результатів фінансово-господарської 
діяльності та ефективності фінансового планування, 
яке вирішує задачі фінансового забезпечення будь-
яких управлінських рішень. Тому дослідження про-
цесу фінансового планування як важливої складової 
процесу забезпечення фінансової безпеки акціонер-
них товариств в економіці України набуває особливої 
актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кон-
цептуальні основи фінансового планування розгляда-
ються в наукових працях вітчизняних і зарубіжних 
учених-економістів, зокрема в роботах О.М. Бандурки, 
М.Д. Білик, І.О. Бланка, О.Д. Василика, О.Д. Вовчак, 
В.М. Гриньової, І.В. Зятковського, Г.Г. Кірейцева, 
Л.О. Коваленко, О.П. Кириленко, М.Я. Коробова, 
В.О. Коюди, М.Н. Крейніної, М.Л. Лишанського, 
С. Майерса, І.Б. Маслова, С.В. Онишко, А.М. Поддє-
рьогіна, С.М. Шкарлета.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Проте існує низка теоретичних і практич-
них проблем щодо планування фінансових ресурсів 

для забезпечення фінансової безпеки акціонерних 
товариств, які залишаються невирішеними та потре-
бують подальшого дослідження.

Мета статті полягає у поглибленні теоретико-
методологічних підходів до фінансового планування 
акціонерних товариств задля забезпечення належ-
ного рівня їх фінансової безпеки та створення умов 
підвищення результативності фінансово-господар-
ської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінан-
сове планування посідає особливе місце в управлінні 
соціально-економічними процесами, що відбуваються 
в суспільстві, регулюванні їх напряму та динаміки, 
забезпеченні ефективного функціонування суб’єктів 
господарювання. Фінансові прогнози, програми та 
плани, які розробляються в країні на усіх рівнях 
національної економіки, є найважливішими інстру-
ментами реалізації фінансової політики відповідних 
суб’єктів управління. Саме вони дають змогу орга-
нізувати чітку, продуману, всебічно обґрунтовану 
роботу з досягнення поставлених перед суб’єктами 
господарювання фінансових задач та цілей.

Фінансове планування можна визначити як кон-
кретну функцію фінансового менеджменту, яка 
полягає в підготовці різних варіантів фінансового 
забезпечення управлінських рішень у вигляді про-
гнозів, проектів програм і планів, обґрунтуванні 
їхньої оптимальності та створенні системи контр-
олю за ефективністю їх виконання. Таким чином, 
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фінансове планування виконує одну з основних задач 
фінансового менеджменту, що полягає у фінансовому 
забезпеченні всіх управлінських рішень.

Більшість західних та вітчизняних вчених вва-
жає, що фінансове планування – це важлива скла-
дова системи фінансового управління, що впливає на 
всі аспекти діяльності підприємства. Так, М.М. Алек-
сєєва дотримується точки зору, що планування 
є однією з функцій менеджменту та являє собою 
вміння передбачати майбутнє підприємств і викорис-
товувати ці передбачення [1]. А.Робсон стверджує, 
що планування та контроль є засобами, які спри-
яють оптимальному вибору між альтернативними 
варіантами під час прийняття рішень [7]. Ф.Л. Ченг 
та Дж.І. Фіннерті підкреслюють, що планування 
відіграє важливу роль в діяльності підприємства та 
є процесом аналізу дивідендної, фінансової, інвес-
тиційної політики, прогнозування їх результатів та 
впливу на економічне оточення компанії, а також 
прийняття рішень щодо допустимого рівня ризику 
за оптимального вибору проектів [9]. Узагальнивши 
наявні точки зору зарубіжних вчених, відзначаємо, 
що, як правило, фінансове планування розглядається 
як постійний процес визначення їх потреби, який 
орієнтований на майбутнє, має системний характер, 
здійснюється в певних узгоджених часових межах, 
передбачає складання стратегічних, тактичних та 
оперативних фінансових планів на різних рівнях 
управління підприємства, а також обов’язково вклю-
чає методи моніторингу та контролю.

З урахуванням значної ролі акціонерного капі-
талу у функціонуванні фінансової системи держави 
забезпечення результативності його функціонування 
та розвитку залишається важливим питанням еконо-
мічної політики уряду.

Водночас погіршення показників соціально-еко-
номічного розвитку країни протягом останніх років 
знайшло своє відображення в результативності функ-
ціонування акціонерних товариств. Згідно з даними 
Державного комітету з цінних паперів та фондового 
ринку України у 2016 році акціонерними товари-

ствами сплачено дивідендів на суму 5,53 млрд. грн., 
тоді як у 2015 році – 10,2 млрд. грн., що актуалізує 
проблему зміцнення їх фінансової безпеки.

Фінансові ресурси акціонерного товариства – це 
сукупність грошових надходжень і доходів, сформо-
ваних за рахунок власних, позикових та залучених 
джерел, а також призначених для фінансового забез-
печення розширеного відтворення, досягнення мети 
та задач системи менеджменту та максимізації рин-
кової вартості корпорації.

В процесі фінансового планування акціонерних 
товариств особливої уваги заслуговують окреслені 
задачі, які сформовані відповідно до умов та особли-
востей їх фінансово-господарської діяльності; вра-
ховують наявні фінансові можливості та потреби; 
визначають поточний рівень фінансової безпеки 
акціонерного товариства. Це дасть змогу більш раці-
онально використати наявний фінансовий потенціал 
акціонерних товариств в умовах обмеженості фінан-
сових ресурсів та підвищити рівень їх фінансової 
безпеки.

Проблема забезпечення фінансової безпеки акціо-
нерних товариств перебуває в колі наукових інтересів 
багатьох науковців та практиків протягом значного 
періоду часу. Проте в економічній літературі існують 
різні підходи до трактування терміна «фінансова без-
пека підприємства» (табл. 1).

З урахуванням особливостей організації фінан-
сово-господарської діяльності акціонерних товариств 
вважаємо доцільним розглядати фінансову безпеку 
акціонерного товариства як його спроможність реа-
лізовувати наявну стратегію фінансово-економічного 
розвитку з урахуванням дії зовнішніх та внутрішніх 
чинників і загроз з метою досягнення поточних та 
майбутніх фінансових інтересів, зокрема збільшення 
ринкової вартості акціонерного капіталу.

Крім того, з огляду на те, що фінансове плану-
вання є складовою загальної системи планування, 
важливою задачею є узгодженість з іншими еле-
ментами планування. На наш погляд, планування 
фінансових ресурсів має відігравати домінуючу роль 

Таблиця 1
Підходи до трактування сутності терміна «фінансова безпека підприємства»

Автор Визначення

І.О. Бланк Кількісно та якісно детермінований рівень фінансового стану підприємства, що забезпечує ста-
більну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих 
реальних та потенційних погроз зовнішнього та внутрішнього характеру, параметри якого визна-
чаються на основі його фінансової філософії та створюють необхідні передумови фінансової під-
тримки його стійкого росту в поточному та перспективному періодах.

К.С. Горячева Наявність такого фінансового стану, котрий характеризується збалансованістю та якістю сукуп-
ності фінансових інструментів, котрі використовуються підприємством, технологій і послуг, стій-
кістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатністю фінансової системи підприємства забезпечу-
вати реалізацію власних фінансових інтересів, місії та завдань достатніми обсягами фінансових 
ресурсів, а також забезпечувати ефективний та сталий розвиток цієї фінансової системи.

А.В. Гукова, І.Д. 
Анікіна

Здатність підприємства самостійно розробляти й проводити фінансову стратегію відповідно до 
цілей корпоративної стратегії в умовах невизначеного й конкурентного середовища.

Закон України «Про 
основи національної 
безпеки України»

Захищеність життєво важливих інтересів підприємства, за якої забезпечуються його сталий роз-
виток, своєчасне виявлення, запобігання реальним та потенційним загрозам економічним інтер-
есам, а також їх нейтралізація.

В.В. Каркавчук Така динамічна ознака фінансового стану підприємства, яка відображає його стійкість від вну-
трішніх та зовнішніх загроз, здатність до сталого та збалансованого розвитку, а також захисту 
фінансових інтересів.

Р.С. Папехін Певний стан фінансової стабільності, в якому перебуває підприємство для реалізації своєї стра-
тегії, який характеризується можливістю підприємства протистояти зовнішнім і внутрішнім 
загрозам.

О.І. Судакова Важлива складова частина економічної безпеки підприємства, що базується на незалежності, 
ефективності та конкурентоспроможності фінансів підприємства, яка відображається через сис-
тему критеріїв і показників його стану, що характеризують збалансованість фінансів, достатню 
ліквідність активів, наявність необхідних грошових резервів, фінансову стабільність, ступінь 
захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин.

Джерело: [2; 3; 4; 5; 6; 8]
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у фінансовому забезпеченні реалізації загальної 
стратегії економічного розвитку акціонерного това-
риства. Саме тому фінансове планування є особли-
вою підсистемою в системі забезпечення фінансової 
безпеки акціонерних товариств, а також важливою 
складовою системи його фінансового менеджменту 
(рис. 1).

На нашу думку, процес фінансового планування 
в системі менеджменту акціонерних товариств відпо-
відає принципам:

– цільового спрямування (процес планування 
фінансових ресурсів повинен забезпечувати гармо-
нійне функціонування всієї системи фінансового 
управління підприємства з метою забезпечення його 
результативного функціонування);

– варіативного розвитку (формування обґрун-
тованих та реалістичних альтернатив фінансового 
забезпечення підприємства в разі суттєвих змін 
зовнішнього та внутрішнього середовища);

– системності та збалансованості (орієнтація на 
охоплення окремими планами всіх аспектів діяль-
ності підприємства; забезпечення взаємозв’язку між 

ними з метою посилення синергетичного ефекту їх 
реалізації);

– безперервності та послідовності (фінансове 
планування є складним та безперервним процесом, 
зупинка якого повертає підприємство на початкову 
позицію, а заплановані зміни мають впроваджува-
тися в певному порядку з урахуванням досягнутих 
результатів і специфічних особливостей);

– гнучкості та реалістичності (врахування осо-
бливостей функціонування підприємства з огляду на 
часові характеристики та характер змін, що відбува-
ються на поточній фази його циклічного розвитку);

– довгостроковості (орієнтація процесу фінансо-
вого планування на розв’язання складних проблем, 
які існуватимуть у довгостроковій перспективі);

– достовірності інформації (під час фінансового 
планування необхідно використовувати інформацію, 
яка є повною та достовірною, з метою узгодження 
результатів процесу планування фінансових ресурсів 
та обсягу потреби в них).

На основі дослідження теоретичного інструмен-
тарію планування фінансових ресурсів акціонерного 

Рис. 1. Процес забезпечення фінансової безпеки акціонерного товариства
Джерело: розроблено авторами
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товариства можна охарактеризувати його концепцію 
в системі менеджменту:

1) фінансове планування має базуватися на най-
новіших методах, які дають змогу обґрунтувати 
оптимальний план формування та використання 
фінансових ресурсів за відповідними критеріями 
ефективності функціонування акціонерного товари-
ствах в ринкових умовах господарювання;

2) фінансове планування має враховувати соці-
ально-економічні умови діяльності акціонерного 
товариства (зовнішнє та внутрішнє середовище, 
інтереси власників та інвесторів);

3) процес фінансового планування має базуватися 
на достовірній інформації; важливим елементом сис-
теми менеджменту при цьому повинен стати контро-
лінг як система діагностики стану окремих елементів 
системи фінансового управління;

4) в результаті фінансового планування має бути 
отриманий додатній ефект синергії, тобто фінансо-
вий план повинен збільшити сукупну дію всіх скла-
дових системи менеджменту, а також забезпечити 
конкурентоспроможність акціонерного товариства у 
тривалому періоді;

5) система фінансового планування повинна 
враховувати особливості організаційної та орга-
нізаційно-правової форми, особливості фінансової 
діяльності та складових системи менеджменту акціо-
нерного товариства.

Важливою передумовою ефективного фінансо-
вого планування акціонерного товариства в сучасних 
умовах є забезпечення його фінансової безпеки, що 
вимагає оптимізації грошових потоків та розробки 
відповідної процедури управління для кожного виду 
фінансових ризиків. Проте різкий перехід до децен-
тралізації економіки привів до значного згортання 
планування на українських підприємствах, тоді як 
досвід промислово розвинених країн вказує на те, що 
в умовах ринку та конкуренції саме планування є 
найважливішою умовою виживання та ефективності 
функціонування.

Аналізуючи стадії життєвого циклу та критерії 
оцінювання ефективності функціонування акціонер-
ного товариства, можемо сформувати основні задачі 
фінансового планування для кожної окремої стадії 
з позиції забезпечення належного рівня фінансової 
безпеки:

– зародження (основна задача фінансового пла-
нування полягає в мінімізації фінансового ризику, 
підтриманні платоспроможності, досягненні опти-
мальності грошових потоків з метою забезпечення 
рентабельності власного капіталу);

– зростання (основна задача фінансового плану-
вання полягає у формуванні додаткових фінансових 
ресурсів з метою використання ефекту фінансового 
важеля для збільшення рентабельності власного 
капіталу, підтримання платоспроможності та опти-
мальності грошових потоків за допустимого рівня 
ризику);

– зрілість (максимізація рентабельності власного 
капіталу за рахунок ефекту фінансового важеля за 
одночасної мінімізації середньозваженої ціни фінан-
сових ресурсів з метою подовження в часі стабіль-
ності роботи підприємства);

– старіння (пошук додаткових фінансових ресур-
сів для проведення диверсифікації діяльності під-
приємства з метою забезпечення рентабельності влас-
ного капіталу та мінімізації фінансових ризиків за 

одночасного зменшення частки позикових фінансо-
вих ресурсів).

Акціонерне товариство є найбільш складною за 
правовим регулюванням формою функціонування 
господарського товариства, яка істотно відрізня-
ється майже за всіма параметрами від інших видів 
товариств. Водночас поєднання переваг акціонер-
ної форми господарювання із задачами, які ставить 
перед собою фінансове планування, дасть змогу 
повноцінно реалізувати його функції, що безпосеред-
ньо пов’язані з ефективним формуванням, розподі-
лом, перерозподілом та використанням фінансових 
ресурсів в процесі розширеного відтворення.

Висновки. Загальна мета фінансового планування 
акціонерного товариства повинна бути спрямована на 
вирішення таких завдань, як забезпечення відтворю-
вального процесу необхідними джерелами фінансу-
вання; їх формування та використання з метою збіль-
шення прибутку; дотримання інтересів акціонерів та 
інших інвесторів; гарантія виконання зобов’язань 
перед третіми особами; виявлення резервів та мобі-
лізація ресурсів з метою ефективного використання 
наявного потенціалу і підвищення конкурентоздат-
ності; підтримання нормального фінансового ста-
новища та контроль за дотриманням показників 
кредитоспроможності.

При цьому процес фінансового планування пере-
творюється на активний і дієвий елемент системи 
менеджменту акціонерного товариства лише за 
умови чіткого та взаємоузгодженого функціонування 
усіх складових системи менеджменту та фінансового 
механізму, значною мірою залежачи від рівня ква-
ліфікації фінансових працівників, їх вміння корис-
туватися інструментарієм планування залежно від 
стану зовнішнього та внутрішнього середовища, а 
також розуміння стратегічних, тактичних та опера-
тивних задач розвитку фінансової діяльності акці-
онерного товариства. Саме такий підхід до фінан-
сового планування дає змогу створити умови для 
зростання ринкової вартості акціонерного капіталу 
та зміцнення рівня фінансової безпеки акціонерного 
товариства.
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Постановка проблеми. Сьогодні в Україні реальні 
фінансові можливості місцевих органів влади є зна-
чно обмеженими, що гальмує регіональний розвиток. 
До того ж місцеві бюджети не мають повної самостій-
ності. Тому особливої актуальності набуває питання 
бюджетної децентралізації, яка є однією з основних 
умов незалежної, обґрунтованої та ефективної діяль-
ності місцевих органів влади.

Необхідність бюджетної децентралізації зумов-
лена також станом сучасного українського суспіль-
ства, потребою у посиленні громадського впливу на 
підготовку і прийняття публічно-владних рішень, 
попитом на підвищення якості управління на всіх 
рівнях з урахуванням громадсько-політичних викли-
ків, необхідності стимулювання розвитку регіонів 
для подолання економічної кризи, залучення необ-
хідних інвестиційних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
бюджетної децентралізації та питання децентралізо-
ваного управління бюджетною системою на сучасному 
етапі перебувають у центрі уваги як вітчизняних, так 
і зарубіжних учених: Д. Б’юкенена, В. Гейця, Ю. Глу-
щенка, О. Кириленко, І. Луніної, В. Оутса, Б. Пасіч-
ника, Т. Реви, Л. Ставничої, О. Сунцової та ін. У своїх 
роботах учені досліджували процес формування, вико-
нання місцевих бюджетів, а також проблеми міжбю-
джетних відносин. Але натепер недостатньо визна-
чено стан бюджетної децентралізації в Україні, а тому 
це питання потребує подальших досліджень.

Мета статті – аналіз рівня бюджетної децентраліза-
ції в Україні, виявлення основних проблем, що вини-
кають на сучасному етапі, та обґрунтування пріори-
тетних напрямів щодо удосконалення цього процесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основу 
фінансової політики держави становить бюджетна 
політика, яка пов’язана із формуванням та виконан-
ням бюджетів усіх рівнів. Економічна нестабільність 
і спад виробництва негативно впливають на форму-
вання доходів та фінансування видатків бюджету. 
Важливим питанням залишається визначення опти-
мальних меж функціонування бюджетів усіх рівнів 
і забезпечення їх якісного і ритмічного виконання 
[1]. Оптимальний розподіл повноважень між цен-
тральною владою та місцевим самоврядуванням є 
невід’ємною умовою ефективного функціонування 
фінансової системи загалом. 

У процесі децентралізації здійснюється перероз-
поділ повноважень (прав та обов’язків) або між орга-
нами влади одного рівня (горизонтальна децентра-
лізація), або між центральною та місцевою владою 
(вертикальна децентралізація) [2].

Загалом, децентралізація – це процес розши-
рення і зміцнення прав та повноважень адміністра-
тивно-територіальних одиниць або нижчих орга-
нів та організацій за одночасного звуження прав і 
повноважень відповідного центру з метою оптимі-
зації та підвищення ефективності управління сус-
пільно важливими справами, найповнішої реалізації 
регіональних і місцевих інтересів [3]. Ключова ідея 
децентралізації полягає у передачі органам місце-
вого самоврядування компетенції для розв’язання 
питань, пов’язаних із місцевими потребами.

Децентралізація (від латинського de – «запере-
чення», centralize – «середній, центральний») означає 
«знищення, скасування або ослаблення централізації 
і розширення прав низових органів управління» [4]. 
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Таблиця 1
Видатки Зведеного та місцевих бюджетів у 2013–2017 рр.

Показники 2013 2014 2015 2016 2017

Видатки Зведеного бюджету, млрд. грн. 505,84 523,13 679,87 835,59 1056,76

Видатки місцевих бюджетів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів), млрд. грн. 218,24 223,51 276,94 346,24 490,12

Коефіцієнт децентралізації видатків, % 43,14 42,73 40,73 41,44 46,38

Джерело: складено авторами за даними [9]

Таблиця 2
Доходи Зведеного та місцевих бюджетів у 2013–2017 рр.

Показники 2013 2014 2015 2016 2017

Доходи зведеного бюджету, млрд. грн. 429,99 443,98 652,03 782,75 1016,79 

Доходи місцевого бюджету (без урахування 
міжбюджетних трансфертів), млрд. грн. 92,37 89,02 120,48 170,65 229,49

Коефіцієнт децентралізації доходів, % 21,48 20,05 18,48 21,80 22,57

Джерело: складено авторами за даними [9]

Основними причинами, що зумовлюють пере-
дачу більшого обсягу повноважень та відповідаль-
ності органам місцевого самоврядування, є: більша 
ефективність та підзвітність органів місцевого само-
врядування; ефективніший місцевий розвиток; 
впровадження демократії. У результаті зміцнення 
місцевого самоврядування держава ефективніше 
виконує покладені на неї функції [5].

На нашу думку, бюджетна децентралізація – це 
процес передачі частини повноважень центральних 
органів влади органам місцевого самоврядування 
з метою розширення їх прав та обов’язків щодо 
мобілізації та використання фінансових ресурсів 
задля результативного виконання покладених на 
них завдань та ефективного розвитку відповідних 
територій. 

Необхідно звернути увагу на те, що науковці 
виділяють позитивні і негативні сторони бюджетної 
децентралізації. Так, Г.В. Вознюк виділяє такі пере-
ваги бюджетної децентралізації: 

– можливість збереження макроекономічної 
стабільності;

– можливість забезпечення певного рівня інвес-
тиційної активності;

– стимулювання органів місцевого самовря-
дування до нарощування власного бюджетного 
потенціалу;

– забезпечення фінансової самостійності органів 
місцевого самоврядування у прийнятті рішення та 
інші переваги [6].

Погоджуємося з думкою вищезгаданого автора, 
але хочемо доповнити такі переваги бюджетної децен-
тралізації, як збільшення частки місцевих бюджетів 
у доходах та видатках зведеного бюджету та підви-
щення якості послуг для кожного громадянина.

Серед недоліків бюджетної децентралізації варто 
відзначити те, що вона поглиблює диференціацію 
у рівнях розвитку регіонів, мінімізує ефективність 
контролю центральної влади за бюджетним проце-
сом на місцевому рівні, сприяє росту корупції, якщо 
політична конкуренція на місцевому рівні обмежена, 
тощо [6].

Отже, бюджетна децентралізація, як і будь-який 
інший процес, має позитивні і негативні сторони. 
Важливо наголосити, що для кожного регіону на пев-
ному етапі розвитку реалізація принципів бюджетної 
децентралізації має свої позитиви і ризики. Проте, 
незважаючи на певні негативні сторони, бюджетна 
децентралізація є запорукою децентралізації влади, 
становлення ефективної системи місцевих фінансів, 
ефективним інструментом стимулювання регіональ-

ного розвитку та забезпечення фінансової безпеки 
регіону [7].

Проведемо аналіз стану бюджетної децентралі-
зації в Україні. Рівень бюджетної децентралізації 
може вимірюватися такими показниками, як:

1) коефіцієнт децентралізації видатків – частка 
місцевих бюджетів у видатках Зведеного бюджету, %; 

2) коефіцієнт децентралізації доходів – частка 
власних доходів місцевих бюджетів (тобто доходів 
без урахування трансфертів) у доходах Зведеного 
бюджету, %;

3) коефіцієнт децентралізації податкових дохо-
дів – частка місцевих бюджетів у податкових надхо-
дженнях Зведеного бюджету, %; 

4) обсяг видатків місцевих бюджетів до ВВП – 
відображає частину фінансових ресурсів, що розподі-
лена між суб’єктами місцевого самоврядування.

5) частка власних доходів у структурі доходів міс-
цевих бюджетів, % [8].

Проаналізуємо значення коефіцієнта децентралі-
зації видатків за 2013–2017 рр. (табл. 1).

Як свідчать дані таблиці 1, упродовж 2013–2015 рр. 
спостерігається зменшення коефіцієнта децентралі-
зації видатків. Проте у 2016 та 2017 рр. цей показ-
ник зростає і становить 46,38%, що майже на 5% 
більше, ніж у минулому періоді, і на 3,24% більше, 
ніж у 2013 р. Найменший рівень децентралізації за 
видатками був у 2015 році (40,73%). 

Далі проаналізуємо значення коефіцієнта децен-
тралізації доходів протягом 2013–2017 рр. (табл. 2), 
враховуючи те, що показником високого рівня децен-
тралізації є частка місцевих доходів на рівні понад 
45% загальнодержавних доходів, середнього рівня – 
30–45%, а низького рівня – менш як 30% [8].

З таблиці 2 бачимо, що протягом 2013–2017 рр. 
коефіцієнт децентралізації доходів коливався у межах 
18–23%. Тобто якщо зважати на прийняте зна-
чення показника, то в Україні спостерігається низь-
кий рівень децентралізації за доходами. Протягом 
2013–2015 рр. цей показник зменшувався, лише 
протягом 2016–2017 рр. поступово зростав. У 2017 р. 
питома вага доходів місцевого бюджету у зведеному 
бюджеті становила лише 22,57%. 

Проаналізувавши таблиці 1 і 2, можна дійти 
висновку про те, що у 2013–2017 рр. спостерігається 
поліпшення показників бюджетної децентралізації 
як за доходами, так і за видатками, проте це від-
бувається досить повільними темпами. Отже, для 
місцевих бюджетів характерною залишається певна 
нестача фінансових ресурсів для виконання власних 
та делегованих повноважень.
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Розглянемо коефіцієнт децентралізації податко-

вих доходів у 2013–2017 рр. (рис. 1)
З рисунку 1 можна дійти таких висновків. 

З 2013 р. до 2015 р. коефіцієнт децентралізації подат-
кових доходів зменшувався і в 2015 р. становив 
19,35%. З 2016 р. цей показник зростав і у 2017 р. 
становив 24,27%, що на 1,29% перевищує значення 
коефіцієнта у 2013 р. Це свідчить про те, що кількість 
податкових надходжень місцевих бюджетів зростає у 
податкових надходженнях Зведеного бюджету, хоч і 
знову ж таки повільними темпами. Варто зазначити, 
що бюджетна децентралізація передбачає збільшення 
податкових надходжень до місцевого бюджету, тобто 
питання щодо розширення переліку податків, що 
зараховуються до місцевого бюджету, є актуальним.

Важливим показником, що визначає рівень 
бюджетної децентралізації України, є обсяг видат-
ків місцевих бюджетів до ВВП. Він відображає-
частину фінансових ресурсів, що розподілена між 
суб’єктамимісцевого самоврядування. Якщо показ-
ник більше 15%, то рівень децентралізації є висо-
ким, 15–10% – середнім, нижче 10% – низьким [8].

В Україні в 2013–2017 рр. обсяг видатків місце-
вих бюджетів в середньому становив 15,98% ВВП. Це 
свідчить про те, що в Україні високий рівень децен-
тралізації. Розглянемо частку видатків місцевих 
бюджетів у ВВП в динаміці протягом 2013–2017 рр. 
Так, у 2013 р. цей показник становив 15,1%, у 
2014 р. –14,3%, у 2015 р. – 14%, у 2016 р. – 14,5%, 
а у 2017 р. – 19% [9]. Тобто найбільша частка видат-
ків місцевих бюджетів у ВВП була у 2017 р. і ста-
новила 19%, а найменша – у 2015 р. (лише 14%). 
Розглянемо цей показник у 2017 р. в розрізі функці-
ональної класифікації видатків (рис. 2).

З рисунку 2 можна побачити, що у 2017 р. най-
більшу частку видатків у ВВП становили видатки міс-

цевих бюджетів на освіту (5,1%), соціальний захист 
(3,6%), а найменшу – на пенсії (0,3%) і транспорт 
(0,3%). Важливо, що видатки на освіту, соціальний 
захист та соціальне забезпечення фінансуються за 
рахунок субвенцій, тобто фактично визначаються 
рішеннями центральних органів влади. А бюджетна 
децентралізація наголошує про те, що місцеві органи 
влади самостійно формують свої бюджети відповідно 
до визначених потреб.

Важливим показником бюджетної децентраліза-
ції є частка власних доходів у структурі доходів міс-
цевих бюджетів. Цей показник свідчить про фінан-
сову самостійність органів місцевого самоврядування 
(табл. 3)

З таблиці 3 можемо дійти таких висновків. Про-
тягом 2013–2017 рр. питома вага власних доходів 
місцевих бюджетів була менше 50%. Найбільшим 
цей показник був у 2016 р. (46,62%), а наймен-
шим – у 2015 р. (32,91%). Для порівняння, у пост-
соціалістичних країнах ЄС спостерігаласятенден-
ція до зростання частки власних доходів місцевих 
бюджетів(Словенія, Естонія – 62%, Чехія – 73%) і 
зменшення трансфертів іздержавного бюджету (їх 
частка не перевищує 50%) [8], тоді як в Україні їх 
частка зменшується (з 46,62% у 2016 р. до 45,13% у 
2017 р.), а трансферти стали основним джерелом над-
ходжень до місцевих бюджетів (52–56%), що означає 
зростання фінансової залежності від центру. Низь-
кий рівень частки власних доходів робить систему 
акумулювання доходів місцевих бюджетів України 
неефективною, що сприяє зменшенню бюджетного 
фінансування та призводить до поглиблення наявних 
проблем на місцевому рівні. Бюджетна децентраліза-
ція повинна сприяти збільшенню власних доходів у 
місцевих бюджетах, а також зменшення делегованих 
повноважень центральних органів, тобто питома вага 
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Рис. 2. Частка видатків місцевих бюджетів у 2017 році  
в розрізі функціональної класифікації видатків

Джерело: складено авторами за даними [9]

Рис. 1. Коефіцієнт децентралізації податкових доходів у 2013–2017 рр.
Джерело: складено авторами за даними [9]
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власних доходів місцевих бюджетів повинна бути 
більшою за 50%.

Проаналізувавши всі показники бюджетної 
децентралізації, можна дійти висновку, що сьогодні 
в Україні є певні проблеми щодо проведення цього 
процесу, а саме: показники бюджетної децентра-
лізації як за доходами, так і за видатками зроста-
ють повільними темпами; частка власних доходів не 
перевищує 50% у доходах місцевих бюджетів, зна-
чний відсоток трансфертів із державного бюджету до 
місцевих.

Тому можна виділити такі пріоритетні напрями 
удосконалення процесу проведення бюджетної децен-
тралізації в Україні:

– удосконалення нормативно-правової бази щодо 
бюджетної децентралізації та розподіл повноважень 
між центральними та місцевими органами влади;

– підвищення ефективності місцевих подат-
ків та зборів шляхом удосконалення механізму їх 
адміністрування; 

– розроблення методичних рекомендацій щодо 
проведення моніторингу та оцінки результативності 
регіональних стратегій щодо формування спромож-
них об’єднаних територіальних громад та інші.

У цьому контексті досить важливим є досвід 
Польщі. Варто зазначити, що в Польщі не було 
окремої реформи децентралізації. Разом із нею 
було змінено багато речей: система освіти, охо-
рони здоров’я, система перерозподілу коштів 
через бюджет тощо. Як бачимо, в Україні кожна 
реформа здійснюється відокремлено одна від одної. 
У Польщі це був системний підхід, який базувався 
на зміні в територіально-адміністративному поділі. 
І вже після цього накладалися інші реформи, і 
вони працювали разом [10].

Так, за польським законодавством ключовими 
джерелами власних доходів бюджетів гміни стали: 
податок на нерухомість, сільськогосподарський пода-
ток, лісовий податок, податок із транспортних засо-
бів, із доходів фізичних осіб, податок на спадщину, 
а також низка зборів (гербовий, місцевий, адміні-
стративний та ін.). Окрім того, доходи формуються 
надходженнями від податку на доходи фізичних та 
юридичних осіб; цільовими субвенціями, дотаціями 
без вказування цільового призначення та коштів 
ЄС. Бюджет гміни на 60% формують власні надхо-
дження, решта 40% дофінансовується субвенціями та 
дотаціями із центрального бюджету (наприклад, на 
освіту і медицину). Результатом проведення реформ 
у Польщі стало розмежування функцій та повно-
важень між державою та органами місцевого само-
врядування, при цьому уряд відповідає за зовнішню 
політику країни, національну безпеку, розвиток кра-
їни тощо, а місцева влада опікується наданням якіс-
них послуг населенню [11].

Отже, для України досвід Польщі є досить важ-
ливим, який варто імплементувати з урахуванням 
національних та регіональних особливостей. Також 
в Україні слід проводити реформи децентралізації 

разом з іншими реформами місцевого самовряду-
вання для того, щоб загалом вони дали синергетич-
ний ефект та сприяли соціально-економічному роз-
витку країни.

Висновки з проведеного дослідження. Бюджетна 
децентралізація є необхідною умовою становлення 
ефективної системи місцевих фінансів, вона сприяє 
розвитку регіонів, фінансової незалежності місцевих 
органів влади і підвищенню якості послуг для кож-
ного громадянина. Аналіз рівня бюджетної децентра-
лізації свідчить про те, що сьогодні впровадження 
бюджетної децентралізації в Україні відбувається 
повільними темпами. Також відсутній чіткий розпо-
діл функціональних повноважень і відповідальності 
за надання послуг між рівнями влади. 

Вважаємо, що в процесі бюджетної децентраліза-
ції в Україні передусім важливо досягнути достат-
нього рівня автономії органів місцевого самовряду-
вання щодо мобілізації доходів та їх використання, 
розділити повноваження центральних та місцевих 
органів влади, а також збільшити власні доходи міс-
цевих бюджетів для надання суспільних послуг та 
благ відповідно до потреб місцевого населення.
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Таблиця 3
Власні доходи місцевих бюджетів та міжбюджетні трансферти з Державного бюджету у 2013–2017 рр. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017

Власні доходи місцевих бюджетів, млрд. грн. 92,37 89,02 120,48 170,65 229,49

Міжбюджетні трансфери, млрд. грн. 115,85 130,60 173,98 195,4 279,00

Доходи місцевих бюджетів з урахуванням трансфертів, 
млрд. грн. 208,22 219,62 294,46 366,05 508,49

Питома вага власних доходів місцевих бюджетів, % 44,36 40,53 32,91 46,62 45,13

Джерело: складено авторами за даними [9]
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Одним із важелів впливу на стабілізацію макро-
економічного середовища в Україні є фінансова 
сфера. Основним інструментом державного регулю-
вання соціально-економічних процесів є бюджет, 
ресурси якого акумулюються на рахунках в органах 
Державної казначейської служби України.

Постановка проблеми. У процесі казначейського 
обслуговування місцевих бюджетів виникає безліч 
проблем, що потребують розв’язання. Нагальною 
проблемою є удосконалення системи ефективного 
управління коштами бюджетів усіх рівнів та проце-
дур попереднього контролю за їх використанням, роз-
роблення нової системи бухгалтерського контролю і 
звітності шляхом введення нового плану рахунків, 
створення єдиного комплексу технічних і програмних 
засобів інформаційної системи Державної казначей-
ської служби України. Потребують вирішення про-
блеми управління видатками бюджетів, які суттєво 
впливають на бюджетний механізм регулювання соці-
ально- економічного розвитку відповідних територій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Процеси 
казначейського обслуговування бюджетів різних рів-
нів досліджують багато науковців та практиків-фінан-
систів. Необхідно відзначити праці С. Булгакової, 
О. Охрімовського, П. Петрашко, В. Стоян, Н. Сушко, 
О. Чечуліної, С. Юрія, Є. Галушки та інших. Науко-
вою школою С. Булгакової, О. Чечуліної, Н. Сушко 
розроблено фундаментальні основи становлення та 
розвитку системи Казначейства. Відомими науков-
цями С. Юрієм, В. Стоян обґрунтовано механізм каз-
начейського обслуговування державного та місцевих 
бюджетів. Науковці-практики Є. Галушка, О. Охрі-
мовський у своїх працях звертають увагу на прак-
тичні аспекти касового виконання бюджету.

Час вимагає нових досліджень казначейського 
обслуговування бюджетів, оскільки вносяться зміни 
в законодавчі та інструктивні матеріали, проходять 
зміни у бюджетному процесі. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження напрямів розвитку казначейського обслуго-
вування бюджетів.

Завданнями наукового дослідження є висвітлення 
основних аспектів казначейського обслуговування 
бюджетів та визначення напрямів його розвитку.

Виклад основного матеріалу. В економічній сис-
темі будь-якої сучасної держави бюджет і бюджет-
ний механізм займає особливе місце. Через бюджети 
(державний та місцеві) здійснюється акумуляція 
фінансових ресурсів для подальшого фінансування 
державних витрат, а також здійснюється регулю-
вання найважливіших макроекономічних пропо-
рцій, в тому числі в частині вирівнювання темпів 
і структури соціально-економічного розвитку регі-
онів. Бюджет як економічна категорія знаходить 
свій прояв через функціонування системи бюджет-
них відносин – особливих економічних відносин у 
сфері формування, розподілу та витрачання колек-
тивних (спільних) фінансових ресурсів держави або 
громади [1, с. 7 ].

Бюджетним кодексом встановлено, що в Україні 
під час виконання державного та місцевого бюджетів 
застосовується казначейська форма обслуговування 
бюджетних коштів. 

Казначейське обслуговування бюджетних коштів 
передбачає: 

1) розрахунково-касове обслуговування розпо-
рядників і одержувачів бюджетних коштів, а також 
інших клієнтів відповідно до законодавства; 2) контр-
оль за здійсненням бюджетних повноважень під час 
зарахування надходжень бюджету, взяття бюджет-
них зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів 
та здійснення платежів за цими зобов’язаннями; 3) 
ведення бухгалтерського обліку і складання звітності 
про виконання бюджетів із дотриманням національ-
них положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
та інших нормативно-правових актів Міністерства 
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фінансів України; 4) здійснення інших операцій з 
бюджетними коштами [2].

Основними завданнями Казначейства України є: 
1) внесення пропозицій щодо формування держав-
ної політики у сфері казначейського обслуговування 
бюджетних коштів; 2) реалізація державної політики 
у сфері казначейського обслуговування бюджетних 
коштів [3]. 

Казначейське обслуговування є системою контр-
олю і системою, яка здійснює платежі. Казначейська 
система виконання бюджету є ефективною функціо-
нальною системою касового виконання бюджетів.

Слід зазначити, що це відповідає загальному 
напряму розвитку в країнах, які здійснюють 
бюджетну децентралізацію, такому як надання міс-
цевим органам влади додаткових бюджетних повно-
важень з одночасним посиленням контролю бухгал-
терського обліку та звітності, платежів і методів 
запозичення. Створення органу контролю за бюджет-
ними платежами забезпечує ефективну фіскальну 
дисципліну загалом у бюджетній системі.

Органи Державної казначейської служби України 
здійснюють казначейське обслуговування бюджетів 
усіх рівнів, касове виконання бюджетів за доходами 
та видатками, ведення бухгалтерського обліку всіх 
операцій у процесі виконання бюджетів та скла-
дання звітності.

Головним призначенням Державної казначей-
ської служби України є сприяння оптимальному 
управлінню державними фінансовими ресурсами. 

Запровадження повнофункціональної системи 
казначейського обслуговування державного бюджету 
та місцевих бюджетів підвищило відповідальність та 
забезпечило належну фінансово-бюджетну звітність, 
вплинуло на ефективність та продуктивність управ-
лінської діяльності, здійснення завдань, передбаче-
них макроекономічною політикою та бюджетом.

Діяльність територіальних органів Державної каз-
начейської служби України полягає в тому, що вони 
забезпечують виконання бюджетів шляхом обліку 
надходжень, податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів і проведення бюджетних видатків через 
оплату рахунків суб’єктів господарської діяльності, 
які виконали роботи, надали послуги відповідним 
розпорядникам бюджетних коштів.

Процес розвитку системи Державної казначей-
ської служби України продовжується. Органи каз-
начейства вирішують важливі проблеми проведення 
державної бюджетної політики, які відповідають 
здійснюваним у країні реформам.

Держава виконує свої функції за допомогою 
коштів державного бюджету. Тому казначейське 
обслуговування державного бюджету даєзмогу забез-
печувати контроль за відповідністю державних дохо-
дів і видатків згідно із Законом про Державний 
бюджет на поточний бюджетний рік, а також рівно-
мірний розподіл надходжень і проведення видатків 
упродовж бюджетного року.

Казначейське обслуговування місцевих бюдже-
тів доцільно розглядати як елемент структурної 
перебудови фінансових відносин у суспільстві між 
суб’єктами господарської діяльності. 

Інтегрована система казначейського обслугову-
вання бюджетів має суттєві переваги для управління 
бюджетними коштами. Вона є основою для обробки 
та фіксації всіх фінансових операцій, пов’язаних із 
виконанням бюджету, складанням фінансових зві-
тів, здійсненням контрольних процедур.

Казначейська система обслуговування бюдже-
тів забезпечує контроль за бюджетним процесом та 

надає достовірну інформацію органам державної 
влади, місцевого самоврядування про використання 
бюджетних коштів.

Діяльність органів Державної казначейської 
служби спрямована на виконання бюджетної полі-
тики та здійснення ефективного управління бюджет-
ними ресурсами. Для цього створена оптимальна 
система оперативного управління державними 
фінансами і своєчасно забезпечуються розрахунки за 
зобов'язаннями та вирішуються проблеми коротко-
строкової незбалансованості бюджетів. Процес управ-
ління грошовими потоками забезпечує оптимізацію 
здійснення видатків у межах асигнувань, передбаче-
них затвердженими бюджетами. Важлива роль від-
водиться територіальним органам Державної казна-
чейської служби у соціально-економічному розвитку 
територій, адже саме з місцевих бюджетів через 
рахунки, відкриті в органах Казначейства, здійсню-
ється фінансування соціально-культурної сфери.

На основі звітності Головного управління Дер-
жавної казначейської служби України у Чернівець-
кій області проведемо аналітичні дослідження касо-
вого виконання бюджету за останні роки. 

Місцеві бюджети Чернівецької області за 2016 рік 
виконані за доходами в сумі 7 млрд. 830 млн. 976 тис. 
801,48 грн., або 105,0% до уточненого плану, в тому 
числі по загальному фонду – 7 млрд. 174 млн. 266 тис. 
507,70 грн., або на 102,5%, спеціальному фонду – 
656 млн. 710 тис. 293,78 грн., або на 143,3%. 

За 2016 рік місцеві бюджети області (загальний 
і спеціальний фонди) виконані за видатками в сумі 
7 млрд. 561 млн. 570 тис. 476,06 грн., або 92,9% 
до уточненого плану, в тому числі по загальному 
фонду – 6 млрд. 446 млн. 074 тис. 174,01 грн., або 
на 97,7%, спеціальному фонду – 1 млрд. 115 млн. 
496 тис. 302,05 грн., або на 72,3% (уточнений план 
з урахуванням кошторисних призначень 1 млрд. 
542 млн. 019 тис. 460,76 грн.).

З місцевих бюджетів області спрямовано на кре-
дитування 4 млн. 700 тис. 393,00 грн., що стано-
вить 93,1% до уточненого плану на рік, у тому числі: 
по загальному фонду – 3 млн. 623 тис. 213,00 грн. 
(93,6 %), по спеціальному фонду – 1 млн. 77 тис. 
180,00 грн. (91,7%) [3]. 

Індекс виробництва промислової продукції у 
2016 році становив 97,6%.

Обсяг валової продукції сільського господарства 
в усіх категоріях господарств у 2016 році становив 
4328,8 млн.грн., що на 1% більше, ніж у минулому 
році. За індексом обсягу сільськогосподарського 
виробництва Чернівецька область знаходиться на 
21 місці серед інших регіонів України.

Місцеві бюджети області за 2017 рік виконані 
за доходами в сумі 10 млрд. 462 млн. 478 тис. 
676,99 грн., або 103,7% до уточненого плану, в тому 
числі по загальному фонду – 9 млрд. 579 млн. 087 тис. 
498,04 грн., або на 101,6%, спеціальному фонду – 
883 млн. 391 тис. 178,95 грн., або на 133,6%[4]. 

За 2017 рік місцеві бюджети області (загальний 
і спеціальний фонди) виконані за видатками в сумі 
10 млрд. 441 млн. 466 тис. 523,76 грн., або 94,4% 
до уточненого плану, в тому числі по загальному 
фонду – 8 млрд. 894 млн. 324 тис. 384,71 грн., або 
на 98,3 %, спеціальному фонду – 1 млрд. 547 млн. 
142 тис. 139,05 грн., або на 76,7%.

З місцевих бюджетів області спрямовано на кредиту-
вання 1 млн. 883 тис. 358,90 грн., що становить 73,9% 
до уточненого плану на рік, в тому числі: по загаль-
ному фонду – 1 млн. 855 тис. 610,78 грн. (89,2%), по 
спеціальному фонду – 27 тис. 748,12 грн. (6,0%) [5]. 
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області реалізовано продукції на 10423,2 млн.грн., 
що на 20,7% більше, ніж за 2016 рік.

Індекс виробництва промислової продукції у 
2017 році становив 107,1%. За індексом промисло-
вої продукції область посіла 8 місце серед регіонів 
України.

Обсяг валової продукції сільського господар-
ства в усіх категоріях господарств у 2017 році ста-
новив 4504,2 млн. грн., що на 5,1% більше, ніж 
у 2016 році. За індексом обсягу сільськогосподар-
ського виробництва область знаходиться на 5 місці 
серед інших регіонів України.

Важливим напрямом впливу бюджету на еконо-
мічні та соціальні процеси в державі є видатки, які 
беруть участь у формуванні величини фондів спожи-
вання та накопичення. Бюджетна політика у сфері 
державних видатків є вагомим інструментом впливу 
на соціально-економічний розвиток, особливо на 
перехідному етапі економічних реформ за обмеже-
ності фінансових ресурсів держави [6]. 

Казначейське виконання місцевих бюджетів зна-
чно посилює контроль за використанням бюджет-
ними організаціями бюджетних коштів, передбаче-
них на їхнє утримання і проведення заходів. Адже 
воно забезпечує щоденний контроль за цільовим і 
ефективним використанням бюджетних коштів, від-
повідність наданих до оплати документів (рахунків, 
договорів, актів виконаних робіт (наданих послуг) 
тощо) вимогам чинного законодавства, дотримання 
штатної, фінансової і касової дисципліни [7]. 

Реформування економічних відносин у напрямі рин-
кових перетворень в Україні охоплює тією чи іншою 
мірою всі сфери діяльності суспільства, зокрема дер-
жавний контроль і найважливішу ланку та невід’ємний 
його складник – фінансовий контроль [8, с. 123]. 

У сучасних умовах удосконалення системи ефек-
тивності формування доходів бюджету кожного регі-
ону має проводитися за такими напрямами: 

– надання більшої управлінської свободи місце-
вій владі, а саме органам місцевого самоврядування 
(громадам); 

– створення дієвих механізмів перевірки якості 
надання місцевих послуг, через які центральний 
рівень міг би пересвідчуватися, що в делегованих 
функціях досягнуто очікуваних показників успіш-
ності та дотримано національних стандартів якості; 

– здійснення моніторингу доходів місцевих 
бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу із 
застосуванням аналізу, аудиту і проведення постій-
ного контролю над справлянням податків, зборів і 
обов'язкових платежів та мобілізацією доходів від-
повідно до визначених планових показників на 
бюджетний рік; 

– своєчасне реагування на стан виконання дохід-
ної частини бюджету; її формування у поточному 
році дасть можливість підготувати ефективну та 
ґрунтовну базу для планування показників податків, 
зборів і обов'язкових платежів на наступний рік і 
не допустити недоліків минулих років у наступних 
бюджетних процесах; 

– запровадження планування місцевих бюджетів 
на середньострокову перспективу; 

– посилення інвестиційного складника місцевих 
бюджетів [9, с. 74–79]. 

Місцеві органи влади і держава, проводячи 
бюджетну політику, повинні оптимально поєднувати 
інтереси суспільства, окремих територій, підпри-
ємств і громадян. Визначальним має бути збалан-
сований розвиток приватних і державних інтересів 

у бюджетній політиці. Отже, можна дійти висно-
вку, що в Україні рівень прозорості та достовірності 
бюджетного процесу далекий від ідеального. Відсут-
ній злагоджений механізм правового регулювання, 
наслідками цього є розпорошеність, відсутність орга-
нізованості в роботі органів управління; функції 
кожного органу державної влади регламентуються в 
законодавстві не досить чітко. 

Завдання щодо організації процесу реформу-
вання бюджетної системи та її структурних елемен-
тів в будь-якій державі є доволі складним, оскільки 
зачіпає економічні інтереси багатьох суб’єктів від-
повідних правовідносин (держави, місцевих гро-
мад, платників податків, громадян), а також значно 
впливає на здатність держави виконувати взяті на 
себе зобов’язання. Бюджетний процес, у тому числі 
на місцевому рівні, є одним із ключових у системі 
загального державного управління, а тому рефор-
мування механізмів бюджетного управління завжди 
здійснюється в умовах підвищеної суспільної уваги. 
Розроблення відповідних пропозицій має проходити 
з урахуванням позицій основних політичних сил, 
впливових громадських організацій, з урахуванням 
висновків експертного середовища [1, с. 119]. 

Державна казначейська служба та її органи функ-
ціонують нині на досить високому рівні автоматиза-
ції, що є хорошим підґрунтям для створення єдиної 
державної системи передачі даних з високим ступенем 
надійності та власною системою захисту інформації. 
Під час створення системи захисту інформації необ-
хідно детально проаналізувати типи загроз, найбільш 
уразливі місця у системі та збитки, які можуть вини-
кати під час порушення системи захисту [8, с. 228].

Одним із пріоритетних напрямів роботи казначей-
ства є створення системи подання електронної звітності 
розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та дер-
жавних цільових фондів. Ця система має передбачати:

– взаємодію з даними АС « Є-Казна» ЄР/ЄМ;
– автоматичне заповнення даних із системи АС 

«Є-Казна»;
– єдину точку входу з системою дистанційного 

обслуговування клієнтів Казначейства через ПТК 
«Клієнт казначейства – Казначейство»;

– інтеграцію з системою консолідації обліко-
вих даних у центральному сховищі інформації АС 
«Є-Звіт».

Висновки. Державна казначейська служба Укра-
їни, здійснюючи казначейське обслуговування 
бюджетів, активно бере участь у проведенні бюджет-
них реформ. У складних сучасних умовах необхідно 
забезпечити стабілізацію державних фінансів та 
покращити процес казначейського обслуговування 
бюджетів шляхом:

– удосконалення системи бухгалтерського обліку 
на основі національних положень (стандартів) бух-
галтерського обліку в державному секторі та впрова-
дження нового плану рахунків виконання бюджету;

– впровадження міжнародних стандартів у роботу 
Державної казначейської служби України;

– вдосконалення складу та форм фінансової звіт-
ності про виконання державного та місцевих бюдже-
тів на основі міжнародного досвіду;

– створення системи подання електронної звіт-
ності розпорядників та одержувачів бюджетних 
коштів;

– використання зарубіжного досвіду касового 
виконання бюджетів.

– удосконалення нормативно-законодавчої бази;
– посилення контролю за використанням бюджет-

них ресурсів;
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– удосконалення чинних механізмів та пошуку 
нових напрямів розвитку казначейської системи 
обслуговування бюджетів, що є необхідним елемен-
том структурної перебудови державних фінансів та 
ефективним засобом раціонального використання 
державних фінансових ресурсів;

– упровадження нового програмного забезпе-
чення виконання бюджету.

Всі ці заходи спрямовані на покращення меха-
нізму казначейського обслуговування бюджетів. 
Необхідно розробляти нові підходи до функціону-
вання органів, які забезпечують управління ресур-
сами державного та місцевих бюджетів. 
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ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РИНОК ЗЕМЛІ  
(ПОЛТАВСЬКИЙ ДОСВІД ТА УРОКИ)

Узагальнено історичний досвід функціонування ринку землі на Полтавщині після скасування у 1861 р. кріпосного права та 
здійснення інших аграрних реформ другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Виявлено основні шляхи розвитку закономірного в умо-
вах ринкових економічних відносин процесу купівлі-продажу сільськогосподарських угідь різними соціальними групами тогочас-
ного населення краю. Доведено, що основним фактором мобілізації земельних угідь, переходу їх від одного власника до іншого 
було створення у 70–80-х роках ХІХ ст. державного і приватного банківського довгострокового та короткострокового кредиту на 
досить сприятливих для покупців умовах, які, однак, не були однаковими для усіх категорій позичальників. Найвигідніші умови 
кредитування тогочасне імперське законодавство надавало потомственним дворянам. Прямим наслідком розвитку ринку землі 
стало підвищення ефективності усього аграрного сектору, зростання урожайності зернових культур та збільшення валового об-
сягу усього сільськогосподарського виробництва у нашому регіоні.

Ключові слова: Полтавщина, ринок землі, Селянський банк, Дворянський банк, сільськогосподарський кредит.

Красникова О.Н. ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ЗЕМЛИ (ПОЛТАВСКИЙ ОПЫТ И УРОКИ)
Обобщен исторический опыт функционирования рынка земли на Полтавщине после отмены в 1861 г. крепостного права 

и осуществления других аграрных реформ второй половины ХІХ – начала ХХ века. Обнаружены основные пути развития за-
кономерного в условиях рыночных экономических отношений процесса покупки-продажи сельскохозяйственных угодий разны-
ми социальными группами населения края того времени. Доказано, что основным фактором мобилизации земельных угодий, 
перехода их от одного владельца к другому было создание в 70–80-х годах ХІХ века государственного и частного банковского 
долгосрочного и краткострочного кредита на довольно выгодных для покупателей условиях, которые, однако, не были одина-
ковыми для всех категорий заемщиков. Самые выгодные условия кредитования имперское законодательство того времени 
предоставляло потомственным дворянам. Прямым последствием развития рынка земли стало повышение эффективности все-
го аграрного сектора, повышение урожайности зерновых культур и увеличение валового объема всего сельскохозяйственного 
производства в нашем регионе.

Ключевые слова: Полтавщина, рынок земли, Крестьянский банк, Дворянский банк, сельскохозяйственный кредит.

Krasnikova O.M. MORTGAGE LENDING AND ITS IMPACT ON THE LAND MARKET (POLTAVA EXPERIENCE AND LESSONS)
It is generalized historical experience of the land market in Poltava region after the abolition in 1861 of serfdom and the implementation 

of other agricultural reforms of the second half of XIX th – early XX th c. It is found the basic ways of development in terms of market eco-
nomic relations in buying and selling of farmland by different social groups of that time population of the region. It is proved that the main 
factor in the mobilization of land, their transition from one owner to another was the creation in 70–80 years of theXIX th century public and 
private long-term bank loan on very favourable terms for the buyer. A direct consequence of the land market was improving the efficiency of 
the entire agricultural sector, increasing productivity of grain crops and increasing all gross agricultural production in our region.

Keywords: Poltava region, land market, Peasant Bank, Noble Bank.

Постановка проблеми. Вже понад чверть століття 
Україна намагається побудувати ефективну еконо-
міку, в основу якої були би покладені ринкові прин-

ципи господарювання. Проте найважливіший елемент 
ринку – приватна власність на землю – досі залиша-
ється не фактом, а лише декларацією. Сьогодні селя-
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нин може користуватися і володіти своїми угіддями 
згідно з відповідним державним актом на земельну 
власність, але немає головного її елемента – права 
розпоряджатися. Останнє означає купівлю – продаж, 
заставу, дарування тощо. Іншими словами, саме ті 
елементи права, які давно показали свою ефектив-
ність не лише в сучасних розвинутих країнах, але і в 
українських реаліях епохи вільного підприємництва, 
яка, як відомо, настала у Наддніпрянській Україні 
після скасування у 1861 р. кріпосного права.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Невдо-
взі після ухвалення Конституції України, яка закрі-
пила за українцями право власності на землю, автор 
цих рядків уже мав можливість висловити свою 
позицію щодо ринку землі, опублікувавши в жур-
налі «Економіка України» (1999, № 8, с. 65–74) від-
повідне наукове дослідження. 

За останні чверть століття з'явилося немало 
публікацій, у яких тією чи іншою мірою автори тор-
каються питань, пов’язаних із формуванням ринку 
землі у Наддніпрянській Україні. Чи не найґрунтов-
ніше це питання висвітлив чернігівський дослідник 
В.М. Шевченко, опублікувавши у 2010 р. відповідну 
ґрунтовну монографію [42]. Проте в опублікованих 
працях автори торкаються лише окремих питань, 
пов’язаних із мобілізацією сільськогосподарських 
угідь у нашому краї після 1861 р.

Постановка завдання. Враховуючи ту політичну 
гостроту, якої набуло питання ринку землі на сучас-
ному етапі вітчизняного державотворення, цілком зро-
зумілим буде звернення до того історичного досвіду, 
який мав місце на Полтавщині у 1861–1917 рр. 
Широкому загалу практично нічого невідомо про те, 
як саме свого часу функціонував у нас ринок землі і, 
найголовніше, якими були результати цього процесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
рубежі ХІХ і ХХ ст. площа Полтавської губернії ста-
новила близько 44 тис. км2, де мешкало 1,9 млн осіб 
обох статей, з яких 1688488 належали до сільських 
станів; 96049 – міщан; 13826 – дворян [33, с. 4-5]. 
Станом на 1877 р., тобто після того, як поміщики 
передали за викуп селянам частину належних їм за 
законом земельних угідь, становище в аграрних від-
носинах було таким: із 4052814 десятин (1,0954 га – 
прим. авт.) 2033544 дес. (50,2%) належало на Пол-
тавщині привілейованим станам (дворяни, офіцери, 
духовенство), тоді як 1920799 дес. (47,4%) – козакам, 
селянам і міщанам. Ще 98471 дес. (0,4%) – держав-
ним установам та церкві [32, с. 11]. Згідно з чинним 
на той час законодавством для забезпечення серед-
ньостатистичної селянської родини з 6 осіб потрібно 
було мати не менше 5 дес. на особу чоловічої статі 
[7]. Що ж до Полтавської губернії, то згідно з розра-
хунками як дожовтневих [5, с. 27], так і провідних 
радянських дослідників [14, с. 334] землеволодіння 
площею до 6 дес. вважалося недостатнім для продо-
вольчого забезпечення та сплати належних податків 
вищезгаданої селянської родини, тоді як власник 
угідь площею від 6 до 9 дес. вважався середньо забез-
печеним, а понад 9 дес. – заможним. З різних при-
чин основна маса селянсько-козацьких родин нашого 
краю (68,2%) мала недостатню кількість земельних 
угідь, а значна частина дворів належала до катего-
рії безземельних. Так, згідно з подвірним переписом, 
здійсненим полтавським земством у 1882–1889 роках, 
із 346598 селянсько-козацьких дворів 59083 (17,2%) 
були безземельними; 198408 (57,2%) мали до 6 дес. 
Інших 89107 господарств (25,7%) є підстави відне-
сти до категорії заможних [34, с. 38]. Отже, потреба 
у польових угіддях після аграрних реформ 60-х років 

ХІХ ст. була на Полтавщині досить гострою, можна 
сказати, для частини – на межі життя і смерті. Вихо-
дом зі складної життєвої ситуації могло бути лише 
переселення в інші регіони країни або ж спроба 
купити бажану землю. Понад 800 тис. полтавців після 
1861 р. скористалися переселенням [21, с. 643], тоді 
як основна маса сільськогосподарських товаровироб-
ників широко користувалася ринком землі. У тогочас-
ного селянина найчастіше не було достатніх коштів, 
які могли би бути використані для розширення свого 
землеволодіння, а тому єдиним прийнятним варіан-
том було звернення до тієї чи іншої кредитної уста-
нови, адже позички у лихварів коливалися від 50 до 
захмарних 1200 відсотків на рік [15, с. 3]. Спроби 
уряду вирішити проблему кредитів для непривілейо-
ваних станів за допомогою формування сітки волос-
них допоміжних кас (з 1840 р.) та ощадно-позичко-
вих товариств (1869 р.) не увінчались успіхом через 
відсутність у тих же селян вільних коштів, які вони 
могли б передати на певних умовах до щойно згаданих 
кредитних інституцій. Як зазначено у редакційній 
статті журналу «Отечественные записки» за 1880 р., 
уся імперія чула від представників сільськогосподар-
ської сфери несамовитий крик: «Грошей!» [20, с. 76]. 
Ситуація на селі з економічного погляду суттєво 
погіршилася на початку 80-х рр. ХІХ ст. у зв’язку 
з розгортанням світової аграрної кризи, своєрідною 
відповіддю на яку була організація у 1882 р. Селян-
ського, а у 1885 р. – Дворянського земельних бан-
ків, адже створені на початку 70-х рр. того ж століття 
акціонерні земельні банки дрібним товаровиробникам 
із числа непривілейованих станів через ризик непо-
вернення кредитів (за окремими винятками) позичок 
практично не видавали [16, с. 104]. Як зазначено у 
«Положенні про Селянський поземельний банк» від 
18 травня 1882 р., ця іпотечна установа була ство-
рена «для полегшення селянам усіх розрядів купівлі 
землі тоді, коли власники земель побажають продати, 
а селяни – купити їх» [23, с. 5]. Для зручності здій-
снення фінансових операцій після виникнення Дво-
рянського банку регіональні відділення цих двох іпо-
течних установ стали працювати в одному приміщенні 
з одним і тим же управляючим. Згідно зі Статутом 
Селянського банку від 27 листопада 1895 р. позички 
селянам під заставу відповідної ділянки землі могли 
бути видані на термін від 13 до 51 року і 9 місяців 
за річних відсотків від 11,5 до 6 за умови кредиту на 
максимальний термін [8]. Пізнішими законодавчими 
актами терміни кредитування і відсотки по них нео-
дноразово змінювалися, становивши у 1898 р., напри-
клад, 4% за терміну 55,5 року. Привілейовані стани 
щодо іпотеки мали суттєві переваги над сільськими 
станами, адже відсотки за кредитами у них завжди 
були найнижчими (з 1897 р. – 3,5% річних) за макси-
мального терміну 66,2 року [2, с. 631].

Якщо державні земельні банки надавали позики 
під заставу землі лише на тривалий термін, то акці-
онерні земельні банки практикували і короткостро-
кові (до трьох років) кредити. Якщо при довгостро-
ковій позичці (66,2 роки) відсотки були фіксованими 
(4,5 % річних) [31, с. 52], то при короткостроковій їх 
розмір у кожному конкретному випадку встановлю-
вало правління акціонерного банку [9]. Певні суми 
кредиту на розширення свого землеволодіння дрібні 
сільськогосподарські товаровиробники могли отри-
мати від земських органів місцевого самоврядування 
за рахунок так званого Олександрівського капіталу 
(з 1896 р.) та земських кас дрібного кредиту згідно із 
законом від 7 червня 1904 р. [10]. Проте їх загальна 
сума була настільки незначною, що суттєвого впливу 
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на мобілізацію сільськогосподарських угідь вона 
не мала. Вирішальний вплив на цей процес мали, 
як і слід було чекати, банківські кредити, включа-
ючи і позички Державного банку, адже ця установа 
з 1884 р. стала видавати великим землевласникам 
так звані соло-вексельні кредити [25, с. 118], а з 
1893 р. – позички під заставу урожаю [3, с. 335].

Загальні показники кредитування Полтавським 
відділенням Селянського поземельного банку місце-
вих дрібних сільськогосподарських товаровиробників 
мали такий вигляд: за 18 років (1883–1900 рр.) було 
видано 3588 позичок на загальну суму 13579304 рублі. 
Як результат, у розпорядження позичальників пере-
йшло 167366 десятин [35, с. 26]. Згідно зі статис-
тикою 1898–1900 рр. безземельних серед покуп-
ців було 18,9%; мали до 1,5 десятин – 45,3%; від 
1,5 до 3 дес. – 24,5%; від 3 до 6 дес. – 12,8% і більше 
6 дес. – 6% [35, с. 45]. З часу відкриття Полтавського 
відділення Дворянського земельного банку станом на 
1 січня 1901 р. потомственним дворянам краю було 
видано кредитів на суму 18350 тис. руб. під заставу 
1017667 десятин землі [35, с. 161]. Звертаючи увагу 
на низькі відсотки за кредитами (до 3,5%) та пері-
одичне списання боргу окремим позичальникам, 
міністр фінансів С. Ю. Вітте у 1896 р. цілком спра-
ведливо називав Дворянський банк «напівблагодій-
ною» установою [13]. Однак найбільше коштів під 
заставу 500949 десятин землі було видано за 15 років 
(1886–1900 рр.) Полтавським акціонерним земель-
ним банком – 27270700 руб [35, с. 162]. На початку 
ХХ століття, коли діяльність Селянського банку 
була узгоджена із завданнями столипінської аграр-
ної реформи, кредитування дрібних товаровиробників 
було суттєво збільшено. Так, якщо за 1883–1900 рр. 
місцеве відділення Селянського банку уклало зі своїми 
позичальниками 4652 угоди, то у 1911 р. у 4,5 раза 
більше – 20524 [40, арк. 15]. Загалом по імперії за 
час свого існування Селянський банк видав своїм клі-
єнтам астрономічну як на той час суму кредитів – 
1,7 мільярда рублів [22, с. 157]. Якщо до цієї суми 
додати іпотечні кредити інших банків, то загальна 
сума позик набагато перевищить 2 млрд. [37, с. 17]. 
Адже Полтавський земельний банк, наприклад, за 
39 років (1874–1912 рр.) лише короткострокових кре-
дитів видав на суму 27350 тис. руб. [29]. Звичайно 
ж, не усі позичальники змогли погасити банкам свої 
борги. За 11 років (1896–1906 рр.) загалом по імперії 
Селянський банк відібрав у 27,8% боржників застав-
лені земельні угіддя [12, с. 315]. На Полтавщині цей 
відсоток становив 35,8% [12, с. 105]. Однак фактом 
залишаються величезні зрушення у мобілізації сіль-
ськогосподарських угідь за 1861–1917 рр.: дворяни 
продали 1028039 десятин; духовенство – 8743, тоді 
як купці збільшили своє землеволодіння на 68650; 
міщани – на 54871; козаки – на 805104; селяни – на 
603219 десятин [38, с. 39]. Селяни могли б, очевидно, 
купити ще більше землі, коли б не ухвалення 14 грудня 
1893 р. закону про заборону купівлі-продажу наділь-
них земель навіть у тому разі, коли уся викупна сума 
за них внесена до казначейства [4, с. 368]. Щоби про-
дати свою землю, селяни застосовували найрізноманіт-
ніші способи, що мали юридичну силу: від вексельних 
зобов’язань до ухвали сільського сходу, укладеної у 
тому значенні, що земля прийнята громадою від того, 
хто виселявся, і передається покупцеві [29, с. 77]. 
За підрахунками знаного в Україні фахівця з історії 
ринку землі В.М. Шевченка, найінтенсивніше про-
цес купівлі-продажу землі у другій половині ХІХ і 
на початку ХХ ст. розвивався саме на Полтавщині, 
де, як уже згадувалося раніше, половина мешканців 

села була козаками [41, с. 100]. Прямим наслідком 
кредитування сільськогосподарських товаровиробни-
ків стала суттєва зміна структури землеволодіння, а 
також зростання ефективності рослинництва і тварин-
ництва. Так, якщо урожай жита – головної зернової 
культури Полтавщини у 1871–1875 рр. – становив у 
середньому 27,4 пуда з десятини, то у 1912–1916 рр. – 
94 пуди, тобто ріст становив 348%; ярової пшениці – 
відповідно 22,8 і 52,2 пуда (226%). У тваринництві 
теж відбулися помітні зміні. Так, поголів’я коней – 
головної тяглової сили землеробів – з 1861 по 1916 рік 
зросло зі 180 тисяч до 574 тисяч (+318,8%). Приклад 
Полтавської губернії спростовує поширену у радян-
ській історіографії тезу про розорення селянських гос-
подарств [39, с. 143]. Так, із 1882 по 1916 рік загальна 
чисельність селянсько-козацьких господарств зросла 
з 59083 [34, с. 38] до 40806 [38, с. 23]. Лише за 
1901–1916 рр. валовий збір зернових зріс на 129% (зі 
124762,3 тис. пудів до 160920 тис. пудів) [30, с. 161]. 
Якщо у 1851–1860 рр. питома вага посівів непривіле-
йованих станів становила на Полтавщині 67,4%, то у 
1916 р. – вже 81% [17, с. 182].

Таким чином, прогрес у сільському господарстві 
Полтавщини, як, між іншим, і усієї тогочасної кра-
їни, був очевидним, що дає підстави деяким сучасним 
апологетам імператорської Росії на всі лади розхва-
лювати тогочасну економічну систему [11], в умовах 
якої селяни немов би «щедро годувалися, вишукано 
вбиралися, розкішно відпочивали…» [18, с. 8]. При-
хильники такого погляду при цьому ігнорують той 
факт, що очевидні успіхи у модернізації сільськогос-
подарського виробництва та зростанні відповідних 
економічних показників мають завдячувати не лише 
вищезгаданим кредитним ресурсам, а насамперед 
неймовірно тяжкій праці тих же непривілейованих 
станів, адже умови життя і праці значної їх частини 
були подібні, за свідченням деяких сучасників тих 
подій, до «життя собаки» [19].

У нашому розпорядженні є результати дослі-
дження економістів Полтавського губернського зем-
ства щодо продовольчого забезпечення сільськогос-
подарських товаровиробників наприкінці ХІХ ст. 
Беручи до уваги мінімальну потребу у 18 пудів зерна 
для продовольчого забезпечення однієї особи протя-
гом року, земці з'ясували, що у середньоурожайному 
1899 р. близько мільйона осіб (968228) сільських 
мешканців краю не могли отримати від землеробства 
вищезгаданої кількості продовольства [36, с. 261]. 
Зауважимо, що на рубежі ХІХ – ХХ ст. споживання 
хлібопродуктів у США становило 61 пуд; Данії – 57, 
Франції – 33; Швеції – 31; Німеччині – 27, а Гол-
ландії – 24 пуди. Останню цифру деякі тогочасні 
російські економісти вважали за медично обґрун-
товану харчову норму [1, с. 3]. Напередодні свого 
краху самодержавна Росія і, відповідно, усі її наці-
ональні окраїни за усіма основними економічними 
показниками залишалися далеко позаду практично 
усіх європейських країн. У листопаді 1912 р., напри-
клад, учасники агрономічної наради при Полтав-
ському губернському земстві з жалем констатували 
ганебний для імперії факт, коли на значно гірших 
угіддях датський та англійський фермери отриму-
вали з одного гектара землі 800 рублів прибутку, а 
полтавський селянин зі свого чорнозему мав лише 
50 рублів, тобто у 16 разів менше [26, с. 65]. Чи не 
найголовнішою проблемою, яка стояла на шляху 
інтенсифікації господарств непривілейованих станів, 
було, окрім малоземелля, непосильне оподаткування, 
громадські обов’язкові і необов’язкові та викупні (до 
1907 р.) платежі, а також численні так звані «нату-
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ральні» повинності (ремонт шляхів і канав, переве-
зення військових вантажів, гасіння лісових пожеж, 
очищення зерна у хлібозапасних магазинах, догляд 
за етапними арештованими тощо) [27, с. 57].

Висновки з проведеного дослідження. З усього 
вищесказаного можна дійти кількох важливих з 
погляду теорії і практики сучасного стану реформу-
вання аграрних відносин в Україні висновків:

1. Згідно з теорією ринкового господарства, все-
бічно обґрунтованою К.Р. Макконелом і С.Л. Брю 
в їх «Економіксі», усі засоби виробництва, вклю-
чаючи, природно, і землю, повинні бути товаром, а 
отже, і вільно купуватись і продаватися, як це і мало 
місце в Україні епохи вільного підприємництва.

2. Заборона ринку землі на законодавчому рівні, 
як це було у нашій країні у 1893 р., його не зупи-
няє, примушуючи переходити у стан тіньової еконо-
міки, від чого з відомих причин страждає як власник 
землі, так і державний бюджет.

3. Прямим наслідком ринку землі є поява дер-
жавних і приватних земельних банків, а також різ-
номанітних кооперативних інституцій, які активно 
використовують іпотеку у своїй діяльності.

4. Наявність довгострокового банківського кредиту 
зумовлює можливість широкого доступу до нього навіть 
незаможних сільськогосподарських товаровиробників, 
що сприяє модернізації рослинництва і тваринництва, 
підвищенню урожайності, а значить, і валового збору 
відповідних культур. А у цьому, врешті-решт, зацікав-
лені не лише сільськогосподарські товаровиробники, а 
й усе суспільство, адже саме наповнення дохідної час-
тини бюджету країни є неодмінною умовою зростання 
зарплат, пенсій і різноманітних стипендій. Не випад-
ковим, очевидно, є те, що відсутність ринку землі 
стала чи не найголовнішою рисою країн із низьким 
рівнем життя, таких як Куба, Венесуела, Конго, Пів-
нічна Корея та низка інших. До цього сумного списку 
можна додати, на жаль, і сучасну Україну…
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Постановка проблеми. Досліджені у статті обсяги 
ухилення від оподаткування вказують на те, що 
щороку вони завдають великих збитків дохідності 
Зведеного бюджету України. Ці кошти мають бути 
спрямовані на вирішення найважливіших проблем 
України, що матиме позитивні наслідки і для подат-
кової системи України. Ухилення від оподаткування 
є в багатьох країнах світу, а отже, доцільним буде 
використання зарубіжного досвіду.

Ефективна податкова система – запорука еконо-
мічного зростання. Нині, фіскальний напрям подат-
кової політики не здатний мінімізувати обсяги ухи-
лення та перешкоджає рівномірному регіональному 
соціально-економічному розвитку держави. Тож в 
умовах євроінтеграції вітчизняна податкова система 
потребує реформування для протидії значним обся-
гам ухилення від оподаткування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням питання ухилення від оподаткування 
займалися такі українські науковці, якВ. Дубров-
ський, Т. Єфименко, Ю. Іванов, А. Крисоватий, 
А. Луцик, Л. Сідельникова та ін. У своїх працях 
економісти приділяли увагу визначенню обсягів ухи-
лення та їх основних способів в Україні.

Постановка завдання. Визначено пріоритетні 
напрями боротьби зі втратою податкових надходжень 
та побудована економіко-математична модель плат-
ників податків, органів адміністрування та держави, 
яка характеризує діяння для максимізації власного 
прибутку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ухи-
лення від оподаткування – це діяння особи, спрямо-

ване на повну несплату певних податків, зборів чи 
обов’язкових платежів, які мають сплачуватися під-
приємствами, установами чи організаціями різних 
форм власності, а також фізичними особами. Пого-
джуємося з думкою Л. Сідельникової щодо наявності 
фактора умисного порушення податкового законо-
давства в ухиленні від сплати податків [1, с. 227]. 
Ю. Іванов підтверджує, що «фактично ухилення 
характеризується бездіяльністю, тобто невиконан-
ням конституційного обов’язку зі сплати податків, 
зборів і обов’язкових платежів» [2, с. 255].

Ухилення від сплати податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів може бути вчинене, напри-
клад, шляхом:

1. Неподання документів, пов’язаних із їх обчис-
ленням та сплатою до бюджетів чи державних цільо-
вих фондів (податкових декларацій, розрахунків, 
бухгалтерських звітів і балансів тощо).

2. Приховування об’єктів оподаткування.
3. Заниження цих об’єктів.
4. Заниження сум податків, зборів, інших 

обов’язкових платежів.
5. Приховування факту втрати підстав для одер-

жання пільг з оподаткування.
6. Подання неправдивих відомостей чи докумен-

тів, що засвідуть право фізичної особи на податковий 
кредит або на податкову соціальну пільгу [3].

Головною причиною ухилення від сплати подат-
ків є вплив податків на доходи і витрати платників 
за недостатнього усвідомлення ними вигід від спожи-
вання суспільних благ, що фінансуються за рахунок 
податкових платежів [4, с. 289].
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А. Луцик виділяє такі причини ухилення від 

оподаткування:
1. Високий рівень витрат, пов’язаних із дотри-

манням податкового законодавства.
2. Приховані диспропорції у розподілі податко-

вого навантаження. Чинне законодавство з питань 
оподаткування не забезпечує рівномірного розподілу 
податкового навантаження.

3. Зміни в бюджетній політиці, спрямовані на 
збільшення соціальних трансфертів для населення, 
що привели до подальшого посилення фіскального 
тиску на економіку [5, с. 67].

Ухилення вiд сплати податків стало своєрідним 
каналом нелегального збагачення та однією із при-
чин зростання тіньового сектору економіки Укра-
їни. Тіньова економіка – це господарська діяльність, 
яка розвивається поза державним обліком та контр-
олем, а тому не відображається в офіційній статис-
тиці [4, с. 290]. Погоджуємося з думкою А. Луцика, 
що «важливим чинником тінізації є недосконалість 
і переважно фіскальний характер податкової полі-
тики, а також нестабільність її законодавчої бази. 
Чинне податкове законодавство України не стиму-
лює суб’єктів господарювання інвестувати капітали 
в легальну економіку. Проблемність податкової сис-
теми України визначається не величиною податко-
вих ставок, а насамперед нерівномірністю податко-
вого навантаження, заплутаністю і нестабільністю 
податкового законодавства» [5, с. 67].

За даними Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі, з 2010 по 2016 рік тіньова економіка Укра-
їни знаходилася в межах від 34 до 43% до офіційного 
рівня ВВП. Отже, близько половини ВВП України 
знаходиться в «тіні» і не оподатковується. «Тініза-
ція» економіки є однією з першочергових вагомих 
проблем, яку необхідно ліквідувати. Передусім необ-
хідно зауважити, що це надзвичайно великий рівень 
для країни, що завдає кожного року значних збит-
ків. Потрібно звернути увагу на те, що Україна має 
один із найвищих рівнів тіньової економіки в Європі.

Рівень тіньової економіки 158 країн світу дослі-
джував професор економіки Лінцського університету 

Фрідріх Шнайдер. Станом на 2015 рік найкращий 
показник був у США – 8,1% до ВВП, найгірший у 
Зімбабве – 67,0% до ВВП [6, с. 50]. Для порівняння 
розглянемо рівень тіньової економіки України та 
країн Європейського Союзу (далі – ЄС), розрахова-
ний Ф. Шнайдером (рис. 1) [6, с. 43–50].

Проблема тіньової економіки залучає експертів 
із багатьох країн світу, адже це явище є в усіх без 
винятку державах. Але в Україні її масштаби най-
вищі в Європі, тому необхідно проводити заходи про-
тидії тіньовій економіці. Натепер «детінізувати» еко-
номіку не вдалося, адже за останні 7 років її рівень 
майже не зменшився. Отже, першочерговою про-
блемою для протидії ухиленню від оподаткування є 
зменшення рівня тіньової економіки.

Тіньову економіку подолати неможливо, але її 
рівень можна мінімізувати. Треба стимулювати плат-
ників до сплати податків, надавати пільги тим секто-
рам економіки, які цього потребують. Через податки 
держава регулює економічний розвиток, у разі зни-
ження ставок чи надання пільг певним секторам 
економіки, які цього потребують, можна сприяти не 
тільки «детінізації», а й подальшому соціально-еко-
номічному розвитку регіонів. Тоді й компенсуються 
збитки від наданих пільг.

Зменшення податкового навантаження не є пер-
шочерговим шляхом до «детінізації» в Україні, 
оскільки його рівень невисокий порівняно з іншими 
країнами. Але необхідно визначити оптимальний 
розмір податкового навантаження та дотримуватися 
цього рівня.

Податкове навантаження є однією з найважли-
віших характеристик податкової системи, що являє 
собою узагальнений теоретичний вияв впливу опо-
даткування на економіку (суспільство) загалом та 
окремих економічних агентів [7, с. 47].

Отже, необхідно створювати умови для «детініза-
ції» економіки та стимулювати платників податків 
до сплати шляхом:

1. Оптимального поєднання фіскальної та регулю-
ючої функції податків.

2. Створення стимулів для інвестиційної діяльності.

Рис. 1. Рівень тіньової економіки 31 країни ЄС та України, %
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3. Виховування податкової дисципліни платників 
податків.

4. Прозорості роботи органів фіскального адміні-
стрування України.

5. Встановлення оптимального рівня податкового 
навантаження.

6. Надання пільг тим секторам економіки, які 
знаходяться в слаборозвиненому стані.

Вирішення проблеми ухилення від сплати подат-
ків можливе лише за умови розроблення сукупності 
економічних, правових, виховних, соціальних, орга-
нізаційних заходів, які сприятимуть соціально-еко-
номічному розвитку держави.

Для протидії явищу ухилення від оподаткування, 
яке щороку завдає державі великих збитків, необ-
хідно проаналізувати причини, які спонукають до 
цього платників податків. Тобто на конкретних при-
кладах розглянемо, кому вигідно навмисно ухиля-
тися від сплати податку.

Позначимо:
D  – справжній дохід, який визначається базою 

оподаткування;
T  – розмір податку, виходячи з бази оподаткування;
V  – прямі витрати на ухилення;
α  – ймовірність викриття порушення податко-

вого законодавства;
S  – штраф за ухилення згідно зі статтею 212 ККУ;
p  – ймовірність викрити факт передачі хабаря;
J  – частка від ухилення, яка піде на хабар;
Pp  – покарання, яке понесе суб’єкт оподатку-

вання за факт передачі хабаря;
Po  – покарання, яке понесе орган адміністру-

вання за факт передачі хабаря;
Z  – заробітна плата органу адміністрування;
O  – рівняння максимізації прибутку платника;
L  – рівняння максимізації прибутку органу 

адміністрування;
A  – рівняння максимізації прибутку держави.

O D T V S p J p*P

L Z p J p*P max
p

o

= − − − − −( ) − →
= + −( ) − →

α * * max

*

1

1
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Для максимізації власного прибутку суб’єкти 
оподаткування розраховують витрати, пов’язані зі 
сплатою податку, хабарями, штрафами, для того, 
щоб виявити, за яких умов прибуток буде макси-
мальним. Необхідно визначити, що є вигіднішим: 
сплата податку чи ухилення від сплати разом із 
додатковими витратами. Так само діє й орган адмі-
ністрування у питанні прийняття хабаря: якщо його 
розмір покриває ризик бути викритим і розмір пока-
рання, то для максимізації власного прибутку він 
візьме хабар.

Держава головним чином впливає на всі етапи в 
системі оподаткування і повинна саме контролювати 
і робити все для максимізації прибутку податкових 
надходжень Зведеного бюджету. Тобто в інтересах 
держави, щоб усі платники дотримувалися вимог 
чинного податкового законодавства. Фінансове пока-
рання за ухилення від сплати податку інколи не 
перевищує розміру ухилення. Тим паче, немає висо-
кої ймовірності розкриття факту порушення статті 
212 ККУ. Стосовно хабарництва – деколи державі 
вигідні прояви корупції, але її рівень не має переви-
щувати певну межу. Отже, держава своїм безпосеред-
нім впливом на податкову систему країни має спри-
яти мінімізації обсягів ухилення від сплати податку.

Розглянемо детальніше, яким чином держава 
може вплинути на рішення платника стосовно ухи-

лення. Оскільки до ухилення від оподаткування 
спонукає певна різниця між його обсягом та пока-
ранням, необхідно зробити це рення максимально 
невигідним як для платника, так і для інших сторін, 
задіяних у схемах ухилення. Доцільно говорити про 
розмір вигоди від ухилення.

Застосуємо такі позначення:
R  – розмір ухилення;
α  – ймовірність викриття порушення податко-

вого законодавства;
β  – розмір покарання за ухилення;
U  – розмір вигоди.
Маємо таке рівняння, яке показує першочергові 

чинники впливу на рішення стосовно ухилення: 
U R *= − α β .

Потрібно також зазначити, що на рішення плат-
ника, чи ухилятися від сплати податку, також впли-
вають і самі витрати на ухилення. Адже, окрім 
покарання у разі розкриття факту злочину, платник 
повинен фінансувати всю схему ухилення. Ці прямі 
витрати включають ведення «фіктивних» докумен-
тів, винагороди посередникам та хабарі контролю-
ючим органам. Це причина, з якої ухиляються від 
оподаткування в Україні переважно великі платники 
податку, оскільки значно вигідніше не платити до 
бюджетів мільйони гривень, а витратити певну час-
тину коштів на реалізацію схеми ухилення. Тож 
тоді, коли розмір прямих витрат на ухилення від 
оподаткування не перевищує розмір податку за фак-
тичною базою оподаткування, платник прогнозує 
можливий розмір покарання за розкриття схеми. 
Розглянемо, як держава може вплинути на ситуацію 
в такому разі.

Згідно з формулою, ухилятися від сплати податку 
платник буде тільки в тому разі, якщо R *�� >α β . Зіста-
вивши такі значні обсяги ухилення від оподатку-
вання з цією моделлю, можна дійти висновку, що 
розмір ухилення все ж більший.

Необхідно створити такий орган, який мав би 
висококваліфікованих працівників, і головне, май-
бутній орган повинен бути на практиці незалеж-
ним органом, який мінімізував би рівень корупції. 
Тільки якщо ці умови будуть діяти на практиці, буде 
можливість зменшити вигоду від ухилення.

Держава безпосередньо контролює ці показники. 
Ймовірність розкриття фактів ухилення від опо-
даткування та відповідальність за ухилення впли-
вають на рішення платників податків, чи вигідним 
є навмисне порушення податкового законодавства. 
Цей показник має бути якомога більшим. Зважаючи 
на такі обсяги податкових втрат держави, можна 
дійти висновку що він зараз знаходиться на недо-
статньому рівні. Необхідно створити структуру, 
яка за своїми навичками буде в змозі розкривати 
складні схеми ухилення та виявляти всіх причетних 
до них суб’єктів господарювання. Також цей орган 
обов’язково має бути незалежним, а його робота – 
прозорою. Саме в такому разі можливо не тільки 
збільшити ймовірність розкриття злочину, тобто 
зросте ефективність роботи, а й мінімізувати прояви 
корупції.

Стосовно відповідальності – вона застосовується 
переважно у фінансовому вигляді, і її розмір мен-
ший за розмір ухилення від сплати податку, це і 
впливає на рішення ухилятися від сплати податку 
замість того, щоб сплачувати. Згідно з частиною 
1 статті 212 ККУ умисне ухилення, яке призвело до 
ненадходження до бюджету значної частини коштів, 
карається штрафом від однієї до двох тисяч неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян (далі – 
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НМДГ) [8]. Розмір ухилення від сплати податку роз-
раховується в НМДГ = 50% прожиткового мінімуму, 
а це 800 грн., а розмір фінансового штрафу в НМДГ 
= 17 грн. Отже, значно менше покарання застосо-
вується у вигляді штрафу від суми ухилення. Необ-
хідно підвищити покарання і не тільки застосовувати 
штрафні санкції, а й притягувати до кримінальної 
відповідальності за ухилення в особливо великих 
сумах. Неприпустимим є факт того, що сума відшко-
дування державі збитків за завданий злочин є мен-
шою за обсяг фактично наданих збитків.

Рівняння прибутку держави свідчить про те, що 
державі вигідніше, щоб усі платники сплачували 
суму податку в повному обсязі. Саме держава, контр-
олюючи податкову політику, може кардинально 
впливати на дві інші сторони. Але оскільки в інтер-
есах держави, щоб усі сплачували, необхідно рів-
няння розміру вигоди зводити до того, щоб розмір 
ухилення був менший за розмір покарання. До цього 
результату можна дійти, якщо орган адміністрування 
на практиці буде діяти згідно із запропонованими 
принципами, тим самим збільшуючи ймовірність 
викриття схем ухилення, і якщо покарання буде 
більше від суми ухилення. Тільки звівши рівняння 
розміру вигоди до такого стану, обсяги втрат подат-
кових надходжень держави будуть мінімізовані.

Одночасно зі збільшенням покарання, роблячи 
невигідним рішення платника про ухилення від 
оподаткування, необхідно стимулювати до сплати, 
щоб зменшити рівень тих, хто вимушено ухиля-
ється від сплати податку через низькі доходи. Для 
цього потрібно більше інвестувати в розвиток соці-
ально-економічної сфери. Необхідно виховувати ту 
податкову дисципліну, яка характеризуватиметься 
обов’язковим, добросовісним дотриманням усім 
вимог чинного податкового законодавства. І для 
досягнення цієї мети необхідне реформування чин-
ної податкової системи до того вигляду, в якому 
вона буде діяти в інтересах і держави, наповню-
ючи бюджет, і платників, будучи не тягарем, а вза-
ємовигідним та необхідним обов’язком фінансувати 
потреби держави.

Головним мотивом ведення подвійної «проти-
лежної» податкової політики для мінімізації обсягу 
податкових втрат є дослідження причин ухилення. 
Необхідно розуміти, кому в цьому питанні протисто-
їть держава.

Умовно можна поділити суб’єктів оподаткування, 
яка ухиляються від сплати податків, на 2 групи 
платників: великі платники податків та ті платники, 
які вимушено ухиляються.

Стосовно великих платників податків необ-
хідно зазначити, що це ті суб’єкти оподаткування, 
які переважно використовують складні схеми ухи-
лення, в яких задіяна не одна фізична чи юридична 
особа. Головною відмінністю від другої групи є те, 
що вони ухиляються не через надмірне податкове 
навантаження, а навмисно порушують податкове 
законодавство для збереження свого прибутку. При 
цьому дотримання чинного податкового законодав-
ства не приведе до значно великих обсягів втрат 
власного доходу, адже ставки податків в Україні не 
вищі від середнього рівня країн ЄС. Друга група, 
навпаки, ухиляється вимушено. До цієї групи 
можна віднести переважно платників із низьким 
рівнем доходу. Ці суб’єкти використовують тіньову 
економіку: не реєструючись офіційно, вони уника-
ють сплати податку.

Тож запропонована модель мінімізації рівня ухи-
лення від оподаткування включає інтереси всіх плат-
ників та держави. Саме податкова система, більшою 
мірою наповнюючи Зведений бюджет держави, може 
і має бути спрямована на зростання економічного 
стану України.

Висновки. Ухилення від оподаткування вдасться 
мінімізувати, поєднуючи жорсткішу політику пока-
рань за факт ухилення та посилюючи регулюючу 
функцію податкової системи для стимулювання плат-
ників до сплати. Оподаткування не повинно бути для 
платників тягарем, а навпаки – треба створювати 
гнучку систему пільг, які будуть спрямовані на роз-
виток галузей економіки. Тоді покращиться і соці-
ально-економічна ситуація в країні, яка теж впливає 
на обсяги ухилення від оподаткування. Адже існу-
ють ті платники, які вимушено застосовують ухи-
лення через скрутне фінансове становище.

За посилення регулюючого напряму податкової 
політики збільшиться і фіскальний потенціал, якого 
бракує через значні обсяги ухилення. Адже, зверта-
ючись до зарубіжного досвіду, можна дійти висно-
вку, що розвинені країни з одними із найефективні-
ших податкових систем світу мають низький рівень 
тіньової економіки та ухилення від оподаткування. 
Тож податкову політику України треба спрямувати 
у бік росту соціально-економічного стану, тобто регу-
люючим напрямом стимулювати до інвестування у 
вітчизняну економіку.

Потрібно визнати, що ухилення від оподатку-
вання буде завжди. Але його масштаби прояву: 
незначні обсяги ухилення в тих схемах, які ще не 
викриті фіскальними органами, чи великі обсяги 
ухилення із застосуванням безлічі схем, залежать 
від політики держави у сфері оподаткування. Тому 
за ефективного застосування запропонованих методів 
протидії ухиленню від оподаткування можна значно 
мінімізувати обсяги податкових втрат держави.
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В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Стаття присвячена дослідженню та оцінці сучасного стану доходів місцевих бюджетів у контексті проведеної реформи бю-
джетної децентралізації. Метою статті є дослідження та оцінка стану доходів місцевих бюджетів у контексті проведеної реформи 
бюджетної децентралізації. Автором досліджено практику формування податкових надходжень місцевих бюджетів та визначено 
роль податків у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів. Проаналізовано структуру податкових надходжень та визначе-
но особливості їх розмежування між бюджетами різних рівнів у контексті змін бюджетного та податкового законодавства в умовах 
бюджетної децентралізації. 
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Никитишин А.А. НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ В УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТНОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Статья посвящена исследованию и оценке современного состояния доходов местных бюджетов в контексте проводимой 

реформы бюджетной децентрализации. Целью статьи является исследование и оценка состояния доходов местных бюджетов в 
контексте проводимой реформы бюджетной децентрализации. Автором исследована практика формирования налоговых посту-
плений местных бюджетов и определена роль налогов в формировании доходной части местных бюджетов. Проанализирована 
структура налоговых поступлений и определены особенности их разграничения между бюджетами разных уровней в контексте 
изменений бюджетного и налогового законодательства в условиях бюджетной децентрализации.

Ключевые слова: местный бюджет, налоговые поступления, налоги, сборы, бюджетная децентрализация, налог на доходы 
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Nikitishin А.О. TAX REVENUE TO LOCAL BUDGETS UNDER THE CONDITIONS OF BUDGET DECENTRALIZATION
The article is devoted to the research and evaluation of the current state of local budget revenues in the context of implemented 

budget decentralization reform. The purpose of the article is to study and evaluate the state of local budget revenues in the context of 
implemented budget decentralization reform. The author has studied the practice of forming tax revenues of local budgets and deter-
mined the role of taxes in the formation the revenue part of local budgets. He has analyzed the structure of tax revenues and defined 
special features of their differentiation between budgets of different levels in the context of changes in budget and tax legislation under 
the conditions of budget decentralization. 

Keywords: local budget, tax revenues, taxes, fees, budget decentralization, personal income tax, property tax.

Постановка проблеми. Забезпечення благами 
суспільства вимагає наявності у держави достатніх 
фінансових ресурсів як на загальнодержавному, так 
і місцевому рівнях. Метою реформи децентралізації 
є фінансова незалежність органів місцевого само-
врядування, яка передбачає достатній обсяг власних 
дохідних (зокрема податкових) джерел та повнова-
жень. Як показує практика розвинутих країн світу, 
власні фінансові ресурси на місцевому рівні мають 
формуватися головним чином за рахунок податкових 
надходжень від місцевого оподаткування. Достатні 
податкові доходи та повноваження дають мож-
ливсть органам місцевої влади наповнювати місцеві 
бюджети, сприяти ефективному розвитку місцевого 
господарства тощо.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Меха-
нізми формування податкових доходів місцевих 
бюджетів досліджувались у працях таких вітчиз-
няних учених, як О. Кириленко [1, 2], Л. Конду-
сова, І. Нескородєва, І. Алексєєнко [3], І. Луніна [4], 
Б. Малиняк, В. Письменний, В. Русін [2], А. Пеле-
хатий [5] та ін. Однак поряд із наявністю певної 
кількості досліджень у цій сфері практичні аспекти 
формування саме податкових надходжень місцевих 
бюджетів потребують подальших досліджень. Зазна-
чене зумовлено і прийняттям значної кількості змін 
до Бюджетного та Податкового кодексів України.

Метою статті є дослідження та оцінка стану 
доходів місцевих бюджетів у контексті проведеної 
реформи бюджетної децентралізації.

Об’єктом дослідження є система податкових над-
ходжень до місцевих бюджетів. 

Теоретичною і методологічною основою статті є 
фундаментальні положення сучасної економічної 
науки, праці вітчизняних та зарубіжних учених. 
У процесі дослідження застосовувались методи: ана-
лізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета 
дослідження; абстрактно-логічний – для теоретич-
ного узагальнення та формулювання висновків.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучас-
них умовах розвитку країни місцеві бюджети тра-
диційно формуються за рахунок податкових надхо-
джень. За даними Державної казначейської служби 
України, до загального та спеціального фондів місце-
вих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних транс-
фертів) у 2016 році надійшло 366,0 млрд. грн., що на 
14,1%, або на 41,6 млрд. грн., більше за відповідний 
показник минулого року. 

Без урахування міжбюджетних трансфертів 
надійшло 170,6 млрд. грн., що на 50,2 млрд. грн., 
або на 41,7 %, більше, ніж у 2015 році. Загалом річ-
ний план доходів, який був затверджений місцевими 
радами, виконано на 116,8%. Розглянемо показники 
виконання дохідної частини місцевих бюджетів 
України у 2014–2016 рр. (табл. 1).

У 2016 р. частка доходів місцевих бюджетів у 
Зведеному бюджеті України становила 21,8%, що 
на 3,3 відсоткових пункти більше рівня минулого 
року. Як показують дані рисунку 1, відбулися зміни 
у структурі доходів за фондами бюджету.
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Таблиця 1
Надходження доходів до місцевих бюджетів  

(без урахування міжбюджетних трансфертів) за 2014–2016 роки

Доходи Факт за 
2014 рік

Факт за 
2015 рік

Факт за 
2016 рік

Виконання планів, затверджених 
місцевими радами, %

Усього, млн.  грн., у т. ч.: 101 087,6 120 461,7 170 645,4 116,8

– загальний фонд 80 230,1 101 574,7 146 648,3 110,7

– спеціальний фонд 20 857,5 18 887,0 23 997,1 175,0

Джерело: складено за [6]

Відзначимо, що деяких змін зазнала і сама струк-
тура доходів місцевих бюджетів у 2016 році. Це від-
булося внаслідок збільшення частки податкових 
надходжень, що зумовлено зростанням таких видів 
податкових доходів, як податок на доходи фізичних 
осіб (на 0,7 відсоткових пунктів), місцеві податки і 
збори ( на 1,0 відсотковий пункт), акцизний пода-
ток з реалізації суб’єктами господарювання роздріб-
ної торгівлі підакцизних товарів (на 0,4 відсотко-
вих пунктів) та інших податкових надходжень (на 
1,0 відсотковий пункт). Скоротилася частка неподат-
кових надходжень – на 4,5 відсоткових пункти, до 
13,9% (рис 2).

За підсумками 2016 р. до місцевих бюджетів 
України надійшло 146,9 млрд. грн. податкових 
надходжень – це на 48,7 млрд. грн., або на 49,6%, 
більше, ніж у 2015 році. Рівень виконання плано-
вих надходжень податків становив 111,4% від річ-
ного плану. Аналізуючи перевиконання, відзначимо, 
що воно відбулося за всіма головними податковими 
джерелами наповнення місцевих бюджетів України:

– податком на прибуток підприємств – 125,3%;
– єдиним податком – 115,9%; 
– рентною платою та платою за використання 

інших природних ресурсів – 112,0%;
– акцизним податком на роздрібний 

продаж підакцизних товарів – 110,9%;
– орендною платою за землю, що спла-

чується юридичними особами, – 109,0%;
– податком на доходи фізичних 

осіб – 108,5%.
Стосовно податку на доходи фізичних 

осіб, то, незважаючи на переспрямування 
його частки до Державного бюджету Укра-
їни, він стабільно продовжує зберігати 
позицію найголовнішого за обсягом дже-
рела дохідної частини місцевих бюджетів 
України: у 2016 р. – 46,3%. Надходження 
аналізованого податку у 2016 р. становили 
79,0 млрд. грн., що на 24,1 млрд. грн., або 
на 43,8%, більше за відповідний показник 
2015 року. Динаміка надходжень податку 
на доходи фізичних осіб у 2012–2016 рр. 
зображена на рисунку 3.

Із 2015 р. в Україні запроваджено нове 
джерело надходжень до місцевих бюдже-
тів – це акцизний податок на роздріб-
ний продаж підакцизних товарів. Лише у 
2016 р. з такого податкового джерела надій-
шло 11,6 млрд. грн., що на 3,9 млрд. грн., 
або на 51,3%, більше, ніж у минулому році. 
Частка досліджуваного податку у загаль-
них надходженнях до місцевих бюджетів 
становить 6,7%. Це робить його одним із 
головних за обсягом податковим джерелом.

Важливою зміною в оподаткуванні було 
віднесення з 2015 р. до місцевих податків і 
зборів податків на майно, зокрема плати за 
землю. Це дало змогу місцевим податкам і 
зборам стати другим за обсягом податковим 

джерелом наповнення місцевих бюджетів України. 
Частка таких податків і зборів у загальній струк-
турі доходів місцевих бюджетів України (з урахуван-
ням податків на майно та єдиного податку) сягнула 
24,8%, а сума – 42,3 млрд. грн. (рис. 4).

Головним за розміром джерелом місцевих податків 
у 2016 р. є платежі за використання земельних ресур-
сів (плата за землю). З такого джерела податкових 
надходжень надійшло 23,3 млрд. грн., а це на 57,3% 
більше за відповідний показник 2015 р. (рис. 5).

Суттєвий вплив на таке збільшення мало прове-
дення грошової оцінки земельного фонду за нововве-
деними коефіцієнтами (зокрема, у м. Києві). 

У 2016 р. продовжилася стійка тенденція до 
збільшення частки земельного податку за рахунок 
певного скорочення частки орендної плати за землю. 
Таке зменшення становило 7,3 відсоткового пункту і 
пов’язане із майже дворазовим збільшенням нараху-
вань земельного податку його платниками – юридич-
ними особами.

Незважаючи на кризові явища в економіці Укра-
їни, стабільно продовжується зростання суми надхо-
джень єдиного податку від суб’єктів малого підприєм-
ництва. Цей податок був одним із головних складників 

Рис. 1. Частки доходів у розрізі фондів державного та місцевих 
бюджетів у доходах зведеного бюджету за 2013–2016 роки

Джерело: побудовано автором на основі [6]

Рис. 2. Структура доходів місцевих бюджетів за 2012–2016 роки
Джерело: побудовано автором на основі [6]
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місцевих податків і зборів. Його надходження стано-
вили у сумі 17,2 млрд. грн. у 2016 р., що на 56,0% 
більше за обсяги надходжень минулого року.

Таке зростання пояснюється збільшенням кіль-
кості платників податку – як фізичних, так і юри-
дичних осіб – суб’єктів малого підприємництва. 

Додатковою причиною зрос-
тання аналізованих надхо-
джень стало включення до 
платників єдиного податку 
сільськогосподарських товаро-
виробників (частка сільсько-
господарського товаровиробни-
цтва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75%). У попередні 
роки аналогом 4-ї групи єди-
ного податку був фіксований 
сільськогосподарський пода-
ток. У 2016 р. сільськогос-
подарські товаровиробники 
сплатили 3,5 млрд. грн. єди-
ного податку, що в 1,75 раза 
більше, ніж у 2015 році. 

Висновки. Аналіз прак-
тичних аспектів формування 
податкових надходжень до міс-
цевих бюджетів показав, що 
сьогодні місцеві органи влади 
отримали додаткові, але ще не 
достатні фінансові ресурси для 
організації ефективного управ-
ління соціально-економічним 
розвитком територій. Головним 
бюджетоутворюючим податком 
залишається податок на доходи 
фізичних осіб, але його роль із 
кожним роком зменшується. 
Дослідження показало стійку 
тенденцію до зростання ролі 
місцевих податків і зборів та 
податку на майно.

У сучасних умовах соці-
ально-економічного розвитку 
країни бюджетна децентралі-
зація має на меті розширити 
дохідні джерела, зокрема 
податкові, з одночасним надан-
ням нових і розширенням вже 
діючих прав органів місцевого 
самоврядування в частині само-
стійного регулювання розмірів 
податків та зборів. Однак, на 
наш погляд, законодавчі ново-
введення недостатньо фінан-
сово забезпечують заплановану 
бюджетну децентралізацію. 
Зазначене пояснюється тим, 
що із передачею додаткових 
і розширенням уже діючих 
джерел бюджетних доходів за 
місцевими громадами закрі-
плюється значний обсяг додат-
кових видаткових обов’язків: 
фінансування освіти, меди-
цини, культури, дорожнього та 
житлово-комунального госпо-
дарства. Негатив підсилюється 
збільшенням частки відраху-
вань до Державного бюджету 
України бюджетоутворюючих 
місцевих платежів, які раніше 
переважно залишалися на міс-

 
 Рис. 3. Динаміка надходжень податку  

на доходи фізичних осіб у 2012–2016 роках
Джерело: побудовано автором на основі [6]

Рис. 4. Динаміка надходжень місцевих податків і зборів за 2012–2016 роки
Джерело: побудовано автором на основі [6]

Рис. 5. Динаміка надходжень плати за землю у 2012–2016 роки
Джерело: побудовано автором на основі [6]
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цевому рівні – це податок на доходи фізичних осіб, 
рентна плата за користування надрами. 

Перспективи подальших досліджень спрямо-
ванні на дослідження напрямів розширення подат-
кової бази місцевих бюджетів в умовах бюджетної 
децентралізації.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: підручник / О.П. Кириленко. 

К.: Знання, 2006. 677 с.
2. Кириленко О., Малиняк Б., Письменний В., Русін В. Плану-

вання та управління фінансовими ресурсами територіальної 
громади // Асоціація міст України. К., ТОВ ПІДПРИЄМСТВО «ВІ 
ЕН ЕЙ», 2015. С. 396.

3. Управління фінансовими ресурсами місцевого бюджету: моно-
графія / Л.Ф. Кондусова, І.І. Нескородєва, І.І. Алексєєнко та ін. 
Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. 289 с.

4. Луніна І.О. Розвиток бюджетної децентралізації в Україні: нау-
кова доповідь / За ред. д. е. н. І.О. Луніної; НАН України, ДУ 
«Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2016. 70 с.

5. Пелехатий А.О. Фінансова незалежність бюджетів об’єднаних 
територіальних громад: основні проблеми та шляхи їх подо-
лання / А.О. Пелехатий // Соціально-економічні проблеми 
сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. ДУ «Ін-т 
регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ» ; редкол.: 
В.С. Кравців (відп. ред.). Львів, 2016. Вип. 4 (120). С. 126–130.

6. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2016 рік / 
[В.В Зубенко., І.В. Самчинська, А.Ю. Рудик та ін.]; ІБСЕД Про-
ект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ – ІІ) впро-
вадження», USAID. К., 2017. 90 с.

УДК 336.71

Рац О.М.
кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри банківської справи
Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ ЯК СКЛАДНИК МЕХАНІЗМУ  
УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТСЬКОЮ БАЗОЮ БАНКУ

Статтю присвячено дослідженню напрямів удосконалення формування та розвитку клієнтської бази банку шляхом зростання 
рівня лояльності клієнтів банку в системі маркетингу відносин. Розглянуто підходи до сегментування клієнтської бази банку. Ви-
значено основні напрями забезпечення лояльності клієнтів банку.
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Статья посвящена исследованию путей совершенствования формирования и развития клиентской базы банка путем повы-
шения уровня лояльности клиентов банка в системе маркетинга отношений. Рассмотрены подходы к сегментированию клиент-
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The article is devoted to the research of ways of improving the formation and development of the client base of the bank by increasing 
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Постановка проблеми. Сьогодні кризові явища, 
які відбуваються в економіці України, здійснюють 
істотний вплив на вітчизняний банківський сек-
тор. Негативні процеси в банківській системі, такі 
як неякісна структура активів, низька капіталіза-
ція, проблеми з ліквідністю, низька прибутковість, 
свідчать про незадовільний рівень ведення банків-
ського бізнесу та початок структурних змін банків-
ської системи. Зменшення кількості банків суттєво 
вплинуло на рівень лояльності клієнтів до фінан-
сових установ, що загострило проблему залучення 
нових та збереження наявних споживачів банків-
ських послуг. Банки впроваджують нові моделі та 
механізми управління маркетингом відносин для 
більш ефективного управління розвитком клієнт-
ської бази. Відповідно до цього, питання пошуку 
найбільш дієвих методів залучення та забезпечення 

зростання лояльності наявних клієнтів для україн-
ських банків є надзвичайно актуальними в сучас-
них умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням управління клієнтською базою банку присвячено 
праці багатьох вітчизняних теоретиків і практиків, 
зокрема: Т.А. Васильєвої, Д.В. Завадської,  В.В. Кова-
ленко, С.М. Козьменка, Г.К. Куценко, В.Д. Сурова, 
І.О. Школьник [1–5] та ін. Проте, незважаючи на 
наявні розробки у сфері банківського менеджменту 
та маркетингу, питанням формування та розвитку 
клієнтської бази в сучасних умовах функціонування 
вітчизняних банківських установ приділено недо-
статньо уваги, що актуалізує подальший розвиток 
науково-методичних підходів до побудови та подаль-
шого ефективного управління клієнтською базою 
банківських установ. 
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Мета статті  полягає у визначенні напрямів удо-
сконалення формування та розвитку клієнтської 
бази банку шляхом зростання рівня лояльності клі-
єнтів банку в системі маркетингу відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. Клієнт-
ська база банку є визначальною передумовою ведення 
банківського бізнесу. До неї належать фізичні та 
юридичні особи, державні та громадські організації, 
резиденти й нерезиденти, які потребують оператив-
ного, персоніфікованого та якісного обслуговування 
часто не одним, а декількома підрозділами банку.

Поняття «клієнтська база банку» трактується 
різними авторами з погялду певних її якостей, які 
характеризують структуру, склад учасників, процес 
руху клієнтської бази банку. Так, Т.А. Васильєва, 
С.М. Козьменко та І.О. Школьник [1] уважають, що 
клієнтська база визначає, з одного боку, якісний 
стан клієнтури банку як невипадкової сукупності 
споживачів банківських послуг, а з іншого – якість 
роботи самого банку із власними клієнтами. Отже, 
клієнтська база банківської установи представлена 
різними групами клієнтів, які мають рахунки в 
банку і користуються банківськими послугами. 

Первинне формування клієнтської бази передба-
чає дії щодо вибору певного цільового сегменту та 
розроблення маркетингової стратегії. Після цього 
проводиться розроблення тактичних дій щодо фор-
мування клієнтської бази та безпосереднє залучення 
й обслуговування споживачів банку [5, с. 45].

Розвиток наявної бази клієнтів також прово-
диться на стратегічному та тактичному рівнях. На 
основі концепції формування портфелю клієнтів 
банку відбувається перетворення клієнтської бази 
в більш організовану сукупність шляхом сегмента-
ції наявних клієнтів, а також подальше управління 
сформованими групами клієнтів. Клієнт-стратегія 
банку суттєво залежить від загальної стратегії банку 
та, як правило, її метою є залучення до співпраці 
клієнтів на довготривалий період. Тактика розвитку 
портфелю клієнтів містить комплекс дій з інформу-
вання клієнтів, а також просування банківських опе-
рацій та послуг.

Механізм реалізації клієнт-стратегії банку 
обов’язково передбачає наявність певних підрозділів 
сфери обслуговування клієнтів, а саме мережі розпо-
ділу і збуту банківських продуктів та послуг, службу 
дистанційного банківського обслуговування, а також 
відділи, які безпосередньо контактують із клієнтами. 

Частина вітчизняних банків застосовує досвід 
іноземних банківських установ, які використову-
ють для реалізації стратегії і тактики формування та 
розвитку клієнтської бази клієнтоорієнтований мар-
кетинговий підхід (CRM), який має на меті підви-
щення ефективності діяльності клієнтських і взаємо-
залежних служб банківських структур у реалізації 
найбільш важливих процесів з утримання, розвитку, 
залучення клієнтів, а також процесів, пов’язаних 
з управлінням кредитним портфелем. CRM перед-
бачає, що  ефективність роботи банку визначається 
ступенем відповідності потребам клієнтів і високими 
темпами зростання його клієнтської бази.

Таким чином, останнім часом посилення конку-
ренції та часта зміна вподобань клієнтів сприяли 
переходу банків від продукт-орієнтованого марке-
тингу до клієнт-центричного. Клієнт-центричність – 
це особлива концепція ведення бізнесу, яка розгля-
дає інтереси клієнтів на рівні інтересів компанії, при 
цьому робота з клієнтами здійснюється як консуль-
тування, продукти та послуги пропонуються з інди-
відуально підібраними характеристиками завдяки 

наданим персоналу повноваженням за збереження 
загальної регламентації бізнес-процесів [6]. 

В умовах жорсткої боротьби за клієнтів вітчиз-
няні банки адаптують до сучасних складних умов 
ведення банківського бізнесу концепцію клієнтоо-
рієнтованого маркетингу та використовують різні 
підходи до управління лояльністю клієнтів банку. 
Під лояльністю клієнтів банку розуміють позитивне 
ставлення споживачів до всього, що стосується діяль-
ності певного банку: банківських послуг, персоналу, 
іміджу, інформації, яка надається банком, реклам-
них об’яв і т. п.

Отже, лояльність клієнтів є відображенням ста-
більного зв’язку між клієнтом, продуктом та його 
виробником. Саме тому банки в системі маркетингу 
взаємовідносин удосконалюють наявні та розробля-
ють нові методики формування таких відносин та 
програми лояльності для клієнтів.  

Рівень лояльності споживачів банківських про-
дуктів залежить від багатьох факторів, зокрема умов 
обслуговування (тарифів), наявності розгалуженої 
філіальної мережі, фінансової стабільності банку, 
культури обслуговування, швидкості обслугову-
вання, спектра послуг та ін. 

Важливу роль під час вибору банку для подаль-
шого обслуговування у ньому відіграє його філіальна 
мережа. Таким чином, кожен клієнт намагається 
знайти банк, який має велику диверсифікацію своєї 
мережі, що дасть йому змогу отримати найбільш 
комфортні умови для взаємодії з банківською уста-
новою у цілому.

Відповідно до факторів лояльності клієнтів 
банку, для оцінки лояльності клієнтів банки застосо-
вують низку індикаторів, які характеризують якість 
обслуговування клієнтів банку: відсутність черг, 
зручний режим роботи, професіоналізм персоналу 
банку, можливість отримати якісну консультацію, 
комфортні умови у філіалі, доброзичливе ставлення 
співробітників банку до клієнта та ін. [2, с. 221].  

Досвід функціонування банківських установ пока-
зує, що на особливу увагу під час оцінки лояльності 
клієнтів заслуговують такі фактори, як особистісне 
спілкування або можливість отримати детальну кон-
сультацію, а також доброзичливість співробітників 
банку та їх професіоналізм. Також важливими для 
клієнтів є швидкість їх обслуговування та зручний 
режим обслуговування.

Під час формування лояльності клієнтів банку 
необхідно враховувати потреби певного сегменту 
клієнтської бази. Так, наприклад, для пенсіонерів 
більш важливим критерієм якості обслуговування 
є доброзичливе ставлення співробітників, для сту-
дентів – швидкість обслуговування та можливість 
отримати якісну консультацію, для бізнес-сег-
менту – відсутність черг та професіоналізм персо-
налу банку.

Отже, сегментування клієнтської бази банку є 
вкрай необхідним для виявлення та задоволення 
потреб клієнтів. Необхідно посилити пошук спосо-
бів сегментування клієнтської бази для визначення 
перспективних клієнтів, які будуть користуватися 
великою кількістю банківських послуг (продуктів). 
За умов економічного зростання відбувається зрос-
тання доходів споживачів, їхні потреби зростають та 
ускладняються, й навпаки. Для того щоб провести 
класифікацію потенційних споживачів банківських 
продуктів відповідно до особливостей якісної струк-
тури їх попиту, необхідно поділити їх на певні одно-
рідні сегменти, використовуючи характерні особли-
вості споживчого сегменту.
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Для сегментування клієнтського портфелю з 

метою визначення найбільш перспективних клієнтів 
доцільно застосовувати такі ознаки:

– географічні (географічні особливості попиту на 
банківські продукти залежно від знаходження філі-
алів банку);

– демографічні (вік, стать, життєвий цикл та 
склад родин);

– соціально-економічні (рід занять, доходи, струк-
тура витрат);

– культурні (освіта, традиції, спосіб проведення 
вільного часу);

– психографічні (соціальні групи, стиль життя, 
особистісні якості);

– параметри поведінки (ступінь потреби в бан-
ківських продуктах, частота користування, ступінь 
готовності користування банківськими послугами, 
емоційне ставлення до банку).

Ефективна сегментація неможлива без ураху-
вання життєвого циклу клієнта. Життєвий цикл клі-
єнта – це спосіб виявити і показати етапи, які про-
ходить клієнт, купуючи й використовуючи товари 
(послуги). З його допомогою можна краще зрозуміти 
бізнес-процеси, які використовує компанія під час 
роботи з клієнтом [4, с. 14]. Життєвий цикл клієнта 
завжди розглядають  на певному проміжку часу. 
Клієнти вступають у фінансові взаємини з банком і 
з часом вирішують, продовжувати ці відносини чи 
ні. Це також залежить від потреби клієнта в нада-
них банком товарів і послуг. Клієнт у будь-який 
час життєвого циклу з тією чи іншою ймовірністю 
має можливість призупинити відносини з фінансо-
вою установою, тому головним завданням банку стає 
розроблення привабливих маркетингових програм 
для утримання наявних та залучення потенційних 
споживачів.

Процеси, які відбуваються з клієнтом протягом 
усього періоду банківського обслуговування, можна 
розділити на окремі етапи:

1. Знайомство з банківською установою (вибір 
банку, який надає необхідний перелік послуг).

2. Розгляд умов обслуговування (детальне зна-
йомство й аналіз банківських продуктів, їхніх умов і 
процентних ставок на продукцію).

3. Купівля (придбання банківського продукту або 
послуги).

4. Використання банківського продукту згідно з 
банківським договором.

5. Природна втрата клієнта, запобігання втраті 
клієнта, повторне придбання банківського продукту 
(кінцева стадія життєвого циклу, за результатами 
якого можна втратити або утримати клієнта).

6. Збереження клієнта банку (кінцевий результат, 
за умови якого життєвий цикл клієнта поновлюється 
без зміни банку).

Однак, на нашу думку, побудова довгострокових 
відносин має приносити дохід банку для отримання 
прогнозованих обсягів прибутку впродовж тривалого 
періоду.

Таким чином, поведінка клієнтської бази банку 
змінюється з часом, і врахування цих змін дасть 
змогу розробити маркетингові заходи, спрямовані на 
аналіз тих клієнтів, які будуть користуватися бан-
ківськими продуктами, а також допоможуть утри-
мати клієнтську базу, яка втрачає інтерес до банків-
ських продуктів. 

Сегментація не повинна бути одноразовою опе-
рацією. Розподіл клієнтської бази на різні групи, 
наприклад повторні придбання послуг з часом, час-
тота цього придбання, тривалість життя кожного з 

клієнтів (від першої операції до недавнього часу), 
грає свою роль, допомагає визначити, наскільки 
ефективним є управління життєвим циклом клі-
єнта  [3, с. 191]. Аналіз життєвого циклу клієнта 
можна проводити протягом усього життєвого циклу 
роботи банку, надаючи нові можливості поліпшення 
показників життєвого циклу. 

Найбільш важливими критеріями сегментації, 
на нашу думку, є  прибутковість і ступінь взаємо-
дії з клієнтами. Перший критерій передбачає рівень 
прибутку, який приносить клієнт банку в поточному 
періоді та може приносити в майбутньому з ураху-
ванням його фінансового стану. Критерій  «ступінь 
взаємодії» передбачає прогнозування дій щодо побу-
дови довгострокових відносин залежно від їх почат-
кового і перспективного рівнів прибутковості. 

Відповідно до виділених критеріїв, доцільно буду-
вати відносини з клієнтами за такими основними 
етапами:

1. Первинний поділ клієнтів на фізичних і юри-
дичних осіб.

2. Визначення рівня прибутковості клієнта.
3. Розподіл клієнтів за потенціальним ступенем 

взаємодії з банком.
4. Аналіз результатів розподілу клієнтів та фор-

мування окремих груп клієнтів.
5. Вибір стратегії поведінки стосовно кожної 

групи клієнтів.
Для кожної групи клієнтів банком формуються 

споживчі моделі поведінки, розробляються спеці-
альні продукти та маркетингові програми для більш 
успішної взаємодії з кожним сегментом клієнтської 
бази банку. Як правило, базовий розподіл спожива-
чів банківських продуктів та послуг є таким: фізичні 
особи, корпоративний сектор та VIP-клієнти.

При обслуговуванні різних груп клієнтів бан-
ком ставляться різні завдання. Так, наприклад, для 
фізичних осіб головними є вигідність запропонова-
ного продукту  та  зручність користування ним. Для 
корпоративних клієнтів, які є найбільш привабли-
вими для банку, під час обслуговування  ставляться 
завдання максимально повного збору інформації 
про клієнта,  постійного моніторингу його бізнесу, 
передбачення і випередження дій конкурентів. Під 
час співпраці з VIP-клієнтами банк обов’язково вра-
ховує міру довіри між банком і клієнтом, якість 
обслуговування, можливість надання додаткових 
сервісних послуг.

Велике значення в умовах високої конкуренції на 
ринку кредитних банківських послуг приділяється 
впровадженню програм банківської лояльності. Під-
ходи до формування лояльності фізичних і юридич-
них осіб розрізняються, що потребує відповідного 
виділення різних підходів до формування лояльності 
цих двох основних споживчих аудиторій банків-
ського сектору.

Сьогодні основними програмами лояльності та 
акційними пропозиціями банків є такі: зміна про-
центної ставки або комісії (збільшення ставки за 
депозитом, зниження тарифу за розрахунково-касо-
вими операціями або ставки за користування пози-
кою); надання пільгового періоду користування кре-
дитним продуктом; надання безкоштовних бонусних 
продуктів (наприклад, SMS-банкінгу за корпоратив-
ною карткою) і нарахування бонусних балів; знижки 
на послуги і товари в мережі партнерів банку – чле-
нів корпоративного клубу та ін.

Таким чином, формування лояльності клієнтів 
банку вимагає системного підходу до управління бан-
ком і його філіями, воно включає підбор і навчання 
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персоналу, приймання та обробку скарг, організацію 
call-центрів та ін. 

Вітчизняні банки проводять успішну політику 
щодо утримання клієнтів, однак можна виділити 
низку недоліків у розробленні програм лояльності 
клієнтів, а також визначити основні способи їх подо-
лання (табл. 1).

Отже, для проведення ефективної політики залу-
чення нових та утримання наявних клієнтів необ-
хідно постійно приділяти увагу клієнтській базі 
банку, проводити її сегментування з урахуванням 
життєвого циклу клієнта, розробляти відповідні про-
грами лояльності клієнтів з урахуванням пріоритет-
них факторів для кожного конкретного споживчого 
сегменту. Крім того, банк має постійно проводити 
моніторинг вагомості критеріїв лояльності, важли-
вих для певного сегменту, та вдосконалювати діяль-
ність за такими напрямами:

– вдосконалювати роботу з персоналом банку, 
постійно підвищувати професійну підготовку 
співробітників;

– регулярно проводити навчання співробітників 
офісів банку навичкам ведення ділових переговорів і 
управлінню конфліктними ситуаціями;

– вдосконалювати організацію процесу взаємодії з 
клієнтами шляхом постійного аналізу та системати-
зації клієнтської бази банку;

– проводити регулярний моніторинг рівня якості 
обслуговування, рівня напруженості комунікацій із 
клієнтом, рівня лояльності клієнтів до банку, рівня 
інформованості клієнтів про банківські продукти та 
послуги, морально-психологічного клімату в банку;

– вдосконалювати роботу підрозділів банку щодо 
якості обслуговування клієнтів банку;

– впроваджувати нові методи організації та управ-
ління відносинами банку з клієнтами;

– сприяти подальшому розвитку консультацій-
ного обслуговування;

– вдосконалювати матеріально-технічне забез-
печення офісів банку, впроваджувати надійну і 

модернізовану техніку, а також обладнання, що 
дає змогу застосовувати більш ефективні методи 
комунікацій;

– поліпшувати показники комфортності обслуго-
вування клієнтів банку.

Висновки. Конкурентна боротьба на фінансовому 
ринку України все частіше ведеться неціновими 
методами, що сприяє більш повному задоволенню 
інтересів споживачів банківських продуктів. Забез-
печення лояльності клієнтів до банку в сучасних 
умовах стає першочерговим завданням під час роз-
роблення клієнтоорієнтованої стратегії розвитку бан-
ківського бізнесу.

Таким чином, запропоновані у статті напрями 
вдосконалення формування та розвитку клієнтської 
бази банку шляхом зростання рівня лояльності клі-
єнтів банку дадуть змогу встановлювати та зберігати 
тривалі взаємовигідні партнерські відносини з клі-
єнтами,  а також підвищувати результативність вза-
ємодії з ними для забезпечення стабільного та ефек-
тивного функціонування банку.
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Таблиця 1
Типові помилки під час розроблення програм лояльності клієнтів банку та шляхи їх вирішення

Помилки під час розроблення програм лояльності Шляхи подолання недоліків 

Небажання оптимізувати поточні схеми діяльності 
і продуктовий ряд

Поліпшення якості банківських продуктів і послуг, підвищення 
швидкості обслуговування клієнтів у операційного вікна і надання 
можливості отримання необхідної консультативної допомоги 

Націленість на отримання прибутку в короткостро-
ковому періоді, відсутність у банку чіткого бачення 
своїх довгострокових цілей

Розроблення довгострокової клієнтоорієнтованої стратегії роз-
витку банківського бізнесу з урахуванням специфіки реалізації 
конкретних банківських продуктів

Відсутність системного підходу до управління цен-
тральним офісом і філіями

Вдосконалення організаційної структури для реалізації страте-
гічних завдань маркетингу, оптимізація роботи підрозділів сфери 
обслуговування клієнтів: мережі розподілу і збуту банківських 
продуктів та послуг, служби дистанційного банківського обслугову-
вання, відділів, які безпосередньо контактують із клієнтами

Відсутність кваліфікованого персоналу Підвищення високого рівня професіоналізму співробітників банку 
і забезпечення доступності послуг, у тому числі зручних режимів 
роботи філій
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Постановка проблеми. Постійне зростання ролі 
і значення фінансової системи стає характерною 
рисою сучасного розвитку вітчизняної економіки. 
Представлена динамічною багатоаспектною струк-
турою відокремлених та водночас взаємопов‘язаних 
сфер і ланок фінансів, вона забезпечує безперебійний 
процес створення національного продукту та сти-
мулює економічне зростання в країні. Враховуючи 
важливу роль фінансів у процесах функціонування 
економіки держави, особливої актуальності набу-
вають питання забезпечення фінансової безпеки та 
ефективного управління нею. Досліджуючи питання 
фінансової безпеки, необхідно насамперед з‘ясувати, 
що вкладається у зміст даного поняття, які фактори 
впливають на її дотримання. Варто визначитися зі 
складниками безпеки та аспектами їх взаємозв‘язку 
та координації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання сутності та значення фінансової безпеки 
держави є складовою частиною великої дискусії 
між вітчизняними та зарубіжними науковцями. 
Розглядаючи її елементом економічної безпеки, 
О. Барановський, З. Варналій, В. Геєць, В. Губ-
ський, М. Єрмошенко, Т. Кубах, С. Кульпінській, 
І. Шлемко та ін. наголошують на винятковому зна-
ченні фінансової безпеки у забезпеченні економіч-
ного добробуту в країні. 

Незважаючи на очевидність терміну «фінансова 
безпека», у науковому товаристві відсутня спільна 
точка зору стосовно інтерпретації даного поняття, 
що й зумовлює актуальність подальших досліджень 
сутності та значення фінансової безпеки держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ана-
ліз наукових праць засвідчує, що фінансова безпека 
є складником економічної безпеки та запорукою 
національної безпеки держави як здатності нації у 
цілому та державних органів влади зокрема поперед-
жувати та протидіяти внутрішнім і зовнішнім загро-
зам будь-якого характеру для збереження територі-
альної цілісності та незалежного розвитку держави, 
а також можливості захищати інтереси нації, сус-
пільства та держави з метою примноження духовних 
і матеріальних цінностей.

Питання фінансової безпеки є системними, 
оскільки пов’язують окремі країни, регіони, гос-
подарюючі суб’єкти, політику, економіку, фінанси 
тощо. Фінансова безпека охоплює фінансову безпеку 
окремого громадянина, домашніх господарств, насе-
лення в цілому, підприємців, підприємств, організа-
цій, установ та їх асоціацій, галузей господарського 
комплексу, регіонів, окремих секторів економіки, 
держави та різноманітних міждержавних утворень, 
світового співтовариства у цілому [2; 19].

Ступінь наукової розробленості кожної з переліче-
них сфер застосування фінансової безпеки різниться, 
тому доцільним є аналіз підходів до визначення та 
трактування її сутності різними науковцями.

Так, І.Ф. Шлемко під фінансовою безпекою розу-
міє такий стан фінансової, грошово-кредитної, валют-
ної, банківської, бюджетної, податкової систем, який 
характеризується збалансованістю, стійкістю до вну-
трішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю 
забезпечити ефективне функціонування національ-
ної економічної системи та її зростання [11].
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Схожої точки зору дотримується і С. Кульпін-
ський, який визначає фінансову безпеку як цілеспря-
мований комплекс заходів фіскальної та монетарної 
політики для досягнення стабільності фінансової 
системи та створення сприятливого інвестиційного 
клімату [20].

Досить комплексним виглядає підхід до поняття 
«фінансова безпека держави» О.І. Барановського, 
який розглядає фінансову безпеку як:

– важливу складову частину економічної безпеки 
держави, що базується на незалежності, ефектив-
ності і конкурентоспроможності фінансово-кредитної 
сфери України, яка відображається через систему 
критеріїв і показників її стану, що характеризують 
збалансованість фінансів, достатню ліквідність акти-
вів і наявність необхідних грошових і золотовалют-
них резервів;

– ступінь захищеності фінансових інтересів на 
всіх рівнях фінансових відносин;

– рівень забезпеченості громадянина, домаш-
нього господарства, верств населення, підприємства, 
організації, установи, регіону, галузі, сектора еко-
номіки, ринку, держави, суспільства, міждержав-
них утворень, світового співтовариства фінансовими 
ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб і 
виконання наявних зобов`язань;

– стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, 
банківської, бюджетної, податкової, розрахункової, 
інвестиційної, митно-тарифної та фондової систем, 
а також системи ціноутворення, який характери-
зується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і 
зовнішніх негативних впливів, здатністю відвернути 
зовнішню фінансову експансію, забезпечити фінан-
сову стійкість (стабільність), ефективне функціону-
вання національної економічної системи та еконо-
мічне зростання;

– стан фінансових потоків в економіці, що харак-
теризується збалансованістю і наявністю апробова-
них механізмів регулювання і саморегулювання;

– якість фінансових інструментів і послуг, що 
запобігають негативному впливу можливих про-
рахунків і прямих зловживань на фінансовий стан 
наявних і потенційних клієнтів, а також гарантує (у 
разі потреби) повернення вкладених коштів [2].

Таким чином, основними цілями функціонування 
фінансової безпеки є:

1. досягнення суб’єктом певного збалансованого, 
стійкого до внутрішніх і зовнішніх негативних впли-
вів стану;

2. забезпечення ефективного функціонування 
економічної системи.

Питання фінансової безпеки знайшли своє відо-
браження й у нормативних документах. Так, у Мето-
диці розрахунку рівня економічної безпеки України 
від 02.03.2007 фінансова безпека визначена як такий 
стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, 
валютної систем та фінансових ринків, який харак-
теризується збалансованістю, стійкістю до внутріш-
ніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забез-
печити ефективне функціонування національної 
економічної системи та економічне зростання [22].

Узагальнення наукових підходів до розуміння 
фінансової безпеки держави дало змогу виділити 
основні характеристики, які виносяться вченими як 
такі, що розкривають зміст поняття. Серед них:

– збалансованість, стійкість до загроз, здат-
ність та ефективність функціонування національ-
ної економічної та фінансової системи (В.І. Мунтіян 
[24], М.М. Єрмошенко [12], А.І. Сухоруков [31], 
О.Д. Ладюк [32], С.М. Смирнов [30]);

– захищеність, забезпеченість фінансовими 
ресурсами (В.М. Геєць [18], Е.В. Дмитренко [9], 
О.І. Барановський [2], З.С. Варналій [4]);

– розширене відтворення та сприяння економіч-
ному зростанню (О.Д. Василик );

– цілісність, єдність фінансової системи 
(Б.В. Губін [34]);

– спроможність забезпечити ефективне функціо-
нування національної економічної системи (Б.В. Губ-
ський [7]).

Таким чином, із позицій ресурсно-функціональ-
ного підходу фінансова безпека держави – це захи-
щеність фінансових інтересів на всіх рівнях фінансо-
вих відносин; забезпеченість домашніх господарств, 
підприємств, організацій і установ, регіонів, галузей, 
секторів економіки держави відповідним обсягом 
фінансових ресурсів, достатніми для задоволення 
їхніх потреб та розширеного відтворення.

З погляду забезпечення рівноваги фінансова без-
пека держави – це такий стан фінансової, грошово-
кредитної, валютної, банківської, бюджетної, стра-
хової та фондової систем, який характеризується 
збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 
негативних впливів, здатністю попередити зовнішню 
фінансову експансію, забезпечити ефективне функці-
онування національної економічної системи та еко-
номічне зростання [34].

У контексті нормативно-правового регламенту-
вання фінансова безпека передбачає створення таких 
умов функціонування фінансової системи, за яких зло-
вживання фінансовими ресурсами та спрямовування їх 
у позалегальні сфери неможливо або зведено до міні-
муму і що не шкодить розвитку економіки у цілому.

Відповідно до «Концепції фінансової безпеки 
України», розробниками якої виступили О.І. Бара-
новський, Ю.О. Блащук, М.І. Пузяк, Л.В. Новошин-
ська, О.О. Резнікова, О.В. Романченко, Ф.Ф. Стасюк, 
В.В. Фещенко, основними сферами впливу фінансо-
вої безпеки держави є [2]:

– бюджетна сфера та державне регулювання 
фінансових ринків; 

– грошово-кредитна сфера;
– страхування;
– небанківські фінансові послуги;
– фондовий ринок.
Зазначимо, що за своєю сутністю і змістом фінан-

сова безпека є складним багаторівневим динамічним 
процесом, що складається з низки підсистем, кожна 
з яких має власні структуру і логіку розвитку. Уза-
гальнюючи наявні теоретико-методологічні підходи, 
можемо стверджувати, що фінансова безпека дер-
жави – це важливий складник економічної безпеки 
держави, що виражений у певному стані фінансо-
вих потоків у межах фінансової, грошово-кредитної, 
валютної, банківської, бюджетно-податкової, розра-
хункової, інвестиційної та фондових систем країни, 
які характеризуються збалансованістю, стійкістю до 
внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здат-
ністю відвернути зовнішню фінансову експансію, 
забезпечити фінансову стійкість, ефективне функці-
онування національної економічної системи та еко-
номічне зростання у цілому. Разом із тим фінансова 
стійкість та фінансова безпека держави визначаються 
рівнем дефіциту бюджету, обсягом державної забор-
гованості (як внутрішньої, так і зовнішньої), наяв-
ністю чи відсутністю позитивного сальдо платіжного 
балансу, стабільністю цін, стабільністю банківської 
системи і національної валюти, рівнем захисту інвес-
торів та вкладників, обсягом і динамікою золотова-
лютних резервів та ін.
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Зважаючи на визначальне значення фінансо-

вої безпеки в контексті забезпечення як економіч-
ної, так і національної безпеки, що безпосередньо 
пов’язані із захистом національних та фінансових 
інтересів країни, особливої актуальності набувають 
питання ефективного управління системою фінансо-
вої безпеки.

Система управління фінансовою безпекою дер-
жави має містити такі елементи [13]:

– основна мета і цілі забезпечення фінансової 
безпеки держави;

– суб’єкти та об’єкти фінансової безпеки держави;
– принципи та функції системи управління 

фінансовою безпекою держави;
– методи забезпечення фінансової безпеки; 
– національні інтереси у фінансово-кредитній 

сфері;
– реальні і потенційні загрози фінансовій безпеці 

держави; 
– пріоритети у забезпеченні фінансової безпеки;
– система підтримання безпеки у фінансово-

кредитній сфері (основні функції, організаційна 
структура системи, перелік індикаторів, підсистема 
моніторингу, підсистема аналітично-прогнозного 
забезпечення, повноваження основних суб’єктів сис-
теми фінансової безпеки);

– наявність державної стратегії фінансової без-
пеки та її структури.

Суб’єктами системи управління фінансовою без-
пекою держави є [7; 13]: Президент України; Верхо-
вна Рада України; Кабінет Міністрів України; Рада 
національної безпеки і оборони України; міністер-
ства та інші центральні органи виконавчої влади; 
Національний банк України; Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг; Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку; суди загальної юрис-
дикції, прокуратура України; місцеві державні 
адміністрації та органи місцевого самоврядування; 
Служба безпеки України; Державна фіскальна 
служба України.

На думку О.І. Ревак та В.Ю. Прокопенко [27], 
об’єктами фінансової безпеки є:

1. Фінансові інтереси держави – це сукупність 
життєво важливих потреб громадян, суспільства та 
держави, забезпечення яких відбувається внаслі-
док прогресивного економічного розвитку держави. 
Серед цих інтересів: забезпечення виконання дохід-
ної та видаткової частин державного та місцевих 
бюджетів, удосконалення системи міжбюджетних 
трансфертів, фінансово-бюджетна децентралізація; 
скорочення внутрішнього та зовнішнього державного 
боргу; зниження бюджетного дефіциту та дефіциту 
платіжного балансу; формування стимулюючої для 
економіки податкової системи, водночас зі стабіль-
ними джерелами доходів; забезпечення монетарної 
та валютно-курсової стабільності; зміцнення банків-
ської системи та мережі небанківських фінансових 
установ; забезпечення рівного доступу до фінансо-
вих послуг як із боку підприємств, так і фізичних 
осіб; розвиток валютного контролю; зміцнення наці-
онального інвестиційного потенціалу; підвищення 
інноваційної активності вітчизняних підприємств; 
детінізація економіки; мінімізація впливу світових 
фінансових криз на фінансову систему держави; 
створення системи оперативного антикризового регу-
лювання фінансових ринків [8; 27].

2. Загрози фінансовій безпеці держави – сукуп-
ність факторів, що становлять небезпеку реалізації 
фінансових інтересів держави. Основною загрозою 

є фінансова криза. Причинами фінансової кризи 
можуть бути:

– внутрішні фактори: нестабільність політич-
ної ситуації; високий рівень корупції; неефективне 
регулювання та низький рівень правової культури у 
фінансовій сфері; зниження інвестиційної та іннова-
ційної активності; низький рівень золотовалютних 
резервів; неефективність податкової системи та зна-
чне ухилення від сплати податків та зборів; неви-
сокий рівень бюджетної дисципліни та постійний 
бюджетний дефіцит; високий рівень боргової залеж-
ності держави; тінізація та криміналізація еконо-
міки, нелегальний відтік капіталу за кордон; непро-
гнозована політика регулювання курсу національної 
валюти Національним банком України; значні про-
блеми у функціонуванні фондового ринку держави; 
низький рівень власної капіталізації банківської 
сфери; невисокий рівень доходів суспільства;

– зовнішні фактори: нестабільність функціону-
вання держави у сучасних геополітичних процесах; 
невисокий рівень залучення ефективних зовнішніх 
інвестицій та безконтрольність щодо накопичення 
зовнішньої заборгованості; значне падіння доходів 
від експорту української промисловості та агропро-
мислового комплексу; надмірне втручання міжна-
родних фінансових організацій у внутрішні справи 
держави; вплив наслідків світових фінансових криз 
на функціонування і так нестабільної фінансової сис-
теми держави [8; 27].

3. Фінансові ресурси держави (податкові надхо-
дження, надходження від продуктивної діяльності, 
державних послуг, майна, позичкових коштів).

4. Фінансова система держави як сукупність сфер 
і ланок фінансів (фінанси суб’єктів господарювання, 
державні фінанси, міжнародні фінанси, фінанси 
підприємств, фінанси домогосподарств, державний 
бюджет, цільові державні фонди, державний кредит, 
фінанси державного сектора).

5. Фінансовий ринок та ринок цінних паперів. 
Ефективність заходів із забезпечення фінансової 

безпеки держави потребує окреслення принципів 
управління фінансовою безпекою, серед яких виділя-
ють як загальні, так і специфічні принципи [13; 17]:

1. Загальні: пріоритет прав і свобод людини та 
громадянина; верховенство права; пріоритет договір-
них (мирних) засобів у розв’язанні конфлікту; своє-
часність та адекватність заходів захисту національ-
них фінансових інтересів реальним і потенційним 
загрозам; чітке розмежування повноважень і вза-
ємодія органів державної влади у забезпеченні наці-
ональної, економічної та фінансової безпеки; вико-
ристання в інтересах країни міждержавних систем і 
механізмів міжнародної колективної безпеки; визна-
чення і затвердження на державному рівні націо-
нальних інтересів фінансової безпеки.

2. Специфічні: забезпечення державного суве-
ренітету та територіальної цілісності, національної 
єдності на основі демократичного поступу суспіль-
ства та суверенності прав держави на використання 
економічного та фінансового потенціалу; наявність 
сукупності основних критеріїв фінансово-кредит-
ної сфери з погляду дотримання її безпеки; досяг-
нення балансу між індивідуальними, корпоратив-
ними і державними інтересами; демократизація 
прийняття та ефективність виконання державних 
рішень у фінансовій сфері; захист прав власності і 
свободи економічного вибору; забезпечення макрофі-
нансової стабільності, динамічного зростання еконо-
міки та відносної фінансової незалежності держави; 
забезпечення ефективності розподілу фінансових 
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ресурсів і капіталу та державний контроль над їх 
використанням.

Висновки. Отже, фінансова безпека є невід’ємним 
складником економічної безпеки та запорукою наці-
ональної безпеки держави, що виражена у певному 
стані фінансових потоків у межах фінансової, гро-
шово-кредитної, валютної, банківської, бюджетно-
податкової, розрахункової, інвестиційної та 
фондових систем країни, які характеризуються зба-
лансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 
негативних впливів, здатністю відвернути зовнішню 
фінансову експансію, забезпечити фінансову стій-
кість, ефективне функціонування національної еко-
номічної системи та економічне зростання у цілому.

Матеріал підготовлено в рамках НДР «Моделю-
вання та прогнозування поведінки фінансових рин-
ків як інформаційний базис забезпечення фінансової 
стійкості та безпеки держави», номер державної реє-
страції 0117U003936.
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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток фінан-
сового ринку спричинив виокремлення у ньому 
ринку фінансових послуг. Саме ринок фінансових 
послуг (РФП) може розглядатися як оператор інших 
сегментів фінансового ринку, включаючи інвесту-
вання. Розвиненість РФП безпосередньо впливає на 
рівень життя у країні. Це зумовлює актуальність 
детального вивчення економічної сутності управ-
ління фінансовими інструментами ринку фінансо-
вих послуг, що передбачає розкриття теоретичних та 
методологічних засад його функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні підходи до формування та розвитку ринку 
фінансових послуг досліджували Н. Нгюєн, К. Тур-
фус, Г. Матвос, С. Аміт, С. Руї. Окремо виділимо 
вітчизняних науковців, які плідно працювали у 
зазначеному напрямі: Ж.В. Гарбар, В. Левченко, 
Н.П. Шульга, І.Я. Чугунов [1–6].

Мета статті полягає у розкритті економічної сут-
ності управління фінансовими інструментами ринку 
фінансових послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Виокремлення ринку фінансових послуг. Про-

тягом тривалого часу серед науковців була поши-
рена думка, що фінансовий ринок поділяється на 
грошовий ринок та ринок капіталів. Це обмежу-
вало розуміння процесів, які були пов’язані з рухом 
грошового капіталу. Але його способи розміщення 
та подальше ускладнення форм фінансового ринку 
спричинили виникнення нових видів професійної 
діяльності, а також категорій «ринок фінансових 
послуг», «фінансове посередництво» і «фінансовий 

посередник» [7]. Це пов’язано з тим, що об’єктом 
на сучасних ринках виступають не тільки «фізичні» 
продукти, а й добре розгалужений сегмент «нефізич-
них» товарів: фінансові інструменти, фінансові та 
нефінансові послуги. Учасниками ринку фінансових 
послуг, згідно із Законом України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансо-
вих послуг» (Розділ 1, стаття 1) є: «особи, які від-
повідно до закону мають право надавати фінансові 
послуги на території України; особи, які провадять 
діяльність із надання посередницьких послуг на рин-
ках фінансових послуг; об'єднання фінансових уста-
нов, включені до реєстру саморегулятивних організа-
цій, що ведеться органами, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг; споживачі 
фінансових послуг. Законами з питань регулювання 
окремих ринків фінансових послуг можуть визнача-
тися інші учасники ринків фінансових послуг» [8].

Будь-яка посередницька діяльність на фінансо-
вому ринку – фінансова послуга. Але не кожну посе-
редницьку діяльність на фінансовому ринку вико-
нує фінансовий посередник (рис. 1). За економічною 
сутністю ринок фінансових послуг – це економічні 
відносини, що виникають між фінансовими посе-
редниками або іншими економічними агентами та 
користувачами фінансових послуг із приводу розпо-
ділу фінансових ресурсів, купівлі-продажу тимча-
сово вільних коштів і фінансових інструментів. Осіб 
(юридичних чи фізичних), які займаються посеред-
ницькою діяльністю на фінансовому ринку, будемо 
називати виконавцями фінансових послуг (економіч-
ними агентами). Ринок фінансових послуг – сукуп-
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ність фінансових послуг, які надають фінансові посе-
редники (юридичні особи, до яких входять державні 
і недержавні фінансові інститути) та інші виконавці 
фінансових послуг, тобто відповідно оформлені 
суб’єкти господарювання. 

Фінансові посередники забезпечують перерозпо-
діл фінансових ресурсів від інвесторів і виступають 
суб’єктами ринку фінансових послуг. Роль таких 
осіб виконують юридичні та фізичні особи. До юри-
дичних осіб належать фінансові установи (відповідно 
до закону, надають одну чи декілька фінансових 
послуг, та деякі інші операції, пов’язані з наданням 
фінансових послуг у випадках, прямо визначених 
законом та встановленому ним порядку) [9].

Класифікація фінансового посередництва. 
У міжнародному середовищі використовується поділ 
фінансових посередників відносно видів фінансо-
вих послуг, які вони надають: депозитні установи; 
контрактно-ощадні установи; інвестиційні установи. 
Фінансове посередництво та фінансові послуги при-
йнято класифікувати, пов’язуючи з наявною право-
вою системою в державі та ступенем економічного 
розвитку. 

У вітчизняній літературі застосовується така 
градація: банківські, небанківські та фінансово-
кредитні установи. Сегментація ринку фінансових 
послуг здійснюється за видами фінансових активів, 
які є об'єктом купівлі-продажу і використання яких 
визначає характер договірних відносин. З огляду на 
це, фінансових посередників можна розділити на 
тих, які надають фінансові послуги на кредитному, 
страховому, валютному ринках і цінних паперів.

В економічному середовищі США фінансових 
посередників поділяють на такі групи: фінансові уста-
нови федерального уряду; депозитні інституції; дого-
вірні ощадні інституції; інвестиційні посередники.

Звернемо увагу, що у вітчизняній літературі, 
наприклад на думку В. Рєзнікової, фінансові посе-
редники є інституційними учасниками ринку. Це 
виключає присутність індивідуальних фінансових 
посередників. Тобто суб’єкти, які знаходяться посе-
редині ланцюжка «інвестор – виконавець фінан-
сової послуги – фінансові інструменти», але не є 
інституційними, не вважаються фінансовими посе-
редниками. С.В. Черкасова до учасників ринку 
фінансових послуг відносить [10]: емітентів; інди-

відуальних інвесторів; інституційних інвесторів; 
фінансових посередників; інститути інфраструк-
тури фінансового ринку.

На думку автора, як інвестори поділяються на 
індивідуальні й інституційні, так і фінансових посе-
редників було б доречно поділити на індивідуальних 
та інституційних фінансових посередників, а не про-
сто учасників фінансового ринку, які надають фінан-
сові послуги. Так, американські науковці на відміну 
від вітчизняних охоплюють увесь спектр фінансових 
посередників. 

За принципом організації надання фінансових 
послуг виконавців фінансових послуг можна поді-
лити на «біржі» та «шопи»:

1) Принцип «біржі». Фінансовий посередник не 
приймає безпосередньої участі в торговельних опе-
раціях та отримує дохід за рахунок певних послуг 
(нормативних, орендних, консультативних, адміні-
стративних) під час товарного обміну.

2) Принцип «шопу». Виконавець приймає без-
посередню участь у торговельних операціях і отри-
мує дохід за рахунок арбітражу. Бере на себе функ-
ції емісії, зберігання, консультації, гарантії якості 
фінансового товару та обслуговування.

Фінансові посередники мають низку переваг порів-
няно з іншими виконавцями фінансових послуг. На 
багатьох фінансових ринках (біржі, ринки FOREX) 
сума стартового капіталу має бути значною. Це не 
дає можливості багатьом потенційним інвесторам 
стати учасниками ринку. Фінансові посередники, 
своєю чергою, акумулюють незначні інвестиції. При 
цьому їх операційні витрати зменшуються за раху-
нок здійснення значної кількості операцій із фінан-
совими активами.

Якщо на біржах та ринках FOREX стартовий 
капітал має бути значним, то на ринках бінарних 
опціонів, криптовалют та ставок інвестиції можна 
робити від десяти центів та стартовий капітал має 
бути від $10. Учасники таких фінансових ринків 
поділяються на різноцільові групи трейдерів, стра-
тегії роботи яких детальніше розглянуто в [11; 12].

Класифікація та види фінансових послуг. 
У Законі України про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг визначено, 
що «фінансова послуга – це операції з фінансовими 
активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб 
за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у 
випадках, передбачених законодавством, і за раху-
нок залучених від інших осіб фінансових активів для 
отримання прибутку або збереження реальної вар-
тості фінансових активів» [8]. 

Фінансові послуги, як і будь-які інші види послуг, 
мають певні особливості, а саме:

– фінансова послуга сприймається як діяльність 
особи (юридичної або фізичної), яка надає послугу;

– фінансова послуга не має матеріально-речової 
форми вираження;

– абстрактна форма фінансової послуги набуває 
конкретного вираження на основі договірних відно-
син або в процесі купівлі-продажу цінних паперів;

– позитивний ефект фінансової послуги проявля-
ється у процесі її надання;

– час надання та споживання фінансової послуги 
переважно збігаються.

Фінансова послуга – результат виконання відпо-
відних операцій із фінансовими активами, спрямо-
ваних на задоволення індивідуальних фінансових 
потреб клієнтів. Періодичність операцій у процесі 
надання послуг має істотне значення, оскільки 
надання фінансових послуг є підприємницькою 

 

Рис. 1. Виконавці фінансових послуг 
Джерело: розроблено автором
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діяльністю і повинна здійснюватися систематично, 
на постійній основі для отримання прибутку. Фінан-
сові послуги поділяються на дві великі групи: 

1) страхові та пов’язані зі страхуванням послуги;
2) банківські та інші фінансові послуги (за винят-

ком страхування). У складі останніх Директива 
2004/39/ЄС [14] виділяє також інвестиційні послуги.

Державне регулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг покладається на Національну комісію, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), і є держав-
ним колегіальним органом, підпорядкованим Прези-
денту України, підзвітним Верховній Раді України. 
Але до завдань Нацкомфінпослуг не належать фор-
мування та забезпечення реалізації політики держав-
ного регулювання у сфері ринку банківських послуг 
і ринків цінних паперів та похідних цінних папе-
рів. Вітчизняне законодавство необхідно привести 
у відповідність із Генеральною угодою про торгівлю 
послугами і Угодою про партнерство та співробітни-
цтво між Україною та Європейськими Співтовари-
ствами та їх державами-членами [13]. 

За спрямованістю на задоволення потреб клієнтів 
виділяють:

а) прямі послуги, безпосередньо спрямовані на 
задоволення відповідних інтересів клієнтів (пла-
тіжні, комерційні, інвестиційні, страхові);

б) непрямі, або супутні, послуги без отримання 
клієнтом додаткового доходу (полегшують надання 
прямих послуг: клірингові послуги, телефонне 
управління рахунком, видача пластикових карт на 
основі депозитного рахунку і т. п.);

в) непрямі послуги, які дають клієнту додатковий 
дохід або знижують витрати при отриманні прямих 
послуг (інвестування залишків на поточних рахун-
ках в одноденні депозити і т. д.).

За рівнем складності фінансові послуги поділя-
ють на чотири рівня.

До першого рівня складності віднесені фінансові 
послуги, орієнтовані на задоволення потреб широ-
кого кола клієнтів і не вимагають від них спеціаль-
них навичок або професійних знань певного напряму 
(відкриття рахунків, переказ грошей, обслуговування 
дорожніх чеків, обмін валюти, страхові послуги).

До другого рівня складності належать фінансові 
послуги, у процесі отримання яких клієнти повинні 
мати спеціальний рівень підготовки. Це стосується 
послуг у системі електронної комерції (Інтернет-
страхування, Інтернет-банкінг), а також отримання 
послуг з управління майном, довірчого управління 
фінансовими активами, торгівлі цінними паперами 
та ін. Крім спеціальних знань, клієнти для спожи-
вання переважної більшості фінансових послуг II–IV 
рівнів складності повинні мати необхідне технічне 
обладнання (комп'ютери, програмне забезпечення).

До третього рівня складності належать фінансові 
послуги, орієнтовані на задоволення спеціальних 
фінансових потреб клієнтів, які мають відповідний 
рівень професійної підготовки в галузі фінансів, що 
дає їм можливість бути споживачами цих послуг, 
для вирішення конкретних фінансових потреб, які 
не є поширеними. До цієї групи належать послуги в 
системі Інтернет-трейдингу, фінансові послуги з фор-
мування портфеля цінних паперів певного рівня при-
бутковості і ризику тощо.

Споживачами фінансових послуг четвертого рівня 
складності є обмежене коло клієнтів, які розрахову-
ють на отримання специфічних фінансових послуг 
у вузькоспеціалізованих сферах, таких як Форекс-
трейдинг, послуги в системі біржової торгівлі. Спо-

живачі таких послуг повинні мати спеціальні знання 
у сфері фінансового планування, фінансового інжи-
нірингу та економічно розвинені професійні навички 
фінансового та технічного напряму в процесі отри-
мання та споживання таких послуг.

Класичні та активні фінансові інструменти. 
Властивості активних фінансових інструментів. 
Фінансові інструменти традиційно поділяються на 
п’ять рівнів: готівкові гроші; депозитні гроші (без-
готівкові); традиційні цінні папери (векселі, акції, 
облігації тощо); похідні фінансові інструменти (ПФІ, 
деривативи); БО&КС (бінарні опціони та контракти 
на ставки).

Сьогодні ми маємо справу з перевернутою фінан-
совою пірамідою: вартісний обсяг ПФІ (зобов'язань 
за контрактами в номінальному виразі) перевищує 
вартісний обсяг «інструментів» третього рівня в 
десятки разів, другого рівня – в сотні разів, першого 
рівня – в тисячі разів. Аналогічно четвертий і п’ятий 
рівні мають найбільші вартісні обсяги. 

Ринки фінансових послуг включають у себе про-
фесійні послуги на ринках банківських послуг, стра-
хових послуг, інвестиційних послуг, операцій із 
цінними паперами та інших видах ринків, що забез-
печують обіг фінансових активів (фінансові активи – 
грошові кошти, цінні папери, боргові зобов'язання 
та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних 
паперів). Користуючись логічними міркуваннями, 
фінансовим інструментом можна вважати засіб при-
множення фінансового багатства. Для збільшення 
капіталу використовують різноманітні фінансові 
активи та фінансові послуги. При цьому фінансові 
активи та послуги будемо вважати пасивними фінан-
совими інструментами (причиною того є їхня пасив-
ність, тобто самі по собі вони не працюють, потрі-
бен «майстер»), тоді виконавців фінансових послуг, 
у тому числі фінансових посередників, будемо вва-
жати активними фінансовими інструментами, адже 
інвестори для збільшення своїх статків користу-
ються активними фінансовими інструментами, які, 
своєю чергою, для поставленої мети оперують пасив-
ними фінансовими інструментами. Отже, можна зро-
бити висновок, що фінансові інструменти – це не 
просто засоби (пасивні фінансові інструменти), а й 
об’єкти (активні фінансові інструменти) для примно-
ження фінансового статку. Причому активні фінан-
сові інструменти (АФІ) є об’єктами (з боку інвесто-
рів) та суб’єктами (відносно пасивних фінансових 
інструментів).

Ринок АФІ розвивається динамічно, постійно 
включаючи нові інструменти, такі, приміром, як 
ІСО (Initial coin offering, тип криптовалютного кра-
удфандингу). Конкурентоспроможність виконавців 
фінансових послуг прямо пропорційно залежить від 
різноманітності запропонованих фінансових послуг, 
їх якості та ціни, тому для даного ринку діють ті ж 
закони, що й для ринку пасивних (класичних) ФІ: 

1) Теорія ризику інвестицій Гарі Марковіца 
(Портфельна теорія Марковіца). Розглянемо на 
прикладі фінансового консалтингу. Консультування 
тільки з одним фінансовим аналітиком, призведе 
до збільшення ризику отримання некваліфікованої 
поради та, відповідно, до підвищення ймовірності 
інвестиційних збитків. Аналогічно, інвестування 
грошей в один банк збільшує ризики втрат. Таке ста-
новище характеризує весь спектр фінансового посе-
редництва, де диверсифікація ризиків відбувається 
за рахунок найму кількох кваліфікованих виконав-
ців фінансових послуг, що призводить до суттєвого 
зменшення ймовірності втрати капіталу.
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2) Закон попиту і пропозиції. Ціни на ринку АФІ 
регулюються на основі закону попиту і пропозиції. 
Так, чим більший попит на конкретного виконавця 
фінансових послуг, тим вище його ціна. Виконавцям 
неякісних послуг доведеться знижувати ціни на свої 
послуги та поліпшувати якість. Інакше вони ризику-
ють опинитися в аутсайдерах.

3) Ефективність ринку АФІ (модель ЕМН, 
efficient market hypothesis). За більшістю сучасних 
економічних теорій поведінка ринку пасивних фінан-
сових інструментів відповідає ЕМН (ціна практично 
миттєво реагує на факторну інформацію щодо даного 
фінансового активу). Ціна АФІ визначається наявною 
інформацією, що характеризує певний ступінь ефек-
тивності даного ринку. Так, вартість активів установ, 
які надають фінансові послуги, знижується під час 
виявлення дескридитуючих відомостей. І навпаки, 
зростає під час оприлюднення позитивних новин. На 
позитивну чи негативну інформацію відповідно реагу-
ють і ціни на фінансові послуги, які надають АФІ.

Отже, надання фінансових послуг – це важливий 
інструмент для управління активами та збільшення 
їх доходності. Оскільки «ФІ – юридичний документ, 
що відображує певні договірні взаємовідносини» [15] 
або який надає певні права, то виконавець фінансо-
вої послуги – це активний фінансовий інструмент, 
який для реалізації певних цілей використовує 
пасивні фінансові інструменти.

Операції ринку фінансових послуг. Відповідно до 
Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг», до фінансо-
вих послуг належать такі операції:

1) випуск платіжних документів, платіжних 
карт, дорожніх чеків і їх обслуговування, кліринг, 
інші форми забезпечення розрахунків;

2) довірче управління фінансовими активами;
3) діяльність з обміну валют;
4) залучення фінансових активів із зобов'язанням 

їх подальшого повернення;
5) фінансовий лізинг;
6) надання коштів у позику, у тому числі на умо-

вах фінансового кредиту;
7) надання гарантій і поручительств;
8) переказ грошей;
9) послуги у сфері страхування та накопичуваль-

ного пенсійного забезпечення;
10) торгівля цінними паперами;
11) факторинг;
12) інші операції, які відповідають крите-

ріям, визначеним у Законі України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг».

Розвиток ринку фінансових послуг ґрунтується 
на регулюванні та контролі адекватності надання 
фінансовими установами своїм клієнтам роздрібних 
фінансових послуг і продажу фінансових продуктів. 
Це стосується розкриття інформації для невеликих 
інвесторів і вимог до фінансових установ за визна-
ченням прийнятності рекомендованих ними фінансо-
вих продуктів.

Прийнятність фінансових послуг визначається 
як ступінь того, наскільки продукт або послуга, 
запропонована посередником, відповідає фінансо-
вому стану клієнта, інвестиційним завданням, рівню 
толерантності до ризику, фінансової потреби, знань 
і досвіду, враховуючи також зручність, доцільність, 
прозорість, ефективність споживання.

Аналогічно до портфеля фінансових інструмен-
тів можна сформувати також портфель фінансових 
послуг. Портфель фінансових послуг – сукупність 

фінансових послуг клієнтам у сфері фінансового 
обслуговування. У даному разі портфелем фінан-
сових послуг буде виступати фінансовий продукт. 
Фінансовий продукт і фінансова послуга виступають 
як форма і зміст у взаємозв'язку. Фінансовий про-
дукт може мати комплексний характер і бути фор-
мою вираження декількох послуг одночасно. При-
кладом такого продукту є страхування вкладів під 
час оформлення депозитів.

Спеціальна аналітика щодо України. У сучасному 
глобалізованому світі немає місця для бізнесу, який 
відсутній у всесвітній мережі Інтернет. Схожа ситуа-
ція має місце й для бізнесу, який відсутній у списках 
рейтингових агентств. Такий бізнес стає «невиди-
мим» для клієнтів та інвесторів. Якщо ж така ситуа-
ція має місце для держави, то це привід бити на спо-
лох. У системі всесвітньо відомої рейтингової агенції 
S&P [16] в усіх категоріях присутні лише чотири 
компанії: Ukrainian Railway PJSC, Kernel Holding 
S.A., Metinvest B.V., PrivatBank. Серед них до 
категорії «банки» належить тільки «ПриватБанк». 
Наприклад, у цій же категорії в Уганді та Пакистані 
немає жодного банку, а от у США 280 банків, Німеч-
чині – 1 058 одиниць, Франції – 94 елементи. При-
чому ФРАНКФУРТ (S&P Global Ratings) 26 квітня 
2017 р. S&P Global Ratings підвищили довгостроко-
вий та короткостроковий кредитні рейтинги контр-
агента української ПАТ «КБ «ПриватБанк» з SD/
SD («вибірковий дефолт») до CCC+/C. Прогноз зміни 
рейтинги – «Стабільний». Тобто єдиний «видимий» 
український банк, що знаходився в переддефолтному 
стані, не може бути сильною стороною і надійною 
позитивною рекламою для іноземних інвесторів. 
Присутність бізнесу в списках рейтингових агенцій 
говорить про прозорість і чесність функціонування 
компанії, а присутність їхніх цінних паперів на всес-
вітньо відомих біржах – це рушійна сила як для 
зростання фінансового стану самої компанії, так і 
для держави у цілому.

Висновки. Вдосконалення класифікації виконав-
ців фінансових послуг дало змогу зробити висновки 
щодо недорозвиненості нормативно-правової бази в 
Україні й створення передумов для тінізації сектору 
фінансових послуг. Поділ фінансових інструментів 
на активні і пасивні дає змогу поліпшити аналіз 
впливу різних факторів на ціноутворення на пасивні 
фінансові інструменти. Отже, виконавець фінансових 
послуг може бути як об’єктом, так і суб’єктом дослі-
дження. У першому випадку він і буде АФІ. Для АФІ 
перевірено відповідність властивостей, притаманних 
для пасивних фінансових інструментів, таких як 
закон попиту і пропозиції, портфельну теорію Мар-
ковіца та модель ЕМН. У світовому економічному 
середовищі надійними вважаються ті підприємства, 
що пройшли капіталізацію та оцінені визнаними 
рейтинговими агенціями типу S&P. Завдяки виходу 
на відкритий фінансовий ринок підприємства мають 
можливість ефективно залучати інвестиції, що ство-
рює передумови розвитку бізнесу та подальшого під-
вищення рівня життя в Україні. 
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The state of the financial market at the present stage is analysed and the prospects of its development in conditions of financial 
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exchanges, are described. The urgent problems of their functioning are identified, which hinder their further development and develop-
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Степанова Д.С., Степанова И.В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
В статті проаналізовано стан фінансового ринку на сучасному етапі та розглянуті перспективи його розвитку в умовах фінансо-

вої нестабільності економіки України. Охарактеризовано окремі його сегменти, а саме банківський сектор, страховий ринок та фон-
дові біржі. Визначено нагальні проблеми їх функціонування, які заважають їх подальшому розвитку та розвитку фінансового ринку.
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УКРАИНЫ

В статье проанализировано состояние финансового рынка на современном этапе и рассмотрены перспективы его развития 
в условиях финансовой нестабильности экономики Украины. Охарактеризованы отдельные его сегменты, а именно банковский 
сектор, страховой рынок и фондовые биржи. Определены актуальные проблемы их функционирования, которые мешают их 
дальнейшему развитию и развития финансового рынка.

Ключевые слова: финансовый рынок, банковский сектор, фондовый рынок, финансовые ресурсы, страховая компания.

Introduction. Paying attention to the issue of sta-
bilization of the national economy, a special atten-
tion should be paid to the development of the finan-
cial market, the state of which depends on the state 
administration, the political situation, distribution of 
financial resources, and general economic trends of 
the country’s development. In order to determine the 
economic preconditions for the formation and develop-
ment of the national financial space in Ukraine, it is 

necessary to carry out a comprehensive modernization. 
During the design of programs for the development of 
the financial space of Ukraine, the economic impact of 
economic development should be preceded by economic 
development.

Analysis of recent research. Under current condi-
tions of the social and economic transformation of the 
country, the control over the development of financial 
markets in a climate of the international integration is 
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studied in numerous works of local and foreign scientists 
as M.P. Agapova, Ya.I. Artymych, V.G. Bobyl, O.V. Dzi-
ubliuk, Ye. Glaz, O.L. Grynko, O. Gutovska, G. Gold-
stein, B. Lutsiv, P. Dickson, P. Dziuba, L.M. Diadechka, 
S. Yermasov, A. Zubets, S.V. Kuznetsov, O. Melnykov, 
H. Mintzberg, N.V. Narizhna, S. Oriekhov, M. Saienko, 
A. Ten, V. Trynchuk, L. Tsvietkova, E. Tsukatos, 
I.O. Shkolnyk, and others. But the crisis phenomena, 
which are specific for the world economics and directly 
influence the financial development of Ukraine, deter-
mine the necessity of further scientific research.

The aim and tasks. The aim of the article focuses on 
determining the key trends of the development of the 
financial market of Ukraine.

The main results. Nowadays, Ukraine has declared 
the European way for development, what significantly 
affected the general status of the country. The Euro-
pean trend of the state policy of Ukraine increases the 
importance of the problem of the national financial 
market development. The modern financial market of 
Ukraine functions in a climate of the economic inse-
curity. Various factors influence the market develop-
ment causing changes in its infrastructure, activity, 
and sometimes endanger its economic reliance. Finan-
cial institutions working in this sphere shall adapt to 
external factors and requirements.

The European integration had influenced the finan-
cial market of Ukraine even before signing the Treaty 
between Ukraine and the European Union about the 
association but sweeping changes happened in the 
Ukrainian economics right after signing its political 
and economic parts. The present direction of Ukraine 
towards the European integration supported by the 
real effective measures, the opening of markets for 
the European products and funds enjoins upon intro-
ducing certain changes to the financial system oper-
ations. They have already been made in the change of 
approaches to the regulatory policy, bringing the legis-
lation in conformity with the EU standards, the bigger 
openness of the Ukrainian financial market for foreign 
financial institutions.

For considering the current status and development 
prospects of the financial market of Ukraine, firstly, 
it is worth determining three global problems of the 
market: 1) a low level of the public confidence in finan-
cial institutions; 2) absence of an efficient borrowing 
entity and availability of “toxic” assets; 3) orientation 
of members of the market to get “quick” profits but not 
to stimulate the economic growth [1].

Studying the global problems accompanying the 
Ukrainian financial market growth, new tasks arise for 
the financial system of the country. One of the main 
present tasks is to create factors of competitiveness 
of the financial market for ensuring the state finan-
cial security. Nowadays, the most active institutional 
members of the financial market of Ukraine are stock 
exchanges, insurance companies, and commercial 
banks as they constitute the greatest part of financial 
resources and have a direct impact on the manufactur-
ing development in the country, investment climate and 
wellness of the population. It should be specified that 
some components of the financial market of Ukraine 
are better developed and others are just in progress.

The banking sector is the biggest part of the 
Ukrainian financial market with the assets compos-
ing almost 90% of assets of all the financial parties. 
At the beginning of 2017, 96 banking institutions had 
a license of the National Bank of Ukraine (including 
38 banks with overseas capital), i.e. the number of 
operating banking institutions had shortened by 21 for 

2016 [2]. The state of the banking sector was affected 
by the financial crisis that significantly decreased 
the number of banks in 2014–2016. The financial cri-
sis led to the fact that 82 banking institutions have 
implemented a temporary administration since 2014. 
A special attention was drawn by the PJSC CB “PRI-
VATBANK”. The Deposit Guarantee Fund and the Min-
istry of Finance signed an agreement for selling 100% 
shares of the Bank. After transferring 100% shares, 
the bank owner is the Ministry of Finance of Ukraine. 
And, since 01.06.2016, the Board of the National Bank 
of Ukraine has made several decisions about the con-
sent given for self-liquidation of banking institutions. 
The first cases of such self-liquidation were PJSC 
“Finance Bank” and PJSC “Investment Trust Bank”. 
According to the official information, such decisions 
were made due to the owner’s desire to reorient for 
other types of their principal activities. The liquida-
tion of other banking institutions was caused by the 
difficult position in the market of financial and bank-
ing services and uncertainty concerning possible trends 
and sources of further bank capitalisation. Taking into 
account the adopted NBU schedule for increasing the 
minimum volume of the authorized stock capital (from 
200 million hryvnias to 300 million hryvnias in 2018), 
one can expect then new instances of self-liquidation 
of commercial banks in Ukraine. Increasing the mini-
mum volume of the authorized stock capital of bank-
ing institutions is to be annually up to 500 million 
hryvnias as of 11.07.2024. During a year, significant 
regroupings occurred in the ownership structures of 
the banking system of Ukraine. Due to the systemic 
transition of the PJSC CB “PRIVATBANK” to 100% 
state ownership, a portion of state banks in the capital 
structure of the banking system of Ukraine remarkably 
increased during IV quarter of 2016 and was equal to 
52% on 01.01.2017. A portion of banks with the pri-
vate Ukrainian capital was circa 13%, banks of off-
shore banking groups – 35%. And it is necessary to 
indicate that the reduction of a portion of banks of 
offshore banking groups is possible later on as a result 
of the exit of banking institutions with the Russian 
capital from the Ukrainian market. According to the 
results of 2016, the net assets of the banking system 
of Ukraine increased insubstantially. On 01.01.2017, 
their volume amounted to 1,256 billion hryvnias in 
comparison with 1,254 billion hryvnias at the begin-
ning of the year. One of the key factors for swings in 
the volume of assets of the banking system in a stud-
ied period was the dynamics of the national currency 
rate with the exit of a portion of commercial banks 
from the market, flow of clients’ funds, and decrease 
in loan portfolios. High influence of fluctuations of the 
national currency rate on the volume of assets of the 
banking system of Ukraine can be explained by a con-
siderable share of assets in a foreign currency in the 
total volume (41.8% by 2017). During 2016, the size of 
the client loan portfolio reduced by 0.4% (3.85 billion 
hryvnias) and was equal to 1,005,92 billion hryvnias on 
01.01.2017 comparing with 1,099,77 billion hryvnias 
at the beginning of 2016. The total liabilities of the 
Ukrainian banks declined by 1.6% up to 1,333 billion 
hryvnias during 2016 [3].

Considering the substantial scopes of decapitaliza-
tion of the number of banking institutions and exclu-
sion of banks acknowledged as insolvent from the 
procedure for calculating statistical indicators of the 
NBU, the volume of the personal capital of the bank-
ing system of Ukraine decreased in the course of 2016. 
It is worth mentioning that shareholders of all groups 
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increased the authorized capital mainly for the pur-
pose of keeping up their personal businesses. Accord-
ing to the results of 2016, 31 of 93 functioning banks 
incurred losses. But there are banking institutions 
finished the reporting period with positive outcomes. 
Among the most profitable banks according to the 
results of the last year, there were exclusively offshore 
financial institutions – Raiffeisen Bank Aval, City-
bank, and OTP Bank.

Insurance companies are also active members of 
the financial market; however, assets of non-banking 
financial institutions are still insignificant in compar-
ison with assets of commercial banks. The market for 
insurance services according to a level of capitalization 
of financial markets.

The total number of insurance companies is 310 on 
31.12.2016, including the “life” insurance companies – 
39 entities, “non-life” insurance companies – 271 enti-
ties (on 31.12.2015 – 361 companies, including “life” 
insurance companies – 49 enterprises, “non-life” insur-
ance companies – 312 entities). The number of insur-
ance companies looks down as the number of compa-
nies decreased for 51 insurance companies in 2016 in 
comparison with 2014 when the number decreased by 
72 insurance companies. In 2016, shares of gross insur-
ance premiums and shares of insurance premiums with 
respect to GDP stayed at the level of 2015 and were 
1.5% and 1.1% correspondingly. Comparing with 
2015, the volume of gross insurance premiums income 
increased by 5,434,3 million hryvnias, and the volume 
of net insurance premiums increased by 4,109,0 mil-
lion hryvnias. The increase of gross insurance premi-
ums was almost for all the types of insurance.

A relative share of net insurance premiums 
in gross insurance premiums for 2016 is equal to 
2015 (75.2%). During the analysed period, the num-
ber of concluded insurance agreements (policies) went 
down by 22,958.1 thousand (or by 11.3%), and the 
number of voluntary insurance agreements went down 
by 63,685.5 thousand (or by 63.9%). So, the insur-
ance market of Ukraine is at the stage of formation, 
smoothly adapting to the requirements of the Euro-
pean and world markets. Therefore, the Ukrainian 
insurance market should be connected with foreign 
insurance knowledge and change its own functional 
models, cooperate with the EU countries in the field 
of insurance [4].

The securities market of Ukraine is a segment of 
the economics, which is an indicator of the develop-
ment of not only the capital market but the whole 
financial system of the state. The modern status and 
structure of the inland securities market are a result 
of the transformation processes in the economic sys-
tem happened in Ukraine under the influence of inter-
nal factors and crises in the world financial markets 
of last years. One of the most important indicators 
of the securities market development is the volumes 
of securities issue [5]. The total volume of stock 
issue, registered by the National Securities and Stock 
Market Commission in January-December 2016, was 
232,14 billion hryvnias, what is higher by 83,91 bil-
lion hryvnias in comparison with the corresponding 
period in 2015 (148,50 billion hryvnias).

During January-December 2016, the Commis-
sion registered 128 issues of shares in an amount of 
209,36 billion hryvnias. Comparing with the similar 
period in 2015, the volume of registered issues of 
shares became higher by 87,06 billion hryvnias [6].

The shares issues prominent in the volume that sig-
nificantly affected the general structure of registered 

issues of shares during the said period were registered 
for the following banking institutions for the purpose 
of increasing the authorised stock capital, i.e.: PJSC 
Commercial Bank “PrivatBank”, PJSC “VTB BANK”, 
PJSC “SAVINGS BANK” (SBERBANK), PJSC “Joint-
Stock Commercial Industrial and Investment Bank” 
and PJSC “BM Bank”.

During January-December 2016, the Commission 
registered 118 issues of stocks of enterprises in an 
amount of 6,76 billion hryvnias (decreased by 4,66 bil-
lion hryvnias in comparison with 2015), 9 issues of 
option certificates totalling 198,88 million hryvnias 
(higher by 198,66 thousand hryvnias in comparison 
with 2015). Within 2016, the volume of issues of 
investment certificates registered by the Commission 
was 5,37 billion hryvnias, which is lower by 5,21 bil-
lion hryvnias in comparison with the data for the sim-
ilar period in 2015 [6].

The further growth of the stock market depends on 
specific measures of the state in the field of extension 
of the financial system. To improve the situation in 
the stock market, it is necessary to take a number of 
measures.

First, the developed infrastructure of the stock mar-
ket shall function, a great range of tools and effective 
mechanisms for the cooperation of the market members 
shall be offered in order to achieve the said aim.

Second, an integral part of the stock market devel-
opment shall be its integration into the world financial 
markets. Therewith, the development of the stock mar-
ket of Ukraine shall be closely related with the develop-
ment of other segments of the financial market (bank, 
insurance, pension sectors, etc.).

Third, the main function to be performed by the 
securities market is to provide monetary capital for 
needs of the national economy by creating a mechanism 
of accumulation, allocation, and reallocation of funds 
from an entity having free investment resources to an 
entity requiring such resources for development.

Development trends in the state financial market 
are primarily focused on reformation and implemented 
by taking measures for its improvement. The econom-
ics of Ukraine keeps shrinking. In this context, the 
financial market has already reoriented itself to easier 
ways to gain profits – speculative ones. This raises a 
demand to immediately recover banks, improve the 
government control, and promote confidence in finan-
cial institutions. Stabilizing the financial market 
institutes can be performed by means of five main 
steps (Table 1).

The priority tasks for reforming the financial sec-
tor are as follows: currency liberalisation, consolida-
tion of banks; non-cash economics; payment system 
“PROSTIR”; renewal of lending and crediting, and 
settlement of the issue of problematic loans; finan-
cial awareness; implementation of strategies of state 
banks [8].

The ground for the development, changes, and 
transformations is the Complex Program for Develop-
ing the Financial Sector of Ukraine till 2020. It was 
designed by the National Bank of Ukraine with the 
National Securities and Stock Market Commission, 
the National Commission for Regulation of Financial 
Services Markets, representatives of the Ministry of 
Finance of Ukraine, Deposit Guarantee Fund, profes-
sional associations, and financial market experts. The 
main aim of the program is to develop a full-fledged, 
operative, and effective financial market, to balance all 
its segments, to extend the infrastructure, and to boost 
the resistance to harms [8].
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Thus, the basic premise for the stable development 
of the financial market of Ukraine is to develop an 
actual sector of the economy. All the measures focused 
on this shall be based on a single projection of a final 
aim by authorized bodies and on a raft of measures 
implemented for stabilising the financial sector by the 
National Bank of Ukraine and Government, and a real 
scenario of the economic recovery.

Conclusions and further research. Chosen by 
Ukraine way to the European integration prompts the 
state to create an effective financial space for all finan-
cial institutions. The financial market of Ukraine has 
a significant impact on the development of all sectors 
of the country’s economy. The current stage of devel-
opment of the financial market and its components is 
a complex, predicted with difficulty and dynamic pro-
cess. But at the same time, this process induces the 
introduction of innovative processes. Today, the devel-
opment of the financial system of Ukraine is deter-
mined by the Comprehensive Program for the Develop-
ment of the Financial Sector of Ukraine until 2020, the 
Memorandum on Economic and Political Policy, and 
the Agreement on Cooperation between Ukraine and 
the EU. But the measures prescribed there are more 
technical in nature and do not allow opening a full 
potential of the financial system.

The current financial crisis raised a question on 
further ways of development of the world financial 
market and possibilities of creation of anti-crisis mea-
sures. The development of financial innovations and 
the desire to maximize profits leads to the creation 
of new financial instruments. The current stage of 
development of the financial market of Ukraine and 
its components requires creating such conditions that 
will ensure the investment of the private sector. And to 
solve this problem, it is necessary to build transparent 
state financial policy in the direction of regulating the 
financial market with clear and understandable instru-
ments of regulation and providing an appropriate level 
of protection of the rights of investors and sharehold-
ers. Improvements should be considered individually 
for each financial market participant. For banking and 
non-banking institutions, it is necessary to increase the 
role and functions of supervisory boards, for insurance 
companies – to implement the accumulating pension 
insurance, and for the population – to improve the sys-

tem of guaranteeing deposits. The abovementioned pro-
cesses will increase the toolkit on the financial market 
of Ukraine. In Ukraine, it is necessary to implement a 
long-term strategy for the development of the finan-
cial market, which includes: rehabilitation or liquida-
tion of insolvent banking institutions, restructuring of 
problem loans, state support for the financial system, 
monitoring of activities of financial institutions aimed 
at preventing the occurrence of threats, strengthening 
the rights of investors through the implementation of 
the relevant legislative framework, and so on. The stra-
tegic development of the financial market of Ukraine 
will increase the liquidity of financial instruments of 
the market and will ensure the creation of favourable 
conditions for strengthening investment flows.
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Table 1
The main steps towards the stabilization of financial market institutes

Step name Step meaning

Constant monitoring of 
activities of financial 
institutions

Complex diagnostics of assets, primarily bank ones, is requisite for ensuring that 
problematic issues will be early detected in current operations.

Resolution or liquidation of 
insolvent financial institutions

Their number may become lower by 50-70%, according to some studies. On this path, 
it is necessary to settle matters of sales (deliver/transfer) of problematic assets, which 
will require forming laws for the institutions’ activities, the main function of which will 
be the work with problematic assets. It is also necessary to settle the matter of loans 
restructuring.

Recovery of the financial system It can be achieved with the government support and support by owners, by implementing 
the mechanisms of conversion of deposits into bank shares. The development of the 
corporate management system is also important.

Stabilization It requires ensuring the operation of the system of effective supervision aimed at 
preventing harms, strengthening investors’ and consumers’ rights protection.

Effectiveness Focus on increasing the population’s awareness, diversifying risks by establishing 
financial institutions in order to enforce solidary sharing of great risks while performing 
particular types of activities, common financing of major projects, implementing risk 
management systems and securities to ensure guaranteed accounts settlement in the stock 
market, effective management operations.

Source: developed based on [7]
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено визначенню пріоритетних напрямів бюджетного фінансування за рахунок коштів державного бюджету 
України на середньострокову перспективу. Для цього використано результати аналізу складу і структури видатків державного 
бюджету України за функціональною класифікацією за п’ять останніх років на основі законодавчих актів, які визначають основні 
перспективи розвитку нашої держави. Сформульовано чинники впливу на визначення пріоритетності того чи іншого напряму 
бюджетного фінансування. 

Ключові слова: бюджетне фінансування, пріоритетні напрями бюджетного фінансування, видатки бюджету, функціональна 
класифікація видатків бюджету, валовий внутрішній продукт.

Степанюк Н.И. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ
Статья посвящена определению приоритетных направлений бюджетного финансирования за счет средств государственного 

бюджета Украины на среднесрочную перспективу. Для этого использованы результаты анализа состава и структуры расходов 
государственного бюджета Украины по функциональной классификации за пять последних лет на основе законодательных ак-
тов, определяющих основные перспективы развития нашего государства. Сформулированы факторы влияния на определение 
приоритетности того или иного направления бюджетного финансирования.

Ключевые слова: бюджетное финансирование, приоритетные направления бюджетного финансирования, расходы бюдже-
та, функциональная классификация расходов бюджета, валовой внутренний продукт.

Stepaniuk N.I. PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF BUDGET FINANCING IN UKRAINE
The article is devoted to the definition of priority directions of budget financing at the expense of the State budget of Ukraine for the 

medium term. For this purpose, the results of the analysis of the composition and structure of expenditures of the State budget of Ukraine 
by functional classification for the last 5 years are used on the basis of legislative acts that determine the main prospects for the develop-
ment of our state. The factors of influence on the prioritization of this or that direction of budget financing are formulated.

Keywords: budget financing, priority directions of budget financing, budget expenditures, functional classification of budget expen-
ditures, gross domestic product.

Постановка проблеми. Бюджет є основним 
фінансовим планом держави. Важливим складни-
ком повноцінного існування держави є видатки, які 
забезпечують функціонування програм, закладів і 
заходів. Задовольняючи ці багатогранні суспільні 
потреби, на видаткову частину бюджету покладено 
досить велике навантаження, тому визначення прі-
оритетних напрямів бюджетного фінансування за 
рахунок коштів державного бюджету України потре-
бує подальших ґрунтовних досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна 
частина наукової та професійної спільноти у своїх 
дослідженнях висвітлює теоретичні засади і практичні 
аспекти бюджетного фінансування та видатків бюджету, 
а саме: В.Д. Базилевич, С.О. Булгакова, О.Д. Васи-
лик, Є.О. Галушка, В.Г. Дем’янишин, Н.М. Дєєва, 
Л.А. Дробозіна, М.І. Карлін, С.Л. Лондар, В.М. Опа-
рін [3], Л.Л. Осипчук, Л.В. Панкевич, В.М. Родіо-
нова, А.М. Стовбчатий, В.В. Стоян, В.М. Федосов [3], 
І.В. Форкун, С.І. Юрій та ін. Однак питання пріори-
тетності того чи іншого напряму бюджетного фінансу-
вання на кожному з етапів розвитку держави потребує 
постійної уваги та висвітлення у фаховій літературі. 

Мета статті полягає у визначенні пріоритетних 
напрямів бюджетного фінансування у середньостроко-
вій перспективі на підставі аналізу складу і структури 
видатків державного бюджету України за останні 
п’ять років та цілей, які ставить перед собою держава.

Виклад основного матеріалу дослідження. Автор-
ське визначення дефініції «бюджетне фінансування» 
[1, с. 111] та аналіз стадій виконання бюджету за 
видатками відповідно до ст. 46 Бюджетного кодексу 
України дали можливість стверджувати, що фінансу-
вання з бюджету проводиться на п’ятій стадії, а саме 
«здійснення платежів відповідно до взятих бюджет-

них зобов'язань» [2]. Для визначення пріоритетних 
напрямів бюджетного фінансування розпочнемо саме 
з фінансового поняття «видатки бюджету». 

Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу Укра-
їни, видатки бюджету – це «кошти, спрямовані на 
здійснення програм та заходів, передбачених від-
повідним бюджетом» [2]. Представлене визначення 
підтверджує, що видатки – це частина бюджету як 
фінансового плану. При цьому «матеріальну основу 
видатків бюджету становлять грошові кошти, які 
спрямовуються державою на фінансування народного 
господарства, соціальної сфери і соціальних потреб 
населення, на державне управління, оборону та інші 
загальнодержавні потреби» [3, с. 72]. Вони забезпечу-
ють вирішення різноманітних питань і функцій, що 
виникають у процесі діяльності його суб’єктів протя-
гом бюджетного періоду на всіх ділянках бюджетного 
процесу. Видатки бюджету задовольняють необхідні 
потреби громадян, підприємств, установ та організа-
цій різної форми власності та забезпечують розвиток 
нових галузей і прогресивних зрушень в економіці. 

Проаналізуємо динаміку загальних обсягів видат-
ків державного бюджету України за останні п’ять 
бюджетних періодів (рис. 1).

За досліджуваний період спостерігається тенден-
ція зростання видатків державного бюджету Укра-
їни, особливо в 2015 р. порівняно з іншими роками. 
Основними чинниками цих змін були: збільшення 
обсягів валового внутрішнього продукту (далі – 
ВВП); частка ВВП, що розподіляється через видат-
кову частину бюджету; збільшення соціальних стан-
дартів (мінімальної заробітної плати, прожиткового 
мінімуму тощо); інфляція та ін. 

Для визначення пріоритетних напрямів видатків 
державного бюджету України за останні п’ять років 
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проаналізуємо їх склад і структуру за функціональ-
ною класифікацією (табл. 1).

За даними табл. 1 видно, що пріоритетними галу-
зями державного бюджету України за останні п’ять 
бюджетних періодів були: загальнодержавні функ-
ції; оборона; громадський порядок, безпека і судова 
влада; економічна діяльність та соціальний захист 
і соціальне забезпечення. Протягом досліджуваного 
періоду видаткова частина державного бюджету 
України за цими статтями мала тенденцію до збіль-
шення, особливо цей ріст прослідковується у 2015 р. 
порівняно з попередніми бюджетними періодами. 
Щодо видатків на економічну діяльність за дослі-
джуваний період, то спостерігаються коливання, як 
у бік збільшення, так й у бік зменшення. Ця тен-
денція підтверджується плановими показниками на 
2018 р., які, за прогнозами, теж зростають. «За пла-
новими даними на 2018 р. надходження до зведеного 
бюджету країни очікуються на рівні 1,1 трлн. грн., 
що на 14,9% більше, ніж очікується за підсумками 
2017 р.» [5]. 

Проаналізуємо більш детально видаткову частину 
бюджету. Зростання видатків на загальнодержавні 

функції зумовлене переважно 
збільшенням розмірів міні-
мальної заробітної плати та 
окладів державних службов-
ців. Значна частина видатків 
спрямована на обслуговування 
державного боргу. Відомо, що 
«боргова політика є іманент-
ним складником фіскальної 
політики держави. Державні 
позики розширюють фінан-
сові можливості бюджету, 
виступаючи інструментом зба-
лансування в часі державних 
витрат і податкових надхо-
джень» [6, с. 163]. Проаналізу-
ємо показники обслуговування 
державного боргу в струк-
турі видатків за функціональ-
ним розділом «Загальнодер-
жавні функції». Так, у 2013 р. 
частка видатків на обслуго-
вування державного боргу у 
загальнодержавних видатках 
становила 59,74%, а в загаль-
ній сумі видатків – 13,44%. 
За п’ять років ці частки зна-

чно зросли й у 2017 р. становили відповідно 77,54% 
та 19,5%. При цьому абсолютний обсяг державного 
боргу у валюті незначний порівняно з девальвацією 
гривні, що зумовила досить значне навантаження 
на бюджет. У ст. 5 Закону України «Про держав-
ний бюджет України на 2018 рік» визначено, що на 
31 грудня 2018 р. граничний обсяг державного боргу 
становитиме 1 999 млрд. грн. За прогнозами фахів-
ців, частка боргу до 2020 р. повинна знизитися до 
55% ВВП. Відповідно до ст. 18 Бюджетного кодексу 
України, «загальний обсяг державного боргу та гаран-
тованого державою боргу на кінець бюджетного пері-
оду не може перевищувати 60% річного номінального 
обсягу валового внутрішнього продукту України» [2].

Тенденція останніх років щодо збільшення видат-
ків на громадський порядок, безпеку та судову владу 
можна пояснити підписанням та практичним вико-
ристання Закону України «Про національну полі-
цію» від 2 липня 2015 р. № 580 VIII. Наслідками 
цього є проведення реформ, підготовка нових кадрів, 
поліпшення ресурсної бази. У 2018 р., за плановими 
даними, 63,9 млрд. грн. буде спрямовано на націо-

Рис. 1. Динаміка загальних обсягів видатків державного бюджету України
* Дані 2017 р. за підсумками січня-грудня.

Джерело: складено автором за [4]

 

250 000,00

300 000,00

350 000,00

400 000,00

450 000,00

500 000,00

2013 2014 2015 2016 2017*

287 607,70 
299 508,00 

402 931,40 

489 348,10 
566 640,78 

м
л
н
.
г
р
н
.
 

роки 

загальний 
обсяг 
видатків 

Таблиця 1
Структура видатків державного бюджету України за функціональною класифікацією

Код 
Роки 2013 2014 2015 2016 2017*

Назви розділів Фактичне виконання, питома вага%.

0100 Загальнодержавні функції 17,4 22,0 25,6 24,1 25,1

0200 Оборона 5,2 9,1 12,9 12,1 13,1

0300 Громадський порядок, безпека та судова влада 13,6 14,9 13,6 14,6 15,5

0400 Економічна діяльність 14,4 11,5 9,2 6,4 8,3

0500 Охорона навколишнього природного середовища 1,6 0,9 1,0 1,0 0,8

0600 Житлово-комунальне господарство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,003

0700 Охорона здоров'я 4,5 3,5 2,8 2,5 3,0

0800 Духовний та фізичний розвиток  1,8 1,6 1,6 1,0 1,4

0900 Освіта 10,8 9,6 7,5 7,1 7,3

1000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 30,8 26,9 25,7 31,1 25,5

Загальний обсяг видатків 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

* Дані 2017 р. за підсумками січня-грудня.

Джерело: складено автором за [4]
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нальну поліцію, національну гвардію, службу над-
звичайних ситуацій (збільшено на 20,3%, або на 
10,8 млрд. грн., порівняно з 2017 р.).

Вважаємо за необхідне зменшити видатки на 
загальнодержавні функції і на громадський поря-
док, безпеку та судову владу, розуміємо при цьому, 
що ці видатки є важливим для виконання державою 
управлінської функції. 

Значне зростання видатків на оборону пов’язане з 
необхідністю у фінансуванні заходів щодо зміцнення 
обороноздатності держави. У 2018 р. планові видатки 
за цією статтею збільшено до 164,9 млрд. грн., з яких 
60 млрд. буде спрямовано на забезпечення діяльності 
Збройних сил (більше на 22,4%, або на 11 млрд. грн., 
порівняно з держбюджетом 2017 р.); 16,4 млрд. – на 
розвиток, закупівлю і модернізацію військової тех-
ніки (збільшено на 66%, або на 6,6 млрд. грн.). Вра-
ховуючи проходження антитерористичної операції 
на сході України та окупацію Криму, скорочення за 
цим розділом видатків у середньостроковій перспек-
тиві неможливе. 

Найбільших змін в абсолютному виразі зазнали 
видатки на економічну діяльність. Після проголо-
шення незалежності цей напрям за обсягами фінан-
сування займав перше місце у низці пріоритетних 
галузей. Цьому, звичайно, є пояснення – перехід від 
адміністративної до ринкової економіки. Протягом 
усього періоду існування молодої держави, пріори-
тетність цієї галузі зазнала змін і сьогодні займає 
останнє місце серед пріоритетних. Це можна пояс-
нити скороченням державних інвестицій (субвенцій, 
субсидій) та допомоги на покриття збитків підпри-
ємств окремих секторів економіки, таких як сільське 
господарство та вугільна промисловість. Скорочення 
фінансування вугільної промисловості, зменшення 
обсягів фінансової допомоги відповідним підприєм-
ствам пов’язано з воєнними діями на сході країни. 
Підтвердженням цього є дані табл. 1, коли в 2013 р. 
частка видатків на економічну діяльність становила 
14,4 %, при цьому з року в рік прослідковується 
тенденція у бік зменшення. За підсумками 2017 р. 
у структурі видатків спостерігаємо незначне зрос-
тання – до 8,3%. Вагомою причиною цього є неопти-
мальний розподіл видатків. За даними функціональ-
ної класифікації, основними напрямами видатків 
на економічну діяльність є сільське господарство, 
транспорт та дорожнє господарство, що є логічним. 
У державному бюджеті України на 2018 р. передба-
чено виділення 7,3 млрд. грн. державної допомоги 
сільгоспвиробникам. Також передбачено зростання 
держпідтримки АПК (на 1 млрд. грн.), що зумовлено 
запуском нової програми підтримки малих фермер-
ських господарств та контролем асоціацією ферме-
рів. Ми вважаємо за необхідне надати цьому розділу 
видатків більшої пріоритетності у середньостроковій 
перспективі, а не підтримувати тенденцію останніх 
років у скороченні та приведенні до мінімуму. 

Особливу увагу необхідно звернути на видатки, 
які спрямовуються на соціальний захист та соці-
альне забезпечення. Постійне зростання цих видат-
ків здебільшого можна пояснити функціонуванням 
соціальних пільг та сучасної пенсійної системи. 
Підвищення розміру мінімальної пенсії, старіння 
нації, відсутність розвитку системи недержавного 
пенсійного забезпечення, зниження ставки єди-
ного соціального внеску пояснюють збільшення 
цих видатків. Утім, незважаючи на постійне підви-
щення мінімального рівня пенсії та продовження 
пенсійного віку, ситуація насправді не змінилася 
на краще, а має дещо інший характер. Розмір міні-

мальної пенсії станом на 01 січня 2013 р. становив 
894 грн. ($111,85). Індекс споживчих цін на цю ж 
дату дорівнював 100,1%. Для порівняння викорис-
таємо дані 2017 р., коли розмір мінімальної пенсії 
на 01 січня становив 1 247 грн. ($45,86). Індекс спо-
живчих цін на цю ж дату дорівнював 113,7%. Отже, 
аналізуючи економічну ситуацію в країні та рівень 
інфляції, можна відзначити, що реального збіль-
шення не прослідковується. У 2018 р. за цим розді-
лом видатки передбачено у сумі 141 млрд. грн., що 
на 15 млрд. грн. менше, ніж у держбюджеті 2017 р. 
(передбачалося до 156 млрд. грн.). Із них на адресні 
субсидії на оплату комунальних послуг передба-
чено 55,1 млрд. грн., пільги на оплату комунальних 
послуг – 7 млрд. грн., витрати на виплату малоза-
безпеченим сім'ям та іншим соціальним категоріям 
населення – 57,9 млрд. грн., допомогу на придбання 
твердого та рідкого пічного палива – 2,7 млрд. грн.

Хоча планові показники 2018 р. за цим розді-
лом видатків зменшено, вважаємо правомірним ще 
їх зменшити, особливо в частині захисту пенсіоне-
рів, оскільки їм належить найбільша сума у цьому 
розділі видатків протягом досліджуваного періоду. 
Ця частина видатків бюджету повинна фінансува-
тися за рахунок коштів Пенсійного фонду. Необ-
хідно провести раціоналізацію видатків цього роз-
ділу: переглянути пільги, що надаються різним 
категоріям населення; збільшити адресність надання 
платних послуг; провести відповідність мінімаль-
ної заробітної плати із прожитковим мінімумом. Ст. 
7 Закону України «Про державний бюджет України 
на 2018 рік» установлено прожитковий мінімум на 
01 січня – 1 700 грн. Ст. 8 цього ж Закону перед-
бачає мінімальну заробітну плату на рівні 3 723 грн. 
Як бачимо, мінімальна заробітна плата покриває 
прожитковий мінімум трохи більше ніж у два рази, 
але цього недостатньо, враховуючи рівень інфляції, 
значне зростання комунальних платежів тощо. Від-
значимо, що видатки на соціальний захист та соці-
альне забезпечення в Україні значно вищі, ніж у роз-
винених країнах Європи.

Розподіл видатків між державним і місцевим 
бюджетами вказує на те, що функціональні роз-
діли «Житлово-комунальне господарство», «Охо-
рона здоров’я», «Духовний і фізичний розвиток», 
«Освіта» здебільшого фінансуються з місцевих 
бюджетів. Хоча їм і приділяється належна увага, 
але вони не є пріоритетними напрямами держав-
ного бюджету України. Видатки в 2018 р. на охо-
рону здоров'я закладено на рівні 112,5 млрд. грн., 
з яких 13,2 млрд. буде спрямовано на фінансування 
первинної ланки медичної допомоги, 52 млрд. – на 
фінансування вторинної та третинної ланок медич-
ної допомоги, 6 млрд. – на закупівлю лікарських 
засобів за кошти держбюджету, 1 млрд. – на під-
тримку сільської медицини, 1 млрд. – на фінансу-
вання програми реімбурсації (відшкодування вар-
тості ліків) «Доступні ліки», 150 млрд. грн. – на 
придбання ангіографічного обладнання для розвитку 
мережі реперфузійних центрів. Цій групі видатків 
необхідно відводити досить вагому роль, оскільки 
здоров’я кожного громадянина є необхідною умо-
вою існування держави. Видатки на освіту держав-
ного бюджету України в 2018 р. збільшено на 18,3% 
порівняно з 2017 р. – до 27,5 млрд. грн.

Досить мізерна частка видатків спрямовується 
на охорону навколишнього природнього середовища. 
Хоча в 2018 р. 2 млрд. грн. дотацій буде спрямовано 
на підтримку рослинництва; 1 млрд. – на програму 
20% компенсації аграріям вартості української сіль-
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госптехніки; 2,3 млрд. – на підтримку розвитку тва-
ринництва. Для поліпшення цього напряму суми 
досить незначні.

Для більш детального аналізу видатків бюджету 
та визначення пріоритетності розрахуємо частку 
видатків державного бюджету України за функці-
ональною класифікацією у ВВП (фактичне вико-
нання) за п’ять років (табл. 2).

Дані табл. 2 підтверджують зазначені пріоритетні 
напрями бюджетного фінансування.

За результатами проведеного дослідження статис-
тичних даних уважаємо, що й надалі пріоритетними 
повинні залишатися такі розділи видатків: загаль-
нодержавні функції; оборона; громадський порядок, 
безпека і судова влада; соціальний захист і соці-
альне забезпечення. Особливу увагу необхідно приді-
лити видаткам на економічну діяльність та охорону 
навколишнього природнього середовища, які необ-
хідно збільшити. Вважаємо, що їх пріоритетність 
аргументована протягом аналізу. 

Пріоритетним завданням структурних реформ, 
що здійснюються в Україні, є вдосконалення системи 
управління державними фінансами як ключового 
інструменту забезпечення подальшого соціально-
економічного розвитку. Відповідно до Угоди від 
25 березня 2008 р. між Україною та Міжнародним 
банком реконструкції та розвитку, в Україні розпо-
чалися роботи щодо здійснення проекту модернізації 
державних фінансів. Основними напрямами модер-
нізації системи управління державними фінансами 
є: створення інтегрованої інформаційно-аналітичної 
системи; підвищення фахового і кваліфікаційного 
рівнів спеціалістів у сфері державних фінансів та 
інформаційних технологій; підвищення рівня нор-
мативно-правового та методологічного забезпечення 
процесів, пов'язаних зі змінами у системі управ-
ління фінансами. 

При цьому бюджетне фінансування має бути 
спрямоване на імплементацію поняття сталого роз-
витку. Підтримувані ООН Принципи відповідаль-
ного інвестування (ПВІ) тепер прийняті більш як 
1 000 інвестиційними інститутами із загальним обся-
гом керованих активів понад 30 трлн. доларів США. 
Ці принципи засновані на твердженні, що питання 
екологічного, соціального та корпоративного управ-
ління можуть мати практичне значення для фінан-
сових інтересів довгочасних інвесторів. Майбутній 
успіх компаній і активів, у які інвестують учасники 

ПВІ, залежить від уміння розуміти і керувати чин-
никами довготривалого фінансового ризику і при-
бутковості, що охоплюють зміни клімату, дефіцит 
ресурсів, глобальні демографічні та політичні зміни, 
людський капітал і соціальні питання у дедалі склад-
ніших глобальних ланцюжках поставок. Вплив дер-
жавного регулювання та визначення пріоритетних 
програм для фінансування загалом відіграє ключову 
роль у забезпеченні сталого розвитку всієї світової 
економіки.

Висновки. У результаті проведеного дослідження 
було встановлено, що пріоритетними напрямами 
бюджетного фінансування за рахунок коштів дер-
жавного бюджету України, відповідно до функціо-
нальної класифікації, за останні п’ять років були: 
загальнодержавні функції; оборона; громадський 
порядок, безпека і судова влада; економічна діяль-
ність та соціальний захист і соціальне забезпечення. 
Спираючись на визначені пріоритети та прийняті 
нормативно-правові акти щодо сталого розвитку, 
доведено, що на середньострокову перспективу прі-
оритетними повинні залишатися: загальнодержавні 
функції; оборона; громадський порядок, безпека і 
судова влада; соціальний захист і соціальне забезпе-
чення. Особливу увагу необхідно приділити видаткам 
на економічну діяльність та охорону навколишнього 
природнього середовища. Вважаємо, що в Україні 
сформована система видатків державного бюджету з 
явно вираженою пріоритетністю. 
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Таблиця 2 
Частка видатків державного бюджету України  

за функціональною класифікацією у ВВП (за фактичним виконанням)

Розділи
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.*

Питома 
вага, %

Питома 
вага, %

Питома 
вага, %

Питома 
вага, %

Питома 
вага, %

0100 Загальнодержавні функції 3,4 4,2 5,2 4,9 4,8

0200 Оборона 1,0 1,7 2,6 2,5 2,5

0300 Громадський порядок, безпека та судова влада  2,7 2,8 2,8 3,0 3,0

0400 Економічна діяльність  2,8 2,2 1,9 1,3 1,6

0500 Охорона навколишнього природного 
середовища 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

0600 Житлово-комунальне господарство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0700 Охорона здоров'я 0,9 0,7 0,6 0,5 0,6

0800 Духовний та фізичний розвиток  0,4 0,3 0,3 0,2 0,3

0900 Освіта 2,1 1,8 1,5 1,5 1,4

1000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6,1 5,1 5,2 6,4 4,9

Загальний обсяг 19,7 19,1 20,4 20,5 19,3

* Дані 2017 р. за підсумками січня-грудня.

Джерело: складено автором за [4; 7]
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Постановка проблеми. Розвиток ринкових відно-
син в Україні зумовлюється діяльністю підприємств 
та умовами їх функціонування. Підприємствам, щоб 
зберегти свої позиції на ринку, необхідно правильно 
визначати свою стратегію і тактику поведінки та 
систематично проводити управління діяльністю під-
приємства для підвищення ефективності функціону-
вання та отримання прибутку.

Фінансовий стан підприємства визначається фор-
муванням і використанням його ресурсів. Він харак-
теризується забезпеченістю власними обіговими 
коштами, станом нормованих запасів товарно-матері-
альних цінностей, станом та динамікою дебіторської 
і кредиторської заборгованості, оборотністю коштів, 
платоспроможністю та іншими підсумками фінан-
сово-господарської діяльності підприємства, які дають 
змогу дати оцінку досягнутим результатам та зробити 
висновки про рівень фінансового стану підприємства.

Наявність достатніх доходів створює передумови 
для нормального відтворювального процесу, але ще 
не гарантує його, оскільки все залежить від їх раці-
онального розподілу й ефективного використання. 
Своєю чергою, ефективне використання фінансових 
ресурсів визначає фінансове благополуччя підприєм-
ства. Проблеми формування і використання фінансо-
вих ресурсів мають місце на кожному підприємстві. 
Вони пов’язані з особливостями організації вироб-
ничо-господарської і фінансової діяльності підпри-

ємств; державною регуляторною політикою щодо 
формування та використання фінансових ресурсів.

Досвід розвинених країн, розвиток управлінських 
технологій, упровадження вартісного підходу до 
управління бізнесом на українських підприємствах 
переконливо довели, що пріоритетною метою розви-
тку підприємства є максимізація його вартості. 

Комплексне розроблення теоретичних і практич-
них питань формування та використання фінансових 
ресурсів підприємства в сучасних умовах, а також 
визначення напрямів підвищення їх ефективності є 
актуальними проблемами сьогодення. Для форму-
вання механізму якісного та ефективного управління 
фінансовими ресурсами підприємства необхідно 
дотримуватися принципів системності та комплек-
сності, що стає особливо актуальним у зв’язку з еко-
номічною та політичною нестабільністю у світі, гло-
балізацією бізнесу, збільшенням підприємницьких 
ризиків та жорсткістю конкуренції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує 
безліч точок зору українських та зарубіжних науков-
ців стосовно визначення економічної природи такої 
категорії, як «фінансові ресурси підприємств», а 
саме: В.Г. Білоліпецького, Г.Л. Вознюк, Л.О. Ліго-
ненка, Н.М. Гуляєвої, Н.А. Гринюк, А.Т. Завгород-
нього, І.В. Зятковського, Н.В. Колчина, І.В. Мерзля-
кова, В.М. Опаріна, К.В. Павлюк, А.М. Поддєрьогіна, 
Т.С. Смовженко, С.І. Юрія та багатьох інших. 
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Т.С. Завгородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смов-
женко визначають фінансові ресурси як сукупність 
коштів, що перебувають у розпорядженні держави 
та суб’єктів господарювання [1, c. 356]. К.В. Пав-
люк уважає фінансовими ресурсами підприємства 
грошові нагромадження і доходи, які утворюються 
в процесі розподілу й перерозподілу валового вну-
трішнього продукту й зосереджуються у відповід-
них фондах для забезпечення безперервності розши-
реного відтворення і задоволення інших суспільних 
потреб [2, c. 7]. Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва та 
Н.А. Гринюк фінансовими ресурсами підприємства 
вважають сукупність грошових коштів, сформо-
ваних для фінансування розвитку підприємства в 
майбутніх періодах. Фінансові ресурси в діяльності 
підприємства є одним з основних факторів вироб-
ництва, формують його виробничий потенціал 
разом із трудовими та матеріальними ресурсами. 
Вони спроможні регулювати дохід у різних сферах 
діяльності підприємства та в процесі свого функ-
ціонування забезпечать інтереси різних суб’єктів 
економічних відносин [3, c. 194–195].

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретич-
них засад та практичних рекомендацій щодо фінан-
сових ресурсів підприємства, аналізі їх формування 
та використання, а також пошуку сучасних методів 
щодо їх поліпшення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ана-
лізуючи наведені вище визначення поняття фінан-
сових ресурсів підприємства, можна зробити висно-
вок, що серед українських та зарубіжних науковців 
досі не існує єдиної думки відносно визначення цього 
терміну та його ролі в процесі функціонування будь-
якого підприємства. 

Проте це дає змогу сформулювати власне визна-
чення поняття фінансових ресурсів: це кошти, які 
знаходяться у розпорядженні підприємств та при-
значені для здійснення його виробничо-фінансової 
діяльності, виконання фінансових зобов’язань та 
економічного стимулювання у майбутньому. Класи-
фікація фінансових ресурсів підприємства подана на 
рис. 1.

Можна виділити основні ознаки, які притаманні 
фінансовим ресурсам, відповідно до яких: 

– формування та використання фінансових 
ресурсів здійснюється відповідно до правового та 
нормативного забезпечення, 

– фінансові ресурси можуть належати суб’єктам 
господарювання різних організаційно-правових форм 
бізнесу або бути зосереджені у суб’єктів фінансового 
ринку (банківських установах, інвестиційних фон-
дах, компаніях спільного інвестування тощо).

Основними напрямами використання фінансових 
ресурсів є: 

Рис. 1. Класифікація фінансових ресурсів підприємства [4, c. 279]
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– відтворення підприємств;
– соціальне забезпечення працівників;
– задоволення інших потреб суб’єктів 

господарювання.
Джерела формування фінансових ресурсів також 

залежать від форми власності, на основі якої створю-
ється підприємство.

Під час створення державних підприємств фінан-
сові ресурси формуються за рахунок бюджетних 
коштів, коштів вищих органів управління, інших 
аналогічних підприємств під час їх реорганізації 
тощо.

Під час створення колективних підприємств вони 
формуються за рахунок пайових внесків засновни-
ків, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб 
тощо. Всі ці внески є статутним капіталом і акумулю-
ються у статутному фонді створеного підприємства.

Статутний капітал є основною частиною власного 
капіталу та основним джерелом власних фінансо-
вих ресурсів підприємства. За рахунок його коштів 
формуються основні фонди й оборотні активи 
підприємства.

Власний капітал – це власні джерела фінансу-
вання підприємства, які без визначення терміну 
повернення внесені його засновниками або залишені 
ними на підприємстві з чистого прибутку. До складу 
власного капіталу (власних фінансових ресурсів), 
окрім статутного (пайового), включають також:

– додатковий вкладений капітал;
– інший додатковий капітал;
– резервний капітал;
– нерозподілений прибуток;
– цільове фінансування та ін. [5, c. 16–19].
Склад і обсяги фінансових ресурсів залежать від 

виду та розміру підприємства, роду його діяльності, 
обсягів виробництва. При цьому обсяг фінансових 
ресурсів тісно пов’язаний з обсягом виробництва, 
ефективністю діяльності підприємства. Зі збільшен-
ням обсягу виробництва і підвищенням ефективності 
діяльності підприємства збільшується обсяг влас-
них фінансових ресурсів, і навпаки. Достатній обсяг 
фінансових ресурсів, їх ефективне використання 
визначають стійкий фінансовий стан підприємства: 
платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність.

Найважливішим завданням підприємств є пошук 
резервів збільшення власних фінансових ресурсів 
і найбільш ефективне їх використання для підви-
щення ефективності роботи підприємства загалом 
[5, c. 16–19]. Успіх функціонування підприємства 
на ринку та перспективи його подальшого функці-
онування залежать від значного спектра чинників і 
визначаються його потенціалом (рис. 2). 

Фінансовий потенціал як категорія похідна від 
фінансів підприємств обмежений виключно грошо-
вими відносинами, які виникають у процесі руху 
фінансових ресурсів підприємства (власних і залуче-
них), утворення на цій основі його потенційних дохо-

дів і розподілу їх за факторами виробництва. Фінан-
совий потенціал підприємства являє собою сукупність 
потенційних фінансових ресурсів і доходів підприєм-
ства за заданих параметрів ресурсного і виробничого 
потенціалів, а також ринкової кон’юнктури.

Нині значна частина (більше 40%) українських 
підприємств, працюючи в нестабільному економіч-
ному середовищі, є збитковою або переживає глибо-
кий спад виробництва і знаходиться у критичному 
або банкрутному стані. Причин депресивного роз-
витку багато, але головні з них полягають в інерції 
структури виробництва, його технологічній відста-
лості та фізичному зносі основних фондів, у відсут-
ності ефективної політики інноваційного розвитку 
економіки, у тяжкому доступі довгострокових пози-
кових і залучених джерел фінансування модернізації 
та реконструкції підприємства та ін.

Усе це зумовлює необхідність комплексного засто-
сування і розвитку сучасного інструментарію сис-
теми фінансового регулювання, яка повинна забез-
печити безперервний приріст фінансового потенціалу 
господарюючого суб’єкта й хоча б запобігти його 
зниженню.

Система управління фінансовим потенціалом під-
приємства включає такі елементи: 

– фінансове планування (бюджетування, плану-
вання і прогнозування фінансових потоків, грошо-
вого прибутку і надходжень); 

– фінансове регулювання (коригування планових 
і фактичних параметрів фінансових ресурсів, вклю-
чаючи регулювання ризиків); 

– фінансовий контроль у процесі бюджетування і 
реалізації фінансового потенціалу.

Отже, чітке розуміння власниками, керівниками, 
фахівцями підприємства потенційних можливостей 
розвитку підприємства в майбутньому допомагає 
приймати стратегічні та тактичні рішення щодо мак-
симальної реалізації потенціалу підприємства. Забез-
печення підприємства достатнім обсягом фінансових 
ресурсів для здійснення своєї діяльності є основою 
його ефективного функціонування. Обсяг та склад 
фінансових ресурсів залежать від виду, розміру під-
приємства, роду його діяльності, обсягу виробництва 
тощо. Чим більший обсяг виробництва і вища ефек-
тивність роботи підприємства, тим більший обсяг 
власних фінансових ресурсів, і навпаки.

Наявність фінансових ресурсів у достатньому 
обсязі, ефективне їх використання визначають 
належний фінансовий стан підприємства. Саме тому 
надзвичайно важливим завданням для кожного під-
приємства є пошук джерел збільшення власних 
фінансових ресурсів і, крім того, найефективніше їх 
використання для того, щоб підвищити продуктив-
ність роботи підприємства загалом.

Нестача одного з фінансових ресурсів призводить 
до порушення діяльності підприємства, отже, до 
зменшення прибутку. Те ж саме стосується й над-

Рис. 2. Основні потенціалоутворювальні чинники на підприємстві [6, c. 157]  
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лишку фінансового ресурсу, адже надлишок одного з 
них є нестачею для іншого [7, с. 277].

Як свідчать дані, протягом 2008–2017 рр. промис-
лові підприємства більшою мірою фінансуються за 
рахунок залучених коштів. Це свідчить про неспро-
можність підприємств за рахунок власних джерел 
забезпечити ефективний розвиток, не допустити 
невиправданої кредиторської заборгованості та сво-
єчасно розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Це, 
своєю чергу, негативно впливає на ліквідність під-
приємства у цілому. Також перевищення позикових 
коштів над власними свідчить про недостатній рівень 
фінансової стійкості підприємств України та залеж-
ність від зовнішніх джерел фінансування. 

Фінансовий стан підприємства залежить від ефек-
тивності його діяльності. Незадовільний фінансовий 
стан відображатиметься на обсязі випущеної продук-
ції, тобто на сумі фінансових ресурсів. Однак удале 
керування ресурсами та ефективне їх використання 
дадуть змогу підприємству поліпшити його фінансо-
вий стан та закріпити позиції на ринку збуту.

Ефективне використання фінансових ресурсів 
підприємства можна побачити за допомогою зрос-
тання вартості та утворення доданої грошової вар-
тості. З економічного погляду ефективність може 
змінюватися під впливом таких чинників:

а) удосконалення технології та організації вироб-
ництва за допомогою досягнень науково-технічного 
прогресу;

б) досягнення високого рівня ефективності вико-
ристання коштів, орієнтуючись на інтенсивний шлях 
розвитку в економіці;

в) удосконалення механізму підвищення ефектив-
ності використання фінансових ресурсів.

Якість використання ресурсів підприємства зале-
жить від впливу цих чинників.

У сучасних умовах діяльності підприємств 
неможливо віддати перевагу якомусь одному дже-
релу формування фінансових ресурсів. Так, під час 
використання лише власних коштів виникає загроза 
обмеження зростання фінансового потенціалу під-
приємств, а використання позикових та залучених 
коштів у значних обсягах, з іншого боку, дійсно 
надає можливість виживання та прогресивного роз-
витку в умовах нестабільності, але й значно підвищує 
ступінь ризику у фінансовій діяльності підприємств. 

Також є методи податкового і фінансового пла-
нування, за допомогою яких реалізуються функції 
фінансових ресурсів та проявляється їх сутність. 

Особливе значення методи податкового плану-
вання мають під час здійснення функції відтворення, 
розвитку підприємства, тому що вони сприяють 
збільшенню чистого прибутку і можливостей підпри-
ємства для здійснення інвестиційної діяльності. 

У податковому плануванні застосовується група 
методів, які дають змогу спрогнозувати, розрахувати 
податкові платежі за альтернативними варіантами 
здійснення господарської діяльності та вибрати з 
наявних альтернатив оптимальний варіант оподатку-
вання. Специфіка податкового планування полягає у 
тому, що, з одного боку, воно є одним зі складників 
внутрішньофірмового планування, а з іншого – має 
спеціальний обґєкт – податкові платежі. 

Фінансове планування – процес визначення 
обсягу фінансових ресурсів за джерелами форму-
вання і напрямами їх цільового використання згідно 
з виробничими та маркетинговими показниками під-
приємства в плановому періоді.

У цьому підході інтереси держави і підприєм-
ства співпадають, тому що першочерговим завдан-

ням держави і підприємств в Україні, як і раніше, 
залишається зміцнення фінансової незалежності під-
приємств. Важливо, щоб у стратегії суб’єкта госпо-
дарювання був присутній набір легальних чинників 
успіху, що дають змогу адекватно оцінити рівень 
податкової нестабільності і безпосередньо управляти 
ним під час прийняття рішень. 

Від того, наскільки ефективно підприємство вирі-
шить податкові проблеми під час формування стра-
тегії свого розвитку, залежать можливості не тільки 
його економічного зростання, а й суспільного вироб-
ництва у цілому.

Фінансові ресурси, що формуються на рівні під-
приємств, забезпечують можливість здійснення 
виробництва продукції, інвестування, формування 
оборотних коштів, створення фондів економіч-
ного стимулювання, виконання зобов’язань перед 
бюджетом, фінансово-кредитною системою, поста-
чальниками та працівниками, здійснення міжгос-
подарських розрахунків. Їхній рух опосередковує 
рух матеріальних та трудових ресурсів, необхідних 
складників організації виробничого процесу. Врегу-
лювання цих та інших невирішених питань рекомен-
довано покласти на фахову спілку бухгалтерів, ана-
літиків та аудиторів [8, c. 614–615].

Кожне підприємство має знати, як «працюють» 
фінансові ресурси, що перебувають у його розпо-
рядженні, наскільки сумлінно, ефективно вико-
нують покладені на них функції люди, які обійма-
ють посади, пов'язані з прийняттям рішень у сфері 
фінансової діяльності підприємства.

Від того, за якими принципами формуються гро-
шові фонди підприємства, значною мірою залежать 
оптимальність режиму їхньої роботи, успіх функціо-
нування у ринковій економіці. 

У процесі організації своєї діяльності перед підпри-
ємством постійно постає необхідність вибору оптималь-
них варіантів прийняття рішень у сфері фінансів із 
багатьох альтернативних варіантів, наприклад таких:

– яку частину прибутку, що залишається у розпо-
рядженні підприємства після сплати податків, спря-
мувати на розвиток виробництва, технічне переосна-
щення, а яку – на приріст фонду споживання;

– використати кошти на будівництво нового цеху 
чи придбати акції іншого підприємства та ін.

Кожне з таких рішень має бути обґрунтоване 
відповідними розрахунками, базуватися на знанні 
економіки свого підприємства, перспектив його роз-
витку, вивченні кон'юнктури ринку та врахуванні 
багатьох інших факторів. Інакше неминучі хибні 
рішення, що призводять до збитків, зниження ефек-
тивності діяльності виробництва. 

Так, навіть ідеально розпорядившись фінансо-
вими ресурсами, підприємство не гарантоване від 
збитків, зниження обсягу виробництва в результаті 
збоїв у виробничому процесі з технологічних причин, 
унаслідок зниження трудової дисципліни, несприят-
ливих природних явищ та ін.

Удосконалення реорганізації управління фінансо-
вими ресурсами підприємств слід розглядати як один 
із головних чинників підвищення ефективності будь-
якої виробничо-господарської діяльності. 

Система управління фінансовими ресурсами під-
приємства може вважатися досить ефективною лише 
тоді, коли вона дає змогу не лише раціонально вико-
ристовувати наявні ресурси, а й забезпечувати актив-
ний системний пошук можливостей подальшого роз-
витку підприємства.

Висновки. Дослідження суті фінансових ресур-
сів дало змогу синтезувати основні характеристики 
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щодо цього поняття та обґрунтувати його як кошти, 
які знаходяться у розпорядженні підприємств та 
призначені для здійснення його виробничо-фінансо-
вої діяльності, виконання фінансових зобов’язань та 
на економічне стимулювання у майбутньому. Якість 
використання фінансових ресурсів може бути оцінена 
через ефективність використання, при цьому ефек-
тивність забезпечується впливом багатьох внутріш-
ніх і зовнішніх факторів: економічних, правових, 
соціальних та ін. Особливістю фінансових ресурсів є 
те, що вони мають забезпечувати зберігання акуму-
льованої вартості краще за інші види ресурсів. 

Джерелами формування фінансових ресурсів під-
приємства є власні фінансові ресурси та залучені з 
різних джерел кошти. Можна виділити такі основні 
складники фінансових ресурсів підприємства: дохід, 
прибуток, амортизаційні відрахування, статутний 
капітал, кредиторська заборгованість, короткостро-
кові кредити банків.

Проведення аналізу власних та залучених ресур-
сів є необхідним для оцінки формування джерел 
фінансових ресурсів у сучасних умовах. На основі 
проведеної оцінки системи показників характеризу-
ють ефективність використання фінансових ресурсів 

та результативність діяльності підприємства. Оцінка 
ефективності використання фінансових ресурсів під-
приємства дасть змогу визначити напрями, за раху-
нок яких можна поліпшити ці показники.
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Постановка проблеми. Серед проблем розвитку 
фінансового ринку України питання дослідження 
тенденцій функціонування банківських установ як 
ключових фінансових посередників країни посіда-
ють важливе місце. Це зумовлено тим, що, як свід-
чить досвід країн із розвиненими економіками, ста-
більно та ефективно працююча банківська система є 
гарантом ефективного розподілу грошових ресурсів 
та забезпечення добробуту широких верств суб’єктів. 

В Україні, незважаючи на історично сформо-
вану банкоцентричну модель фінансового посередни-
цтва, банки як фінансові посередники, не виконують 
належним чином притаманних їм функцій. 

З огляду на те, що наслідком проблем у реаліза-
ції банківського посередництва є як зниження тем-
пів розвитку економіки, так і падіння національної 
фінансової стабільності загалом, актуальність теми 
дослідження не викликає сумніву.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сучасному етапі розвитку наукової думки тематика 
розвитку банків як фінансових посередників ґрун-
товно висвітлена багатьма вченими, серед яких 
слід відзначити праці О. Барановського, О. Вовчак, 
О. Денис, А. Кузнєцової, Л. Кузнєцової, С. Козь-
менко, С. Міщенко, В. Рисіна, Т. Смовженко, 
В. Кременя, І. Школьник, В. Фаріона, С. Наумен-
кової та ін.

Разом із цим, віддаючи належне напрацюван-
ням науковців, слід відзначити, що в умовах пост-
кризового розвитку економіки України необхідним є 
доповнення проблематики проведенням емпіричних 
досліджень сучасних тенденцій розвитку банків як 
фінансових посередників.

Мета статті полягає у дослідженні сучасних тен-
денцій розвитку банківського фінансового посеред-
ництва в Україні.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Ана-
ліз тенденцій розвитку банківського фінансового 
посередництва в Україні проводився за такими 
напрямами: 

• оцінка кількості та структури фінансових 
інститутів в Україні;

• оцінка відношення активів фінансових інсти-
тутів до ВВП України;

• визначення ролі банківських установ на ринку 
фінансового посередництва;

• визначення ключових проблем та перспектив 
розвитку фінансового посередництва в Україні.

На основі опрацювання статистичних даних, 
фінансової звітності, наукових публікацій та екс-
пертних досліджень отримані такі результати. 

Розвиток фінансових інститутів в Україні відбу-
вається з різними темпами та масштабами. 

Так, структура фінансових установ України за 
2017 р., наведена на рис. 1, свідчить, що за кіль-
кістю створених інститутів найбільші частки при-
падають на кредитні установи, фінансові компанії, 
ломбарди та страхові компанії (сумарна частка за 
досліджуваний період становила 82% від загальної 
кількості). 

За останні три роки (2014–2017 рр.) за винятком 
фінансових компаній кількість фінансових інститу-
тів скоротилася. Найбільше зменшення установ було 
притаманне банківському сектору (рис. 2), де кіль-
кість банків за посткризові роки внаслідок заходів 
НБУ щодо очищення банківського сектору зменши-
лася вдвічі. 

Разом із цим хоча частка комерційних банків у 
загальній сукупності фінансових інститутів Укра-
їни у 2017 р. становила 4%, вони водночас були й 
залишаються найбільш впливовими фінансовими 
посередниками. 

Це доводить розрахований нами класичний показ-
ник відношення сумарних активів фінансових посе-
редників до ВВП країни, що дає змогу певною мірою 
визначити ефективність функціонування фінансо-
вих інститутів у країні та їх вплив на економічне 
зростання. 

За нашими розрахунками, відношення банків-
ських активів до ВВП, незважаючи на його сут-
тєве зниження, залишається найвищим серед усіх 

фінансових інститутів. Зокрема, показник стано-
вив 80,01% у 2012 р., 87,85% у 2013 р., 84,05% 
у 2014 р., 62,92% у 2015 р., 65,69% у 2016 р. Для 
порівняння наведемо аналогічні розрахунки за 
іншими фінансовими інститутами: співвідношення 
активів фінансових компаній до ВВП у 2016 р. ста-
новило 2,83% (3,59% у 2015 р. та 3,27% у 2014 р.); 
аналогічний показник по ломбардах становив 0,14% 
у 2016 р. (0,11% у 2014 та 2015 рр.) [1–3].

Суттєве зменшення показника «активи банків/
ВВП» у 2016 р. спричинене не зменшенням активів 
банківських установ (у 2016 р. активи банків уна-
слідок курсових різниць та нарощення вкладень в 
ОВДП зросли порівняно з 2015 р. на 90 973 млн. грн., 
що наведено на рис. 3 ), а суттєвим зростанням вало-
вого внутрішнього продукту (з 1 979 458 млн. грн. у 
2015 р. до 2 383 182 млн. грн у 2016 р.) [2; 3]. 

Водночас порівняно з розвиненими країнами від-
ношення банківських активів до ВВП України зали-
шається вкрай низьким. Наприклад, активи місцевих 
та іноземних банків у Великобританії ще в 1975 р. 
становили близько 100% ВВП країни, у 2013 р. цей 
показник злетів до 450% ВВП, а у 2050 р., за про-
гнозами Банку Англії, становитиме 950% ВВП [4].

З огляду на те, що для кожної країни не стільки 
важливим є не конкретна фінансова архітектура, 
що характеризується співвідношенням ролі банків-
ської системи чи ринку капіталу, скільки загальний 
рівень розвитку фінансових посередників, уважаємо 
необхідним додаткового проаналізувати стан банків-
ського посередництва в Україні.

Загальновідомо, що ефективне фінансове посеред-
ництво можливе за наявності: суб’єктів, які мають 
надлишок фінансових ресурсів, суб’єктів, які потре-
бують фінансових ресурсів, ефективного фінансового 
посередника та довіри між учасниками обміну.

Враховуючи вищенаведене, нами було досліджено 
структуру активів та пасивів банківського сектору в 
розрізі їх обсягу, структури, динаміки. 

Аналіз та оцінка банківських пасивів свідчить що 
за останні роки зобов’язання банків несуттєво зросли 
(зокрема, у 2017 р. на 3,6%, до 1,17 трлн. грн.). 
Головним фактором збільшення пасивів фахівці НБУ 
зазначають приріст депозитів клієнтів. Динаміку 
пасивів, зобов’язань та депозитів фізичних осіб бан-

Рис. 1. Структура фінансових установ в Україні, 2017 р. [1]
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ківських установ України в 2005–2017 рр. наведено 
на рис. 4.

Однак, на нашу думку, негативною тенденцією 
є низький рівень довіри вкладників до банківської 
системи України. Так, хоча обсяги депозитів фізич-
них осіб і зросли за 2016 р. на 20 млрд. грн., кіль-
кість вкладників банків лише за 2016р. зменшилася 
на 5,4 млн. (рис. 5).

Незважаючи на те що гарантована сума повер-
нення депозитів в Україні у 22 рази перевищує розмір 
середнього вкладу, схильність населення зберігати 
заощадження в готівковій формі, високі інфляційні 
очікування, значна кількість ліквідованих банків, 
понад 100 млрд. грн. неповернених депозитів зни-
жують рівень довіри і, відповідно, можливості залу-
чення банками фінансових ресурсів на ринку.

Рис. 3. Активи банківських установ України за 2005–2017 рр. (млн. грн.) [2]

Рис. 2. Кількість банківських установ в України, 2005–2017 рр. [2]
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Другим не менш вагомим чинником розвитку 
фінансового посередництва є ефективне розміщення 
залучених фінансових ресурсів. 

Загалом результати дослідження дають змогу 
стверджувати, що процесам кредитування банків-
ськими установами також притаманні ноднозначні 
тенденції. 

Проведений нами аналіз структури активів бан-
ківських установ України за 2005–2017 рр. свідчить 
про зростання обсягів наданих кредитів (рис. 6) [2]. 

При цьому кредити традиційно займають найбільшу 
частку банківських активів (83,1% у 2017 р., 75,27% 
у 2016 р., 75,01% у 2015 р., 76,42% у 2014 р., 
71,31% у 2013 р.) 

Хоча, за даними звіту НБУ, споживче кредиту-
вання почало стрімко зростати від початку 2017 р., 
а корпоративне гривневе кредитування почало від-
новлюватися у другому півріччі, як зазначають екс-
перти, кредитна активність, а отже, і фінансове 
посередництво банківських установ продовжують 

Рис. 5. Кількість вкладників банків – фізичних осіб в Україні  
за 2005–2016 рр. (млн. осіб) [5]

Рис. 4. Динаміка пасивів, зобов’язань та депозитів фізичних осіб  
банківських установ України в 2005–2017 рр. (млрд. грн.) [2; 5]
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Рис. 7. Частка простроченої заборгованості за кредитами банківських установ  
у загальній сумі кредитів за 2005–2017 рр. (%) [2]

Рис. 6. Кредити, надані банківськими установами України за 2005–2017 рр. (млн. грн.) [2]

залишатися невисокими, що зумовлено обмеженим 
колом надійних позичальників. Свідченням проблем 
із позичальниками є зростаюча висока частка про-
блемної заборгованості (рис. 7) [2].

За оцінками НБУ, загалом у системі банків у 
2017 р. показник становив 31%, що значно переви-
щує контрольні показники для розвинутих країн на 
рівні близько 10%. При цьому додамо, що загальні 
обсяги проблемних кредитів і, відповідно, збитки 
банків є вищими з огляду на те, що й офіційна ста-
тистика не відображає реструктуризовані та пролон-
говані кредити, які рейтингові агентства вважають 
потенційно проблемними [6]. 

Разом із цим, якщо депозити фізичних осіб форму-
ють близько третини банківських пасивів, то аналіз 
структури наданих кредитів свідчить, що традиційно 
суттєво переважають кредити, надані суб’єктам гос-
подарювання (у 2017 р. – 84%). Незбалансованість 
структури пасивів та активів банків створює додат-
кові кредитні ризики. 

Про додаткові потенційні ризики кредитування 
сигналізує й суттєве перевищення банківськими 
установами допустимого рівня нормативу інсай-
дерського кредитування. Так, якщо кредитування 
інсайдерів не повинно перевищувати 25% від регу-
лятивного капіталу, то, за даними НБУ, на поча-
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ток вересня 2016 р. для всіх банків цей показник 
становив 29,06%. При цьому по великих банках 
відзначалося найбільше перевищення нормативу 
(«Ощадбанк» – 0,81%; «Укргазбанк» – 0,3%, «При-
ватБанк» – 0,67%) [7].

У підсумку зазначені негативні тенденції в кре-
дитній діяльності додатково де стимулюють діяль-
ність банків як фінансових посередників. 

Висновки. Результати проведеного дослідження 
дозволяють зробити наступні узагальнення.

1. На сучасному етапі посткризового розвитку 
банківського сектору України банки зберігають за 
собою провідні позиції на фінансовому ринку Укра-
їни, однак стан фінансового посередництва не є 
ефективним. Проблеми спостерігаються як у проце-
сах залучення банківськими установами фінансових 
ресурсів, так і в процесах їх розміщення. 

2. Недоліки фінансового посередництва банків-
ських установ зумовлені як об’єктивними причи-
нами (наслідки фінансової кризи, недостатня кіль-
кість вільних фінансових ресурсів на ринку, падіння 
платоспроможності позичальників банків), так і 
недоліками роботи з боку центрального банку та без-
посередньо банківських установ. 

3. Подальший розвиток фінансового посередни-
цтва в Україні значною мірою залежатиме від вирі-
шення таких завдань: посилення контролю з боку 

центрального банку над кредитними ризиками, 
зокрема над наданням великих кредитів; удоскона-
лення ринкової інфраструктури врегулювання кон-
фліктів банків із клієнтами; зміцнення довіри між 
учасниками ринку фінансових послуг.
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органів місцевого самоврядування,
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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ: ЕКСПРЕС-ОГЛЯД НОВАЦІЙ

У статті розглянуто окремі елементи законодавчого вдосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. 
Досліджено питання адаптації бухгалтерського обліку та фінансової звітності України до положень законодавства Європейського 
Союзу. Наведено особливості обліку для мікропідприємств, малих та середніх підприємств. Здійснено порівняльну класифікацію 
підприємств для досягнення цілей бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Доведено, що система якісних характеристик 
облікової інформації сприятиме вирівнянню наявних суперечливих пропозицій, які притаманні сфері обліку, та сприятиме гармо-
нізації національної системи обліку.

Ключові слова: бухгалтерський облік, фінансова звітність, класифікація, підприємство, Міжнародні стандарти фінансової 
звітності.

Баланюк И.Ф., Шеленко Д.И., Надворняк Я.М. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УКРАИНЕ: ЭКСПРЕСС-ОБЗОР НОВАЦИЙ

В статье рассмотрены отдельные элементы улучшения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Украине. Исследо-
ван вопрос адаптации бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Украине с положениями законодательства Европейского 
Союза. Приведены особенности учета для микропредприятий, малых и средних предприятий. Осуществлена сравнительная 
классификация предприятий для достижения целей бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Доказано, что система 
качественных характеристик учетной информации будет способствовать выравниванию существующих противоречивых пред-
ложений, которые присущи сфере учета, и способствовать гармонизации национальной системы учета.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовая отчетность, классификация, предприятие, Международные стандарты 
финансовой отчетности.

Balaniuk I.F., Shelenko D.I., Nadvorniak Ya.M. LEGISLATIVE ACCOUNTING POLICIES AND FINANCIAL REPORTING IN 
UKRAINE: EXPRESS REVIEW OF NEWS

In the article the individual elements of the legislative improvements in the accounting and financial reporting in Ukraine have been 
considered. The issue of adaptation of accounting and financial reporting of Ukraine to the principles of the legislation of the European 
Union has been investigated. The accounting features for micro, small and medium enterprises have been presented. The comparative 
classification of enterprises for the purposes of accounting and financial reporting has been carried out. It has been proved that the sys-
tem of qualitative characteristics of the accounting information will help to align the existing contradictory proposals which are inherent in 
the accounting sphere and contribute to the harmonization of the national accounting system.

Keywords: accounting, financial reporting, classification, enterprise, International financial reporting standards.

Постановка проблеми. Реформи, які стосуються 
вдосконалення нормативно-правової бази та органі-
зації національної системи бухгалтерського обліку 
і фінансової звітності, спрямовані на відповідність 
сучасним світовим вимогам щодо прозорості обліко-
вої та звітної інформації, використання її для визна-
чення ефективності діяльності суб’єктів господарю-

вання. Інтеграція України в Світове Співтовариство, 
з одного боку, відкрила перед національною економі-
кою широкі можливості розвитку відносин із зару-
біжними партнерами, а з іншого боку, спонукає до 
гармонізації діючої системи національного бухгал-
терського обліку та фінансової звітності з міжна-
родними стандартами фінансової звітності, а також 
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законодавством Європейського Союзу у сфері бухгал-
терського обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження питань пристосування бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності України до положень законо-
давства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського 
обліку, а також до вимог Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ) зробили провідні нау-
ковці-економісти, зокрема Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, 
Я.С. Золотарьова, Г.О. Германчук, М.В. Жук, Б.С. Кру-
гляк, В.Є. Мних, М.Ф. Огійчук, В.Ф. Палій, Д.О. Пан-
ков, Н.І. Пилипів, Т.Ф. Плахтій, Я.В. Соколов.

Проблему реформування системи бухгалтерського 
обліку відповідно до МСФЗ досліджує Г.С. Дергі-
льова, яка зазначає шляхи зближення різних облі-
кових систем до загальнометодологічних принципів, 
які включатимуть уніфікацію (усіх фактів господар-
ського життя, що фіксуються однаково); стандартиза-
цію (встановлюється чітко обмежений набір варіантів 
фіксації фактів господарського життя); гармонізацію 
(передбачає можливість трансформації одних правил 
фіксації в інші) [1, с. 52]. Отже, зазначена проблема 
в країні вирішується досить повільними темпами, 
що стає предметом досліджень багатьох науковців. 
В.О. Озеран та Т.В. Попітіч вивчають нормативно-пра-
вове регулювання бухгалтерського обліку [2, с. 92].

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Праці науковців були переважно присвя-
чені історичним аспектам обліку, а також питанням 
законодавчо-нормативного регулювання бухгал-
терського обліку та фінансової звітності в Україні. 
Незважаючи на значний внесок вчених економістів 
та зміни чинного законодавства у сфері бухгалтер-
ського обліку та фінансової звітності, забезпечення 
відповідності бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності України міжнародним стандартам фінансо-
вої звітності та положенням законодавства Європей-
ського Союзу у сфері бухгалтерського обліку потре-
бують подальших досліджень і розробок.

Мета статті полягає у вивченні окремих елемен-
тів вдосконалення деяких положень законодавства 
України у сфері бухгалтерського обліку та фінансо-
вої звітності; порівнянні їх з вимогами Міжнарод-
них стандартів фінансової звітності та положеннями 
законодавства Європейського Союзу у сфері бухгал-
терського обліку.

Завдання, які ставилися під час написання статті, 
такі: дослідження деяких положень у сфері бухгал-
терського обліку та фінансової звітності; порівняння 
нової класифікації підприємств для досягнення 
цілей бухгалтерського обліку; виявлення особливос-
тей обліку для мікропідприємств, малих та середніх 
підприємствах.

Для висвітлення окреслених проблем викорис-
тано дані аналітичних досліджень учених, а також 
зміни в чинному законодавстві. За основу викорис-
тано метод порівняльного аналізу, описовий метод, 
що забезпечило зручність в опрацюванні матеріалу 
стосовно наявного стану бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Регу-
лювання організації, ведення бухгалтерського обліку 
та складання фінансової звітності в Україні визна-
чає Закон України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» [3] з урахуванням 
змін і доповнень. Удосконалення деяких положень у 
сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
в Україні відбулося після прийняття Закону Укра-
їни «Про внесення змін до Закону України «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
щодо удосконалення деяких положень» від 5 жовтня 
2017 р. № 2164-VІІІ (далі – Закон № 2164) [4].

Реалізація норм Закону № 2164 дасть змогу під-
вищити рівень якості обліку та фінансової звітності 
в Україні відповідно до вимог Міжнародних стандар-
тів фінансової звітності та забезпечити виконання 
зобов’язань України відповідно до Угоди про асо-
ціацію між Україною та Європейським Союзом. До 
основних змін, передбачених Законом № 2164, від-
носять такі [4–6].

1) Зміни в класифікації підприємств. Розроблена 
нова класифікація підприємств для досягнення 
цілей бухгалтерського обліку та фінансової звіт-
ності (до введення в дію цього Закону така класи-
фікація наводилась у ст. 55 Господарського кодексу 
України). Підприємство може відноситься до однієї 
з визначених груп, якщо відповідає критеріям. Дані 
беруться на основі даних річної фінансової звітності. 
Якщо підприємство протягом двох років не відпові-
дає критеріям певної групи, то воно має перекваліфі-
куватися до відповідної категорії. Отже, для розра-
хунку вартості активів та доходу за основу береться 
середній курс гривні до євро, встановлений НБУ на 
певну дату (табл. 1).

2) Зміни в обов’язковості та правилах застосу-
вання Міжнародних стандартів фінансової звітності, 
які необхідні для складання звітності підприємств, 
зокрема:

– становлять суспільний інтерес;
– провадять видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення;
– реалізують господарську діяльність за відповід-

ними видами діяльності, перелік яких передбачено 
Кабінетом Міністром України.

3) Запровадження обов’язкового оприлюднення 
перевіреної аудитором фінансової звітності підпри-
ємств, які містять суспільний інтерес, суб’єктів 
монополій на загальнодержавному ринку, а також 
підприємств, що здійснюють видобування корисних 
копалин загальнодержавного значення.

4) Доповнення до Закону України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні» 
щодо особливостей ведення бухгалтерського обліку 
та складання фінансової звітності в державному сек-
торі економіки.

5) Відображення незначних недоліків, які 
можуть бути виявлені в первинних документах і які 
не будуть підставою для невизнання господарської 
операції, якщо такий документ дає можливість ото-
тожнити особу, яка брала участь у здійсненні госпо-

Таблиця 1
Нові критерії класифікації підприємств в Україні

Категорія/критерії Мікропідприємство Мале підприємство Середнє 
підприємство

Велике 
підприємство

Балансова вартість активів до 350 тис. євро до 8 млн. євро до 20 млн. євро понад 20 млн. євро

Чистий дохід від реалізації 
товарів, робіт, послуг до 700 тис. євро до 4 млн. євро до 40 млн. євро понад 40 млн. євро

Середня кількість працівників до 10 осіб до 50 осіб до 250 осіб понад 250 осіб

Джерело: сформовано на основі джерел [4; 5, с. 5]
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дарської операції, та включає інші обов’язкові рек-
візити. Також додано положення, де зазначено, що 
права та обов’язки сторін господарської операції не 
можуть залежати від факту демонстрації такої опе-
рації у бухгалтерському обліку.

6) Скасування звіту про управління для мікропід-
приємств та малих підприємств, а для середніх під-
приємств запроваджене не відображення у звіті про 
управління не фінансової інформації. Така інформа-
ція характеризує стан і перспективи розвитку під-
приємства, а також має розкривати основні ризики 
та невизначеності в діяльності підприємства.

Закон України «Про внесення змін до Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» щодо удосконалення деяких 
положень» від 5 жовтня 2017 р. № 2164-VIII набрав 
чинності 1 січня 2018 р., проте деякі норм щодо 
оприлюднення фінансової звітності набирають чин-
ності 1 січня 2019 р. [6].

Також набув чинності Наказ Міністерства фінан-
сів України «Про затвердження типових форм мемо-
ріальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів 
державного сектору та порядку їх складання» від 
8 вересня 2017 р. № 755, який вніс зміни в порядок 
складання типових форм меморіальних ордерів та 
інших облікових регістрів розпорядниками бюджет-
них коштів та державними цільовими фондами [7].

Важливим фактором успішного ведення обліку є 
вміло організована облікова політика підприємства. 
Проте на багатьох підприємствах немає ґрунтовно 
розробленого розпорядчого документа про облікову 
політику, або він не завжди знаходить своє засто-
сування. Надання підприємствам більшої самостій-
ності та свободи під час вибору процедур та способів 
облікового процесу сприятиме налагодженню вза-
ємодії між господарюючим суб’єктом та зовнішніми 
користувачами інформації [8, с. 68].

Розпорядчий документ про облікову політику має 
фіксувати рішення підприємства щодо особливостей 
ведення обліку із застосуванням спрощеного Плану 
рахунків, робочого Плану рахунків залежно від кри-
терію класифікації підприємств, розробленого на 
базі типового Плану рахунків.

Т.Ф. Плахтій вважає, що для підвищення якості 
фінансової звітності доцільно замість наведених в 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
якісних характеристик фінансової звітності запрова-
дити систему якісних характеристик, яка б забезпе-
чувала гармонізацію національної облікової системи 
з міжнародними вимогами, а отже, система якісних 
характеристик дасть змогу нівелювати наявні супер-
ечливі пропозиції у сфері обліку та сприятиме гармо-
нізації національної системи обліку з міжнародними 
вимогами [9, с. 68].

Перехід підприємств на МСФЗ, на думку 
Я.С. Золотарьової та Г.А. Германчука, зумовлює 
розв’язання практичних питань, проте система бух-
галтерського обліку має розвиватися з метою забез-
печення поступової позитивної адаптації МСФЗ, вре-
гулювання впливу невідповідностей національної 
та міжнародної облікових систем на інформаційне 
забезпечення користувачів звітності [10].

Загалом побудова системи бухгалтерського обліку 
має орієнтуватися на досягнення цілей економічної 

ефективності, політичної стабільності, панування 
закону та зміцнення єдності держави. Таким чином, 
реалізація облікових процедур має велике значення 
для ефективного функціонування різних організа-
ційно-правових форм господарювання. Тому якість 
облікових процедур справляє визначальний вплив на 
перебіг економічної поведінки підприємств в Україні.

Висновки. Підсумовуючи, можемо констатувати, 
що керівникам суб’єктів господарювання необхідно:

– для забезпечення реалізації законодавчих 
новацій у сфері бухгалтерського обліку та фінансо-
вої звітності, а також з урахуванням критеріїв нової 
класифікації підприємств в Україні визначитися з 
відповідною класифікаційною категорією;

– розробити новий (за відсутності), переглянути 
та обґрунтувати наявний розпорядчий документ 
про облікову політику підприємства з відповідними 
додатками, в якому врахувати ведення бухгалтер-
ського обліку, складання та подання фінансової 
звітності;

– для організації ведення бухгалтерського 
обліку, складання та подання фінансової звітності 
враховувати зміни нормативно-правових актів, сво-
єчасно і повністю їх застосовувати.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У статті розглянуто особливості організації обліку в органах місцевого самоврядування. Сучасне бачення проблем і перспек-
тив організації обліку в органах місцевого самоврядування дає можливість раціонально організовувати їх діяльність. Необхід-
ність комплексних досліджень вказаних питань актуальності не втрачає, оскільки в державному секторі передбачається широкий 
спектр завдань обліку з наближення його до міжнародних стандартів.
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Бенько И.Д. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В статье рассмотрены особенности организации учета в органах местного самоуправления. Современное видение проблем 

и перспектив организации учета в органах местного самоуправления дает возможность рационально организовывать их дея-
тельность. Необходимость комплексных исследований указанных вопросов актуальности не теряет, поскольку в государствен-
ном секторе предполагается широкий спектр заданий учета по приближению его к международным стандартам.
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Ben’ko I.D. FEATURES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN LOCAL AUTHORITIES
The peculiarities of accounting organization in local self-government bodies are considered in the article. Modern vision of problems 

and perspectives of accounting organization in local self-government bodies makes it possible to organize their activity rationally. The 
need for comprehensive studies of these issues does not lose relevance since the public sector provides a wide range of accounting 
tasks to bring it closer to international standards.

Keywords: accounting, bodies of local self-government, state sector of economy, incomes, expenditures.

Постановка проблеми. Сучасна система законо-
давства про місцеве самоврядування потребує вдо-
сконалення на засадах зміцнення організаційної, 
правової, фінансової, матеріальної, адміністративної 
самостійності місцевого самоврядування, розбудови 
європейської моделі адміністративно-територіаль-
ного устрою на принципах децентралізації, єдності 
системи публічної адміністрації тощо.

Наявна в Україні система місцевого само-
врядування не відповідає потребам суспільства, 
тому усі проблеми потребують подальших науко-
вих досліджень, що обумовлює актуальність теми 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Від-
даючи належне науковим напрацюванням вчених, 
зазначаємо, що проблема пошуку нових підходів до 
діяльності органів місцевого самоврядування в умо-
вах стрімких ринкових перетворень потребує подаль-
шого науково-практичного дослідження.

Питання вдосконалення обліку в органах міс-
цевого самоврядування розглядаються в роботах 
В.Г. Дем’янишина, Р.Т. Джоги, О.П. Кириленко, 
В.І. Лемішовського, М.Р. Лучка, С.В. Свірко, 
Н.М. Хорунжак та інших вчених [8]. Їхні дослі-
дження спрямовані на питання організації обліку, 
проведення контролю та аналізу діяльності органів 
місцевого самоврядування.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Не вирішено низку проблем у дослі-
дженні теоретико-методологічних засад бухгалтер-
ського обліку в органах місцевого самоврядування. 
Все це потребує вдосконалення методології та органі-
зації бухгалтерського обліку, застосування сучасних 
інформаційних технологій, що обумовило вибір теми 
дослідження та його актуальність.

До нагальних проблемних питань, що потребують 
вирішення, слід віднести такі:

– визначення обґрунтованої основи для діяль-
ності органів місцевого самоврядування, здатних 

забезпечити доступність і належну якість послуг, а 
також необхідної для цього ресурсної бази;

– створення належних матеріальних, фінансових 
та організаційних умов для забезпечення здійснення 
органами місцевого самоврядування власних і деле-
гованих повноважень;

– розмежування повноважень між органами 
виконавчої влади та органами місцевого самовряду-
вання на засадах децентралізації влади;

– запровадження механізму державного контр-
олю щодо відповідності Конституції та законам 
України рішень органів місцевого самоврядування і 
стосовно якості надання населенню послуг.

Крім того, проблемами, які потребують швидкого 
вирішення, є:

– недостатність ресурсів у бюджетах розвитку тери-
торіальних громад для інвестицій в інфраструктуру;

– криза комунальної інфраструктури;
– відчуженість органів місцевого самоврядування 

від населення, неефективне використання комуналь-
ної власності, земельних ресурсів;

– складна демографічна ситуація у більшості 
територіальних громад.

Мета статті полягає в уточненні та обґрунту-
ванні теоретичних підходів, а також розробці нау-
ково-практичних рекомендацій, спрямованих на вдо-
сконалення обліково-аналітичного забезпечення та 
оцінки фінансово-господарської діяльності органів 
місцевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним 
з перших етапів реформи місцевого самоврядування 
в Україні є процес укрупнення територіальних гро-
мад. В Україні вирішили піти шляхом добровіль-
ного об’єднання, створивши умови чітких стимулів 
та заохочень для цих громад, які стали на про-
цес об’єднання. Сьогодні саме об’єднання громад 
та напрями реформи є темою, яка обговорюється 
найбільше, а основою має стати створення справді 
спроможних територіальних громад. Концепцію 
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реформування місцевого бюджету та територіальної 
організації схвалено Кабінетом Міністрів України 
14 квітня 2014 року. Цією Концепцією передбачено 
створення законодавчої бази функціонування орга-
нів місцевого самоврядування та органів виконав-
чої влади. 18 червня 2014 року затверджено План 
заходів з реалізації цієї Концепції, яким передба-
чені конкретні терміни підготовки змін до чинних 
законодавчих актів та прийняття нових, таких як 
Закон України «Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад». Відповідно до цього плану вне-
сені зміни до Податкового та Бюджетного кодексів 
України, що є основою щодо стимулювання громади 
об’єднуватись та підвищувати свою спроможність 
через перехід бюджетів об’єднаних територіальних 
громад (ОТГ) на прямі міжбюджетні відносини з дер-
жавним бюджетом.

Сьогодні більшість громад, яка має право вирі-
шувати питання місцевого значення, неспроможна їх 
виконувати через недостатню кількість коштів, пога-
ний стан або занепад інфраструктури, а також брак 
кадрів відповідної кваліфікації.

Метою цієї реформи є забезпечення спроможності 
самостійно (за рахунок власних ресурсів) вирішувати 
питання місцевого значення, а саме про наділення 
територіальних громад більшими ресурсами та про 
мобілізацію особистих внутрішніх резервів.

Найважливішою метою об’єднання територіаль-
них громад є економічна ефективність, тому зро-
зуміло, що головним чинником стимулювання має 
бути фінансова підтримка ОТГ. Її умовно розділяють 
на дві частини:

– економічна/фінансова підтримка процесу ство-
рення об’єднаних територіальних громад;

– джерела надходжень до бюджетів створених 
об’єднаних територіальних громад.

15 квітня 2015 року увійшов у дію Закон Укра-
їни «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад». Цей Закон дав змогу органам місцевого 
самоврядування здійснювати об’єднання у громади, 
а фактично утворювати нові адміністративно-тери-
торіальні одиниці – об’єднані територіальні гро-
мади (ОТГ). Фактично за два роки в Україні ство-
рено 367 ОТГ (у 2015 році створено 159 громад; у 
2016 році – 209 громад).

Найбільшу кількість ОТГ утворено в Тернопіль-
ській області, а саме 36 громад, що становить 27,7% 
від усієї території області. У цих громадах прожива-
ють 228,2 тисячі жителів, що становить 21,3% насе-
лення області.

Найбільш вагомим показником для формування 
і територіальної структури є фінансова та ресурсна 
спроможність ОТГ. Об’єднані територіальні громади 
повинні мати достатню кількість людських, терито-
ріальних, фінансових та інфраструктурних ресур-
сів для реалізації власних та делегованих державою 
повноважень.

Аналіз фінансових показників та визначення 
фінансової спроможності ОТГ включає такі показники, 
як дохідність на одну особу, дотаційність бюджетів, 
питома вага видатків розвитку у власних ресурсах.

Першим показником, який визначає фінансову 
спроможність об’єднаних громад, є показник дохід-
ності на одну особу. В трійці лідерів знаходяться 
Байковецька ОТГ (Тернопільська обл.), Вербківська 
ОТГ (Дніпропетровська обл.) та Богданівська ОТГ 
(Дніпропетровська обл.).

Відповідно до Програми соціально-економічного 
і культурного розвитку Байковецької ОТГ сільська 
рада взяла на себе виконання таких зобов’язань:

– забезпечення ефективного використання 
бюджетних коштів;

– підвищення благоустрою сіл ОТГ;
– покращення матеріально-технічної бази та 

будівель закладів освіти, медицини та культури;
– досягнення позитивних результатів від реаліза-

ції програмних цілей.
В структурі місцевого бюджету ОТГ знаходяться 

Байковецька сільська рада; центр соціальних служб; 
відділ освіти; комунальні заклади, а саме заклади 
культури, Амбулаторія загальної практики сімейної 
медицини.

Фінансово-господарський відділ Байковецької 
ОТГ особливу увагу зосереджує на ефективному та 
раціональному використанні бюджетних коштів у 
межах кошторисних призначень. На засіданнях сіль-
ської ради керівництву та бухгалтерії повсякчас вка-
зується на недопущення дебіторської чи кредитор-
ської заборгованості. Станом на 1 січня 2017 року 
така заборгованість за загальним та спеціальним 
фондами відсутня.

Основним принципом організації та діяльності 
місцевого самоврядування є його самостійність. Про-
фесор О.П. Кириленко визначає фінансову автономію 
місцевих органів влади як фінансову незалежність 
цих органів під час виконання покладених на них 
функцій [3].

Інші вчені зазначають, що фінансова автономія – 
це самоврядування або надання прав на нього у сфері 
фінансів, що виявляється перш за все стосовно фор-
мування, розподілу та використання фінансових 
ресурсів.

Звертаючись до визначення місцевого самовря-
дування у Законі України «Про місцеве самовряду-
вання», вбачаємо, що це право та спроможність орга-
нів місцевого самоврядування в межах законодавства 
здійснювати регулювання та управління суттєвою 
часткою суспільних справ, які належать до їхньої 
компетенції, в інтересах місцевого населення [6].

На наш погляд, фінансова автономія місцевого 
самоврядування – це сукупність повноважень, прав, 
обов’язків та відповідальності органів місцевого 
самоврядування стосовно здійснення та прийняття 
ними в межах своєї компетенції управлінських 
рішень щодо формування та використання фінансо-
вих ресурсів, реалізації фінансової політики на тери-
торії свого населеного пункту.

Основні ознаки самостійності місцевого самовря-
дування виражаються в тому, що:

– за обсягом повноваження місцевого самовряду-
вання повинні бути достатні для виконання завдань 
місцевої публічної влади;

– держава повинна законодавчо гарантувати 
невтручання в права місцевого самоврядування з 
боку інших суб’єктів правових відносин (органів 
державної влади, фізичних та юридичних осіб); у ст. 
145 Конституції України як гарантія передбачений 
судовий захист прав місцевого самоврядування [4].

Засобом досягнення фінансової автономії є фінан-
сове забезпечення, під яким розуміють систему орга-
нізаційно-правових заходів, спрямованих на ство-
рення, розподіл та використання фінансових ресурсів 
держави, певної адміністративно-територіальної оди-
ниці або іншого суб’єкта правових відносин.

Реформування місцевого самоврядування є 
неможливим без якісних змін у правовому полі, 
модернізації чинного законодавства. Насамперед має 
бути внесено зміни до Конституції України, зокрема 
зміни щодо утворення виконавчих органів обласних 
і районних рад, розподілу повноважень між ними; 
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розроблено та ухвалено нову редакцію законів про 
місцеве самоврядування, службу в органах місце-
вого самоврядування, про місцеві державні адміні-
страції та інші законодавчі та нормативно-правові 
акти стосовно запровадження механізму прямого 
народовладдя, вдосконалення правового регулю-
вання процедур проведення загальних зборів грома-
дян за місцем їхнього проживання та встановлення 
додаткових гарантій діяльності органів самоорга-
нізації населення, реалізації права територіальних 
громад на добровільне об’єднання та співробітни-
цтво на засадах ресурсно-організаційної кооперації 
та отримання державної підтримки для реалізації 
проектів такого співробітництва; формування нової 
системи адміністративно-територіального устрою. 
Суттєвим ризиком у цій роботі є розроблення або 
внесення змін до значної кількості нормативно-
правових актів, що мають відповідати загальній 
логіці реформування місцевого самоврядування. 
Одночасно Закон про місцеве самоврядування пови-
нен мати вищу силу над іншими законодавчими та 
нормативно-правовими актами. Важливим напря-
мом реформи є проведення потужної інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед широких верств 
населення щодо реформування місцевого самовря-
дування та територіальної організації влади.

У процесі здійснення реформи місцевого самовря-
дування набуває великого значення питання уніфіка-
ції та стандартизації публічних послуг, поліпшення 
їх якості, що має відповідати потребам та очікуван-
ням громадян.

З урахуванням досвіду зарубіжних країн питання 
впровадження економічних, соціальних та політич-
них перетворень на регіональному та місцевому рів-
нях потрібно розглядати в контексті європейської 
інтеграції та сталого розвитку. Ефективна реалізація 
політики децентралізації державної влади вимагає 
від органів влади всіх рівнів вжиття таких узгодже-
них заходів, як, зокрема, здійснення суттєвих інсти-
туційних змін; реформування принципів та методів 
роботи, зокрема в галузі підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації кадрів; забезпечення 
фінансово-економічних можливостей стимулювання 
розвитку місцевого самоврядування.

Резюмуючи викладене вище, можемо дійти таких 
висновків:

– процес децентралізації повноважень органів 
влади є об’єктивним процесом, що виникає та супро-
воджує процеси демократизації суспільного та дер-
жавного життя;

– реформування влади безпосередньо пов’язане з 
процесом формування компетенції органів місцевого 
самоврядування;

– у процеси децентралізації залучаються не 
тільки державні та самоврядні управлінські струк-
тури, але й широкі верстви соціально активного 
населення;

– у процесі формування повноважень органів 
місцевого самоврядування в Україні особливо велике 
значення має запозичення позитивного зарубіжного 
досвіду тих країн, що вже здійснили відповідні рин-
кові перетворення та мають позитивний досвід децен-
тралізації повноважень органів публічної влади.

Основними проблемами формування та викорис-
тання ресурсів місцевих бюджетів є законодавче 
обмеження джерел його наповнення та, як наслідок, 
вкрай низькі його обсяги; слабкі можливості наповне-
ння бюджетів на базовому рівні, зокрема для терито-
ріальних громад, які володіють обмеженим економіч-
ним потенціалом. Для вирішення зазначених вище 

проблем необхідно розробити систему заходів, яка б, 
з одного боку, сприяла зміцненню дохідної частини 
бюджету, а з іншого боку, підвищувала ефективність 
та оптимізувала структуру його видатків.

Формування спроможних територіальних гро-
мад в Україні здійснюється сьогодні з урахуван-
ням децентралізації, що проводиться урядом. Серед 
питань децентралізації слід назвати вирішення 
фінансових питань функціонування тепер уже з ура-
хуванням децентралізації об’єднаних територіаль-
них громад. Щодо забезпечення спроможності тери-
торіальної громади на загальнодержавному рівні вже 
забезпечено низку змін. Зокрема, об’єднана громада 
одержує додаткові фінансові та майнові ресурси. 
Раціональне управління усіма ресурсами є основою 
забезпечення розширеного відтворення та соціаль-
ного розвитку. При цьому основними критеріями 
досягнення поставлених цілей є розрахунок на власні 
джерела фінансових поточних потреб громади; мож-
ливість залучення у необхідних обсягах зовнішніх 
фінансових ресурсів; формування ресурсної бази за 
допустимого рівня ризику.

Ефективне використання коштів місцевих бюдже-
тів може бути досягнуте лише за умови ефективної 
фінансової діяльності.

Органи місцевого самоврядування мають вивчати 
ступінь задоволення потреб споживачів бюджетних 
послуг і, виходячи з цього, проводити власну полі-
тику на своїй території, забезпечуючи мешканцям 
гідний рівень та високу якість життя. Під гідним 
життєвим рівнем мається на увазі той рівень обслу-
говування, який дає змогу населенню підтримувати 
здоров’я і добробут особи та членів її сім’ї в разі 
хвороби, інвалідності, безробіття та інших випад-
ків втрати засобів до існування, а також бути забез-
печеним об’єктами охорони здоров’я, освіти, тран-
спортним обслуговуванням тощо. Безсумнівно, 
серед основних функцій органів місцевого самовря-
дування на першому місці має бути орієнтація на 
потреби населення з метою якісного надання сус-
пільних послуг.

Під час визначення ефективності необхідно засто-
совувати співвідношення двох складових, а саме 
ефекту і витрат. Ефективність використання бюджет-
них коштів передусім має бути пов’язана не з еко-
номією бюджетних коштів, а з підвищенням якості 
життя людини.

Розуміння доречності застосування показни-
ків ефективності, їх чітке формулювання є важ-
ливою передумовою отримання достовірних даних 
за результатами аналізу та основою для усунення 
випадків неефективного використання коштів місце-
вих бюджетів України.

Висновки. В умовах розвитку ринкових засад дер-
жавотворення необхідно забезпечити прозорість про-
цесу планування та виконання місцевих бюджетів, 
що має передбачати надання прозорої інформації про 
порядок складення бюджетів усіх рівнів, фінансо-
вий стан органів місцевого самоврядування. Сьогодні 
питання правових відносин між різними рівнями в 
Україні регулюються кількома сотнями нормативно-
правових актів різної юридичної сили.

За таких умов дуже важко, з одного боку, забез-
печити системність і внутрішню несуперечливість 
правового регулювання на всій території країни, а з 
іншого боку, врахувати місцеві особливості та інтер-
еси, підтримати місцеву ініціативу та прагнення до 
самоорганізації.

Разом з вищезазначеною проблемою актуаль-
ним у стабілізації місцевих фінансів є забезпечення 
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прозорості місцевих бюджетів стосовно здійснення 
бюджетного процесу на місцевому рівні.

Правильний та своєчасний облік доходів та видат-
ків дає змогу дістати вичерпну інформацію про їх 
наявність і використання. На підставі таких даних 
відбувається контроль за збереженням, ефективним 
і цільовим використанням цих складових. Адже від 
того, наскільки успішно буде вирішене це питання, 
залежить платоспроможність установи, своєчас-
ність оплати праці персоналу, проведення розра-
хунків. Тому ці питання є досить актуальними та 
мають велике значення для подальших наукових 
досліджень.

Одним з ефективних напрямів удосконалення 
системи управління установами є впровадження сис-
теми внутрішнього контролю, що забезпечить про-
зорість та достовірність облікової інформації про 
доходи та видатки. Важливою складовою контролю 
для забезпечення зростання ефективності діяльності 
органів місцевого самоврядування має стати ана-
ліз видатків. Проведений аналіз має служити осно-
вою прийняття управлінських рішень та вирішення 
проблемних питань. Здійснення аналізу доходів та 
видатків дає змогу оцінити забезпеченість установи 
фінансовими ресурсами, доцільність та ефективність 
їх використання, що сприяє дієвому керуванню, пла-
нуванню, контролю та вдосконаленню діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ  
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Питання оподаткування малого та середнього бізнес є одним з найбільш актуальних в Україні. Розвитку малого підприєм-
ництва перешкоджає низка економічних та організаційних факторів, де особливу роль відіграє механізм його оподаткування. 
Слід зазначити, що ефективність бізнесу прямо залежить від правильності вибраної системи оподаткування. У статті розглянуто 
порівняльну характеристику систем оподаткування для малого бізнесу, які діють на підставі Податкового кодексу України, зазна-
чено їх переваги та недоліки. Окреслено проблеми та перспективи оподаткування для суб’єктів малого бізнесу. Наведено осо-
бливості оподаткування суб’єктів малого підприємництва на прикладі ТзОВ «Молочний бар». Зроблено висновки щодо наслідків 
цих змін та їх впливу на розвиток малого бізнесу в Україні.

Ключові слова: суб’єкт малого підприємництва, податки, спрощена система оподаткування, загальна система оподаткуван-
ня, фінансовий результат.

Приймак С.В., Будай И.В. ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Вопрос налогообложения малого и среднего бизнеса является одним из наиболее актуальных в Украине. Развитию мало-
го предпринимательства препятствует ряд экономических и организационных факторов, где особую роль играет механизм его 
налогообложения. Следует отметить, что эффективность бизнеса напрямую зависит от правильности выбранной системы на-
логообложения. В статье рассмотрена сравнительная характеристика систем налогообложения для малого бизнеса, которые 
действуют на основе Налогового кодекса Украины, указаны их преимущества и недостатки. Обозначены проблемы и перспек-
тивы налогообложения для субъектов малого бизнеса. Приведены особенности налогообложения субъектов малого предпри-
нимательства на примере ООО «Молочный бар». Сделаны выводы о последствиях этих изменений и их влиянии на развитие 
малого бизнеса в Украине.

Ключевые слова: субъект малого предпринимательства, налоги, упрощенная система налогообложения, общая система 
налогообложения, финансовый результат.
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Pryjmak S.V., Budaj I.V. FEATURES OF THE CHOICE OF THE TAXATION SYSTEM AND ITS EFFECT ON THE RESULTS OF 
THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES

The question of taxation the small and medium-sized businesses is one of the most urgent in Ukraine. Small enterprise a number 
of economic and organizational obstacles keeps down, where the special roles played by the mechanism of his taxation. It should be 
noted that the efficiency of the business directly depends on the correctness of the chosen system of taxation. In the article comparative 
description of the systems is examined taxations for small business that operate on the basis of internal revenue code of Ukraine, given 
their advantages and disadvantages. Outlined the problems and prospects of taxation for small businesses. The features of taxation of 
small business are exemplified by LTD “Molochnyi bar”. Conclusions concerning the impacts of these changes on small business devel-
opment in Ukraine have been drawn.

Keywords: small businesses, taxes, the simplified system of taxation, the general system of taxation, financial result.

Постановка проблеми. Отримання максимально 
позитивного економічного ефекту від здійснення гос-
подарської діяльності за допомогою важелів опти-
мізації податкових платежів є вкрай важливим 
питанням сьогодні. Найбільший важіль податко-
вої оптимізації полягає в можливості застосування 
суб’єктом підприємницької діяльності альтернатив-
них систем оподаткування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
оптимізації податкового навантаження було й зали-
шається одним з найбільш суперечливих та дискусій-
них у дослідженнях як вітчизняних, так і зарубіж-
них науковців. Його вивченням займались як видатні 
вчені економічної думки (А. Сміт, У. Петті, П. Буа-
гільбер), так і провідні економісти та бухгалтери 
(М. Білик, В. Вишневський, І. Д’яконова, І. Золотько, 
І. Козаченко, О. Мірошниченко, І. Шевченко, А. Яко-
венко та інші). В результаті досліджень розроблено 
різні моделі прийняття рішень щодо вибору опти-
мальної системи оподаткування, досліджено проблеми 
їх застосування, що зумовлює складність здійснення 
правильного вибору господарюючим суб’єктом.

Мета статті полягає у виділенні та аналізі чин-
ників, які впливають на формування фінансового 
результату та їх застосування під час вибору сис-
теми оподаткування з фокусуванням уваги саме на 
оптимізації податкових платежів суб’єктами малого 
бізнесу. Завданням статті є вивчення наявних сис-
тем оподаткування в малому бізнесі та використання 
податкових важелів для сприяння розвитку бізнесу, 
підвищення економічної спроможності та оптиміза-
ції справляння податкових платежів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Всі 
економічні зміни, які відбуваються в Україні, мають 
на меті підвищення рівня ефективності діяльності 
підприємства, запровадження інноваційних техноло-
гій для отримання прибутків. Цей показник прямо 
залежить від рівня податкового навантаження плат-
ника податків, а отже, вибору системи оподатку-
вання. Протягом останніх років податкове плану-
вання та оптимізація податкових платежів посідають 
все більш пріоритетне місце в повсякденній діяль-
ності підприємств.

Актуальним питанням бізнесу є отримання пози-
тивного економічного ефекту. Одним з методів досяг-
нення цієї мети може бути зменшення податкового 
навантаження. Щоби правильно та ефективно міні-
мізувати податкові платежі, варто розглянути діючі 
системи оподаткування та їх вплив на результати 
діяльності суб’єкта господарювання.

Найбільший потенціал податкової оптимізації 
полягає в можливості застосування платником аль-
тернативних систем оподаткування, яка може бути 
реалізована як на етапі створення господарюючого 
суб’єкта, так і в процесі діяльності вже функціону-
ючого підприємства (фізичної особи-суб’єкта підпри-
ємницької діяльності).

Суб’єкти господарювання можуть вибрати одну з 
систем оподаткування (загальну або спрощену).

Для вибору найбільш раціональної системи опо-
даткування проводиться попередній аналіз пере-
ваг та недоліків спрощеної з метою з’ясування 
того, які саме є найбільш суттєвими з урахуван-
ням специфіки діяльності конкретного суб’єкта 
господарювання. Також необхідно здійснити пере-
вірку об’єктивної можливості переходу на одну з 
двох систем оподаткування, тобто проаналізувати 
відповідність конкретного суб’єкта бізнесу здійсню-
ваних видів підприємницької діяльності. Потрібно 
розробити прогнозування очікуваних змін у здій-
сненні господарської діяльності та розрахувати на 
цій основі прогнозні рівні податкових баз у періоді, 
за який проводиться порівняльний аналіз еконо-
мічного ефекту від зміни системи оподаткування. 
Необхідність прогнозування полягає в тому, що 
внаслідок динамічності умов господарювання та 
різного характеру відображення господарських опе-
рацій в податковому обліку застосування в розра-
хунках порівняльного ефекту даних попереднього 
податкового періоду без урахування можливих змін 
показників виробничо-господарської діяльності 
підприємства призводить до отримання некорек-
тних результатів.

Розглянемо на прикладі ТзОВ «Молочний бар» 
особливості ведення бізнесу із застосуванням різних 
систем оподаткування. Цей суб’єкт господарювання 
займається ресторанним господарством та наданням 
послуг мобільного харчування, за що отримує за рік 
дохід у розмірі 960 000 грн. На суб’єкта господарю-
вання оформлено 1 особу із зарплатою 3 800 грн. на 
місяць, також протягом року він має витрати в сумі 
600 000 грн., крім витрат на оплату праці та сплату 
податків.

Для оцінювання економічних результатів зміни 
системи оподаткування для цього суб’єкта госпо-
дарювання найбільш оптимальним за тривалістю 
періодом є календарний рік. В основу оцінювання 
ефективності застосування спрощеної чи загальної 
системи оподаткування покладено розрахунок від-
носного зменшення (або збільшення) податкових 
платежів в порівнянні за умови незмінності обсягів 
доходу та витрат підприємства.

В цій ситуації суб’єкт господарювання не може 
бути зареєстрований як платник єдиного податку 1-ї 
групи спрощеної системи оподаткування, оскільки 
він не підпадає під критерії для платників цього 
податку, визначені ст. 291.4 Податкового кодексу 
України, а саме дохід за рік не може перевищувати 
300 000 грн., не може бути найманих працівників, 
видом діяльності є продаж товарів на ринку, надання 
побутових послуг населенню [1].

Розглянемо податкове навантаження на суб’єкт 
господарювання в разі застосування ним спрощеної 
системи оподаткування, що подано в табл. 1.

Також розглянемо податкове навантаження на 
суб’єкт господарювання в разі застосування ним 
загальної системи оподаткування, що подано в 
табл. 2.
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Таблиця 1

Податкове навантаження та фінансові результати ТзОВ «Молочний бар»  
в разі застосування спрощеної системи оподаткування

Характеристика за рік

Показник

ФОП – платник 
єдиного податку 

на 2-й групі 
спрощеної 
системи 

оподаткування

ФОП – платник 
єдиного податку 

на 3-й групі 
спрощеної 
системи 

оподаткування за 
ставкою 3%

ФОП – платник 
єдиного податку 

на 3-й групі 
спрощеної 
системи 

оподаткування за 
ставкою 5%

Юридична особа 
на 3-й групі 
спрощеної 
системи 

оподаткування за 
ставкою 3%

Юридична особа 
на 3-й групі 
спрощеної 
системи 

оподаткування за 
ставкою 5%

Дохід, грн. 960 000  
(обмеження ста-

новить 1 500 000)

960 000  
(до 5 000 000)

960 000  
(до 5 000 000)

960 000  
(до 5 000 000)

960 000  
(до 5 000 000)

Витрати, крім витрат 
на зарплату і сплату 
податків, грн.

600 000 600 000 600 000 600 000 600 000

Наймані працівники, 
ос.

1 (обмеження ста-
новить 10 осіб) 1 (без обмежень) 1 (без обмежень) 1 (без обмежень) 1 (без обмежень)

Зарплата, грн. 36 708 36 708 36 708 36 708 36 708

ПДВ, грн. 72 000 – 72 000 –

ЄСВ, грн. 10 032 (за себе), 
10 032 (за 

найману особу)

10 032 (за себе), 
10 032 (за 

найману особу)

10 032 (за себе), 
10 032 (за 

найману особу)

10 032 (за 
найману особу)

10 032 (за 
найману особу)

Податок на доходи 
фізичних осіб, грн. 8 208 8 208 (за найману 

особу)
8 208 (за найману 

особу)
8 208 (за найману 

особу)
8 208 (за найману 

особу)

Військовий збір, грн. 684 684 (за найману 
особу)

684 (за найману 
особу)

684 (за найману 
особу)

684 (за найману 
особу)

Єдиний податок, грн. 9 120 28 800 48 000 28 800 48 000

Сума податків за рік, 
грн. 38 076 129 756 76 956 119 724 66 924

Чистий прибуток 
(збиток) за рік, грн. 285 216 193 536 246 336 203 568 256 368

Таблиця 2
Податкове навантаження та фінансові результати ТзОВ «Молочний бар»  

в разі застосування загальної системи оподаткування

Характеристика за рік

Показник ФОП – платник ПДФО на загальній 
системі оподаткування

Юридична особа на загальній  
системі оподаткування, платник ПДВ

Дохід, грн. 960 000 (без обмежень) 960 000 (без обмежень)

Витрати, крім витрат на зарплату і 
сплату податків, грн. 600 000 600 000

Наймані працівники, ос. 1 (без обмежень) 1 (без обмежень)

Зарплата, грн. 36 708 36 708

Податок на додану вартість, грн. 72 000 72000

Єдиний соціальний внесок, грн. 10 032 (за себе),  
10 032 (за найману особу) 10 032

Податок на доходи фізичних осіб, грн. 8 208 (за найману особу), 56 386,8 8 208

Військовий збір, грн. 684 (за найману особу), 4 698,9 684, 4 698,9

Податок на прибуток, грн. – 41 826,24

Сума податків за рік, грн. 162 041,7 137 449,14

Чистий прибуток (збиток) за рік, грн. 151 218,3 185 842,86

Зіставлення сум поточних податкових платежів 
за спрощеною та за загальною системою оподатку-
вання є найосновнішим фактором визначення від-
носного економічного ефекту. Аналізуючи податкове 
навантаження та фінансові результати ресторану 
ТзОВ «Молочний бар», спостерігаємо, що суми 
податків за рік за спрощеної чи загальної системи 
оподаткування значно відрізняються. З огляду на 
це є значна різниця у фінансовому результаті після 
оподаткування. В цьому разі для підприємства варто 
застосовувати спрощену систему оподаткування як 
найбільш реальну та привабливу з точки зору підви-
щення прибутковості.

Спрощена система оподаткування має багато 
переваг, серед яких основними є:

– зменшення кількості податків і зборів, що 
сплачуються;

– значне полегшення документування обліку гос-
подарської діяльності платників податків;

– полегшення процесу формування та подання 
податкової звітності;

– надання права фізичним особам не застосову-
вати під час розрахунків зі споживачами РРО;

– надання права вибору реєстрації як платника 
ПДВ;

– набагато ширша сфера застосування єдиного 
податку, ніж фіксованого податку [2].

Незважаючи на те, що підприємство отримує 
невеликі прибутки, своїм переходом на спрощену 
систему оподаткування воно страхує себе від чис-
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ленних перевірок, непорозумінь та штрафів, які, на 
жаль, часто зустрічаються в практичній діяльності.

Варто зазначити, що спрощена система опо-
даткування є одним з найбільш дієвих інструмен-
тів підтримки малого бізнесу. Ключовою перева-
гою цієї системи є відчутне спрощення системи 
обліку та звітності. Система дає змогу підприєм-
цям легально працювати, незважаючи на недоско-
налість наявної загальної системи оподаткування 
та надвисокого податкового навантаження. При-
вабливість системи для суб’єктів малого бізнесу 
зумовлена передусім спрощенням системи адміні-
стрування та зменшенням небезпеки несвідомого 
порушення чинних правил [3].

Таким чином, суб’єкти бізнесу, вибираючи спро-
щену чи загальну систему оподаткування, мають 
можливість керувати податковим навантаженням 
чи фінансовим результатом у процесі своєї господар-
ської діяльності.

При цьому для спрощеної системи оподаткування 
також характерні недоліки:

– наявність заборон щодо окремих видів діяльності;
– неможливість нерезидентів бути платниками 

єдиного податку;
– обмеження щодо кількості працівників (крім 

3-ї групи єдиного податку);
– обмеження в обсязі доходу;
– виключно грошова форма розрахунків з 

контрагентами;
– фіксована ставка податку, що не залежить від 

отримання прибутку для платників єдиного податку 
1-ї та 2-ї групи;

– не залежно від результатів діяльності наяв-
ність обов’язкової сплати ЄСВ в мінімальному роз-
мірі для 2-ї та 3-ї груп платників єдиного податку, а 
для платників 1-ї групи – 0,5 мінімального страхо-
вого внеску;

– наявність у фізичних осіб-підприємців, що є 
платниками єдиного податку 2-ї групи, деяких нюан-
сів роботи з підприємствами на загальній системі 
оподаткування, а саме вони мають право виготов-
ляти і продавати товари підприємствам на загальній 
системі, надавати послуги ресторанної сфери (бан-
кети на замовлення), але надавати послуги можуть 
тільки платникам єдиного податку та населенню.

Водночас загальна система оподаткування 
складна в адмініструванні та зазвичай використо-
вується «великим бізнесом». Щодо ведення бухгал-
терського та податкового обліку, то вона має безліч 
прогалин на законодавчому рівні та спірних неви-
рішених питань, що також дає можливість закон-
ної оптимізації податкового навантаження. Це пояс-
нюється тим, що двояке тлумачення законодавства 
захищає діяльність суб’єктів господарювання [4].

Також не варто забувати про основні функції 
оподаткування малого бізнесу з метою розвитку 
цього сектору економіки, такі як сприяння розви-
тку конкурентного середовища; підтримка гнуч-
кості ринкової економіки шляхом передбачуваного 
та стабільного юридичного та адекватного податко-
вого тиску; вирішення проблем зайнятості шляхом 
зменшення податкового навантаження на фонд заро-
бітної плати; створення сприятливого соціально-
економічного клімату через збалансоване податкове 
законодавство.

Висновки. Підбиваючи підсумки, зазначимо, що, 
приймаючи рішення про вибір системи оподатку-
вання, підприємець має враховувати безліч факторів, 
серед яких найважливіше місце посідає рентабель-
ність здійснення тих чи інших видів підприємниць-
кої діяльності. Спрощена система оподаткування 
останніми роками отримала сильне поширення, а 
також можливості застосування її як інструмента 
податкової оптимізації. Варто погодитися з тим, що 
єдиний податок стимулює розвиток малого бізнесу, 
але сьогодні він має більше недоліків, ніж переваг 
для української економіки.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Робота присвячена висвітленню окремих методичних аспектів обліку в релігійних організаціях за низкою функціональних 
ланок, таких як облік благодійництва, реалізація предметів релігійного призначення, безоплатна передача активів організації. 
Удосконалено методику обліку надходжень релігійної організації, пов’язаних зі здійсненням нею треб для прихожан. Розроблено 
номенклатуру субрахунків для обліку предметів релігійного призначення, доходів, витрат та іншого фінансування релігійної орга-
нізації. Удосконалено систему бухгалтерського обліку щодо операцій з реалізації предметів релігійного призначення у церковній 
крамниці. Розвинуто прийняту кореспонденцію рахунків з безоплатної передачі предметів релігійного призначення з урахуванням 
запропонованих аналітичних рахунків.

Ключові слова: бухгалтерський облік, позабюджетна неприбуткова організація, релігійна організація, цільове фінансування, 
благодійна допомога.

Височан О.О. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА В РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Работа посвящена освещению отдельных методических аспектов учета в религиозных организациях по ряду функциональ-

ных звеньев, таких как учет благотворительности, реализация предметов религиозного назначения, безвозмездная передача 
активов организации. Усовершенствована методика учета поступлений религиозной организации, связанных с осуществлением 
им треб для прихожан. Разработана номенклатура субсчетов для учета предметов религиозного назначения, доходов, расходов 
и иного финансирования религиозной организации. Усовершенствована система бухгалтерского учета по операциям по реа-
лизации предметов религиозного назначения в церковной лавке. Развита принятая корреспонденция счетов по безвозмездной 
передаче предметов религиозного назначения с учетом предложенных аналитических счетов.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, внебюджетная неприбыльная организация, религиозная организация, целевое фи-
нансирование, благотворительная помощь.

Vysochan O.O. SPECIFICS OF ACCOUNTING IN RELIGIOUS ORGANIZATIONS
The work is devoted to the clarification of certain methodological aspects of accounting in religious organizations in a number of 

functional units: accounting of philanthropy, realization of objects of religious appointment, free transfer of assets of the organization. 
The methodology of accounting for receipts of a religious organization related to the implementation of its needs for parishioners is im-
proved. The nomenclature of sub-accounts for the account of objects of religious appointment, incomes, expenses and other financing 
of a religious organization has been developed. The system of accounting for operations on realization of religious objects in the church 
shop has been improved. Approved correspondence of accounts for the free transfer of religious objects has been developed taking into 
account the proposed analytical accounts.

Keywords: accounting, non-budget nonprofit organization, religious organization, target financing, charitable cause.

Постановка проблеми. Неприбуткові позабю-
джетні організації, набуваючи все більшої популяр-
ності в Україні як ефективний інструмент розбудови 
демократичного, правового та соціально справедли-
вого суспільства, вимагають належної уваги до всіх 
сфер свого функціонування, зокрема економічної.

Окремий прошарок некомерційних організацій 
складають релігійні об’єднання, які мають свої осо-
бливості організації ведення бухгалтерського обліку 
та звітності. Під час ведення бухгалтерського обліку 
та складання звітності релігійними організаціями 
виникає низка ще не до кінця врегульованих питань. 
До таких сьогодні можна віднести поширення на 
релігійні організації вимог законодавства щодо 
обліку; облік доходів і витрат організації; складання 
бухгалтерської звітності; оподаткування та відраху-
вання до державних позабюджетних фондів соціаль-
ного страхування та забезпечення тощо [1, с. 92].

Православний бухгалтер в середовищі колег-
бухгалтерів – це фахівець, який володіє, окрім 
загальних бухгалтерських знань, вузькопрофе-
сійними пізнаннями та навичками. Питання, які 
йому необхідно вирішувати, часто мають специфіч-
ний характер. Як правильно оформити тарілково-
кружковий збір відповідно до нормативних вимог? 
Як нарахувати знос на церковне майно? Як вра-
хувати обіг матеріалів по свічній скрині? Як відо-
бразити облік робіт з будівництва та відновлення 
храму? Як встановити вартість пожертвуваної 
ікони з метою її оприбуткування? Як відображати 

благодійницькі джерела надходження грошових 
коштів? Як враховувати приходські витрати? 
Вирішення подібних питань вимагає високої спе-
ціальної підготовки приходського бухгалтера [2]. 
М.Л. Макальська, окрім «стандартних» проблем 
у діяльності бухгалтера релігійної організації, 
пов’язаних з рахунками та бухгалтерськими про-
веденнями, узагальнює ще три групи питань, які 
належить вирішити: 1) оцінка майна; 2) первинна 
документація; 3) інвентаризація [3, с. 17].

Все це робить вирішення питань, пов’язаних з 
удосконаленням організації та методології обліку в 
релігійних організаціях, особливо актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттє-
вий внесок у розвиток наукових вчень щодо обліку 
в релігійних організаціях здійснили такі вітчизняні 
та зарубіжні дослідники, як, зокрема, А.В. Верза-
кова, П.Ю. Гамольский, О.О. Золотухін, С.А. Єфре-
мова, М.Л. Макальська, М.В. Маркіна, Н.А. Мезе-
нін, С.В. Мягкова, Є.А. Нікішина, С.І. Опаріна, 
Н.А. Пірожкова.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Водночас окремі аспекти обліку в органі-
заціях релігійного сектору, зокрема питання форму-
вання та розподілу цільового капіталу, залишаються 
поза увагою сучасних науковців та практиків.

Мета статті полягає у вдосконаленні окремих 
методичних аспектів обліку в релігійних організа-
ціях за низкою функціональних ланок, таких як 
облік благодійництва, реалізація предметів релігій-



154 Серія Економічні науки

Випуск 29. Частина 2. 2018

ного призначення (далі – ПРП), безоплатна передача 
активів організації.

Сформована мета зумовлює необхідність вирі-
шення в межах представленої статті таких вузько-
профільних завдань:

– вдосконалення методики обліку надходжень 
релігійної організації, пов’язаних зі здійсненням 
нею треб для прихожан;

– розробка номенклатури субрахунків для обліку 
предметів релігійного призначення, доходів, витрат 
та іншого фінансування релігійної організації;

– вдосконалення бухгалтерського обліку опера-
цій з реалізації предметів релігійного призначення у 
церковній крамниці;

– вдосконалення прийнятої кореспонденції 
рахунків з безоплатної передачі предметів релігій-
ного призначення з урахуванням запропонованих 
аналітичних рахунків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У Законі України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» [4] наведено вичерпний перелік релі-
гійних організацій, які можуть існувати в Україні, 
а саме релігійні громади, управління та центри, 
монастирі, релігійні братства, місіонерські това-
риства (місії), духовні навчальні заклади, а також 
об’єднання, що складаються з вищезазначених релі-
гійних організацій. Вони утворюються з метою задо-
волення релігійних потреб громадян сповідувати та 
поширювати віру.

Релігійні організації є особливою категорією 
позабюджетних неприбуткових організацій через 
специфіку сфери їх діяльності, мету створення та 
вибудувану систему взаємовідносин із суспільством. 
Оскільки церква (отже, і релігійні організації) в 
Україні (на відміну від, скажімо, ісламських дер-
жав) відокремлена від держави, то остання як соці-
ально-політична інституція має обмежений вплив на 
формування економічної мікросистеми релігійних 
організацій. Інформація, яка циркулює в економіч-
ному середовищі релігійних організацій, характери-
зується закритістю, автономністю та обмеженістю 
державного регулювання і нагляду.

Практичне значення ефективної системи обліку 
релігійних організацій визначається необхідністю 
прийняття адміністрацією церков рішень щодо спра-
ведливого перерозподілу церковних коштів для реа-
лізації основної мети діяльності, а саме задоволення 
релігійних потреб віруючих громадян. Однак такий 
намір часто зіштовхується з конфронтацією релігій-
них доктрин та новітніх методів фінансового управ-
ління. Заручником стає бухгалтерський облік, який, 
оперуючи фактичною інформацією, знаходиться між 
чинними законодавчими вимогами та столітніми 
традиціями, прийнятими в канонічному церковному 
устрої. Специфічні об’єкти обліку, зокрема ікони, 
церковне начиння, анонімні пожертви у формі «тарі-
лочного збору», поворотні відходи у вигляді свіч-
них огарків, церковна література, богослужбовий 
одяг (облачення) священнослужителів, добровільні 
пожертви за треби, дохід від реалізації предме-
тів релігійного призначення у церковній крамниці, 
витрати паломницького центру при церкві, надають 
системі обліку релігійних організацій індивідуаль-
ного забарвлення, незважаючи на загальнометодо-
логічну та організаційну конгруентність з обліком 
інших позабюджетних неприбуткових організацій.

Передбачена законодавством України можливість 
існування релігійних громад без державної реєстрації 
створює підґрунтя для неналежного ведення обліку в 
таких об’єднаннях, неоднозначності використовува-

них облікових стандартів, розмитості положень облі-
кової політики, непрозорості звітної інформації.

Водночас, як зазначає Є.Є. Додіна, «міжнародні 
стандарти визнають, що у сучасних законодавчих 
рамках більшість релігійних громад віддає перевагу 
отриманню статусу юридичної особи для того, щоб 
мати змогу займатися своєю діяльністю зручним 
та результативним чином» [5, с. 172]. Це накладає 
свій відбиток і на організацію облікового процесу, 
оскільки у такому форматі реалізації релігійних 
функцій визнається правоздатність громади, що 
висуває додаткові вимоги щодо повноти та достовір-
ності інформації, яка продукується нею.

Як правило, релігійні некомерційні організації 
застосовують загальну систему оподаткування та є 
власниками належного їм майна, зокрема майна, 
придбаного або створеного ними за рахунок власних 
коштів, а також пожертвуваного релігійним органі-
заціям чи придбаного на іншій основі, не забороне-
ній законодавством. Отримувані релігійною некомер-
ційною організацією пожертви, єпархіальні внески, 
кошти за церковне начиння та за церковні книги 
надходять в касу організації та на розрахунковий 
рахунок [6, с. 22].

З огляду на мету функціонування релігійних 
організацій в Україні їх основну діяльність можна 
умовно поділити на проведення богослужінь; здій-
снення треб (богослужіння на замовлення юридичних 
та фізичних осіб, тобто так звані культові послуги); 
поширення предметів релігійного призначення, релі-
гійної літератури та інших матеріалів релігійного 
змісту. Таким чином, доходи релігійних організа-
цій складаються переважно з отриманих пожертв; 
плати за здійснення треб (надання послуг); плати за 
поширення (продаж) предметів релігійного призна-
чення тощо. Витрати релігійних організацій склада-
ються переважно з витрат на оплату праці праців-
ників, грошове забезпечення священнослужителів 
та церковнослужителів, включаючи відрахування до 
фондів соціального страхування; комунальні послуги 
(електро-, водо-, теплопостачання тощо) для забезпе-
чення функціонування культових та інших будівель; 
придбання матеріалів для використання в богослу-
жіннях (свічки, ладан, лампадне масло), богослужбо-
вих предметів (ікони, підсвічники, аналої тощо), гос-
подарського інвентарю (ємності для господарських 
потреб та освячення води, лавки, столи, стільці 
тощо), предметів для поширення; ремонт культових 
та інших будівель тощо [7].

У цьому аспекті однією з найбільш дискусійних 
в організаційно-методологічному плані є ділянка 
обліку, пов’язана з наданням релігійною органі-
зацією послуг, з огляду на профіль власної діяль-
ності, врегульований нормами статуту (положення), 
зокрема здійснення треб.

Требами називаються священнодії, які звершу-
ються за вимогою та особистими потребами окре-
мих віруючих. Треби охоплюють всі сторони життя 
людини від появи її на світ до відспівуванням після 
упокоєння [8]. Перелік треб досить широкий, зокрема 
молебні, акафісти, панахиди, водосвяття, освячення 
будинків, автомобілів і робочих місць, сорокоусти, 
відспівування померлих.

Як зауважує протоієрей, професор І. Рябко, 
«церква відокремлена від держави, і ціни за здій-
снення треб встановлюються на розсуд духовенства, 
що суперечить змісту і суті церковного служіння. 
Фіксовані ціни за релігійні товари, а також за про-
ведення богослужінь не мають права на існування. 
Кожен із прихожан вносить пожертву, яку він може 
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собі дозволити згідно зі своїм матеріальним стано-
вищем і велінням совісті» [9]. Таким чином, вар-
тість здійснення треб може бути лише орієнтовною, 
коригуватися залежно від фінансових можливостей 
прихожанина і зазвичай покликана компенсувати 
виключно поточні потреби храму, а саме оплату 
комунальних послуг, заробітну плату допоміжного 
персоналу (прибиральниць, сторожів) та витрати на 
ремонтно-відновлювальні роботи.

На наш погляд, кошти, отримані релігійною 
організацією від здійснення треб, слід розглядати 
в обліку як нецільове фінансування (добровільна 
пожертва) без відображення їх у вигляді доходу 
від надання послуг. При цьому вводимо до наявних 
субрахунків додаткову аналітику по рахунках дохо-
дів і витрат, а саме 7191 «Дохід у сумі визнаних 
витрат на виконання треб», 9491 «Собівартість звер-
шення треб» (табл. 1).

Фактично плата за звершення треб є різнови-
дом благодійної допомоги релігійній організації від 
фізичної або юридичної особи, відповідно, вима-
гає відображення її як фінансування нецільового 
характеру.

Під час відкриття скриньки для пожертв скла-
дається акт за формою, затвердженою обліковою 
політикою організації. Грошові кошти оприбуткову-
ються в касу на основі прибуткового касового ордера. 
Найбільше складнощів виникає з обліком отриманої 
гуманітарної допомоги. Він буде залежати від того, 
хто є її отримувачем: релігійна організація або кон-
кретні юридичні чи фізичні особи, а релігійна органі-
зація виступає посередником [10, с. 13]. Детальніше 
це питання досліджувалось нами в іншій публіка-
ції у Віснику національного університету «Львів-
ська політехніка» «Менеджмент та підприємництво 
в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» 
[11].

Зауважимо, що аналітику до субрахунків рахунку 
48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 
кожна організація встановлює самостійно та затвер-
джує в Наказі про організацію обліку та облікову 
політику. В роботі Н.А. Мезеніна та А.В. Верзакової 
запропоновано таку аналітику до рахунку цільового 
фінансування:

– анонімні пожертви;
– пожертви на реставрацію храму (церкви);
– пожертви на убранство храму (церкви);
– свічковий збір;
– пожертви під час поширення церковного начиння;
– пожертви під час поширення книг;
– інші джерела [12, с. 43].
Беззаперечною перевагою такої пропозиції є 

постатейна деталізація видів фінансування, що полег-
шує відслідковування процесу виконання кошторису 
доходів і витрат, складеного по окремих проектах 
(скажімо, щодо реставрації будівлі храму), водно-
час недоліком є відсутність розмежування цільо-
вого (наприклад, пожертви на реставрацію храму 
(церкви)) і нецільового (анонімні пожертви) фінан-
сування, яке акумулюється на одному рахунку. Це 
ускладнює подальший обліковий контроль за вико-

ристанням коштів, отриманих як благодійна допо-
мога та в порядку іншого фінансування.

Пожертва за звершення треб є важливим, однак 
не єдиним джерелом коштів для підтримання діяль-
ності релігійної організації. Іншим таким джерелом 
є реалізація предметів релігійного призначення через 
церковну крамницю.

Як зазначає О.О. Золотухін, «операції з продажу 
відображаються у звичайному порядку, із застосу-
ванням тих самих рахунків і субрахунків бухгал-
терського обліку, використанням тієї самої методо-
логії, що й іншими підприємствами – суб’єктами 
підприємництва, наприклад торговельними підпри-
ємствами (магазинами)» [13]. Загалом розуміючи 
логіку автора, все ж таки дозволимо собі внести 
деякі коригування у запропоновану ним методику 
відображення на рахунках обліку операцій з реалі-
зації продукції та товарів у церковній крамниці в 
аспекті торговельної націнки та витрат на збут. Тор-
говельна націнка характеризує бізнес-інтерес про-
давця, частково має спекулятивний характер, що 
не відповідає нормам релігійної моралі. Доходи від 
реалізації предметів релігійного культу покликані 
забезпечувати поточні потреби релігійної організа-
ції. Саме тому застосування механізму торговельної 
націнки в обліковій практиці релігійних організа-
цій можна замінити на пряму реалізацію з вико-
ристанням рахунків доходів і витрат операційної 
діяльності.

Реалізацію предметів релігійного призначення 
також важко прирівняти до збутової діяльності, 
адже основна мета останньої, зрештою, полягає в 
отриманні прибутку, тоді як релігійні організації 
переслідують духовно-культурні та соціальні цілі. 
Відповідно, використання рахунку 93 для акумулю-
вання витрат, пов’язаних з продажем таких предме-
тів, є економічно невиправданим.

Слід також зважити на те, що надходження, 
отримані від реалізації церквою предметів релігій-
ного призначення, є різновидом її фінансування як 
позабюджетної неприбуткової організації. В робо-
тах [14; 15] зустрічаємо таку класифікацію джерел 
фінансування для практичних потреб бухгалтер-
ського обліку:

1) цільове фінансування – кошти чи майно, які 
надходять на фінансування та здійснення конкрет-
них програм заходів; їх використання та забезпе-
чення статутної діяльності обумовлені окремими 
законодавчими, нормативними актами, а також 
статутними документами (благодійна (гуманітарна) 
допомога, цільова фінансова допомога, субсидії, 
дотації, членські цільові внески тощо);

2) нецільове фінансування – грошові кошти, які 
організація отримує без цільового призначення, тобто 
без конкретно встановлених умов їх витрачання (без-
оплатно отримані кошти, послуги або ТМЦ);

3) пасивні доходи – кошти, отримані у вигляді 
відсотків, дивідендів, роялті;

4) інші доходи – доходи від продажу товарів чи 
послуг, оренди нерухомості чи землі, продажу своїх 
основних засобів тощо.

Таблиця 1
Операції з виконання треб релігійною організацією

Зміст операції Дебет Кредит

Відображено добровільні пожертви прихожан церкві за виконання богослужителями треб 301, 311 483

Визнано витрати, пов’язані з організацією виконання треб 9491 2091, 661, 651

Відображено дохід за рахунок коштів фінансування у сумі визнаних витрат 483 7191

Джерело: розробка автора
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Таким чином, паралельно з отриманням коштів 
за реалізовані предмети релігійного призначення 
слід відображати фінансування нецільового харак-
теру на ту ж суму. Однак оскільки у роздрібній тор-
гівлі одночасно відображаються доходи від реаліза-
ції та собівартість реалізованої продукції (останнє 
вимагає списання цільового фінансування в сумі 
понесених витрат), то ускладнювати обліковий про-
цес зайвим відкриттям та закриттям рахунку фінан-
сування, на наш погляд, недоцільно. Інша річ – 
сальдо, яке виникає внаслідок перевищення доходів 
від реалізації над собівартістю реалізованої ПРП та 
створює залишок по субрахунку нецільового фінан-
сування організації.

Загалом неприбуткові організації не повинні мати 
прибутку або збитку, і навіть прибуток від комер-
ційної діяльності має спрямовуватися на виконання 
завдань основної діяльності, що дає змогу не збіль-
шувати членських та інших внесків для виконання 
статутних завдань такої організації [16, с. 1291]. 
К.О. Малиновська зауважує, що «доходи неприбут-
кових організацій визнаються щомісячно на рівні 
понесених витрат, тому прибутку в бухгалтерському 
обліку та фінансовій звітності неприбуткової орга-
нізації в таких операціях не може бути. І в обо-
ротно-сальдовій відомості не може бути сальдо ні за 
кредитом рахунку 441, ні за дебетом рахунку 442» 
[17, с. 177]. Таке твердження можна вважати раціо-
нальним через неприбутковий статус таких організа-
цій та звільнення їх від сплати податку на прибуток, 
що позбавляє сенсу визначення прибутку за резуль-
татами діяльності у звітному періоді. Однак у прак-
тиці релігійних організацій досить часто виникає 
ситуація, коли доходи від реалізованих предметів 
релігійного призначення перевищують витрати на їх 
придбання (створення), а залишок отриманих коштів 
не використовується повністю впродовж звітного 
періоду. Виникають кредитове сальдо по рахунку 
фінансових результатів (для категорії фінансування 
«Інші доходи») і, як наслідок, необхідність списання 
його на рахунок фінансування. Найбільш доречним 
є використання для досягнення цієї мети рахунку 
48 «Цільове фінансування і цільові надходження», 
а саме субрахунку 484 «Інші кошти цільового фінан-
сування і цільових надходжень». Водночас зверта-
ємо увагу на виникнення невідповідності між назвою 
рахунку та економічною сутністю об’єкта бухгал-
терського обліку, який за ним відображатиметься, 
оскільки надходження від реалізації предметів релі-
гійного призначення не є цільовим фінансування для 
релігійної організації.

Це створює об’єктивну необхідність розроблення 
номенклатури субрахунків та рахунків аналітичного 

обліку для коректного відображення процесу реалі-
зації ПРП (рис. 1), а також Плану рахунків поза-
бюджетних неприбуткових організацій та Інструкції 
щодо його застосування, що стане важливим етапом 
на шляху до упорядкування облікового процесу в 
некомерційному секторі економіки України.

Окремо зробимо акцент на доцільності узагаль-
нення предметів релігійного призначення на єди-
ному субрахунку 209 «Інші матеріали», оскільки 
один і той самий номенклатурний тип ПРП може 
використовуватися як для реалізації через церковну 
крамницю, так і для потреб богослужіння, а також 
поширення шляхом пожертви. Детальніше про облік 
запасів у позабюджетних неприбуткових організа-
ціях йшлося в роботі [18].

З урахуванням запропонованих змін кореспонден-
ція рахунків з обліку реалізації предметів релігій-
ного призначення набуде такого вигляду (табл. 2).

У бухгалтерському обліку інше фінансування 
дорівнюватиме маржі, отриманій внаслідок реалізації 
предметів релігійного призначення, однак для розра-
хунку всього обсягу такого фінансування слід враху-
вати дохід, отриманий церквою від цього продажу.

У практиці релігійних організацій звичною є ситу-
ація, коли предмети релігійного призначення не реа-
лізовуються, а передаються безоплатно як пожертва. 
Методика обліку таких операцій не залежить від 
способу попереднього надходження цих матеріаль-
них цінностей в організацію (придбання за плату або 
виготовлення власними силами; безоплатне отри-
мання (наприклад, як благодійна допомога)). Однак 
для відокремленого аналітичного обліку операцій 
релігійних організацій, пов’язаних з пожертвами у 
натуральній формі, рекомендуємо ввести три субра-
хунки другого порядку, такі як 2913 «Предмети релі-
гійного призначення на пожертви», 7193 «Дохід в 
сумі визнаних витрат за рахунок отриманого іншого 
фінансування», 9493 «Собівартість безоплатно пере-
даних предметів релігійного призначення» (табл. 3).

Таким чином, фінансовий результат наведених 
операцій рівний нулю, оскільки втрати, які виника-
ють внаслідок безоплатної передачі матеріальних цін-
ностей, раніше придбаних за плату або виготовлених 
власними силами, компенсовані накопиченим влас-
ним фінансовим капіталом. Якщо ж ПРП попередньо 
були отримані як благодійна допомога, то їх спи-
сання автоматично тягне зменшення накопиченого 
фінансування, в межах якого вони одержувалися.

Висновки. Фінансова стабільність будь-якої 
релігійної організації залежить не лише від обся-
гів пожертв окремих прихожан та юридичних осіб, 
але й від ефективності управління отриманими 
коштами та іншими активами. Бухгалтерський 

облік та фінансова звітність у цьому плані 
відіграють визначальну роль. Запропоно-
вані нами покращення у чинній методо-
логії синтетичного та аналітичного обліку 
реалізації предметів релігійного призна-
чення, звершення треб та надання пожертв 
прихожанам упорядкують інформаційні 
потоки в системі фінансового управління 
та підвищать якість контрольної функції 
бухгалтерського обліку в релігійних орга-
нізаціях України.

Перспективи подальших досліджень 
вбачаємо у розробці та практичній адап-
тації методики обліку єпархіальних вне-
сків та майна (зокрема, ікон, церковного 
начиння), що знаходиться у власності релі-
гійної організації.

Рис. 1. Пропонована номенклатура рахунків  
для обліку операцій, пов’язаних з реалізацією предметів 

релігійного призначення у церковних крамницях
Джерело: розробка автора
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ОБЛІК І МІСЦЕ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

За результатами здійснених теоретичних досліджень розглянуто, уточнено сутність фінансового результату, методику його 
визначення в обліку та відображення у звітності. Виділено, узагальнено наявні проблеми інформаційного забезпечення процесу 
управління фінансовими результатами, а також внесено пропозиції щодо їх відображення у звітності. Розкрито необхідність 
розробки науково обґрунтованих підходів до формування інформації про фінансові результати в бухгалтерському обліку та відо-
браження їх у звітності в умовах її стандартизації.

Ключові слова: фінансовий результат, звітність, прибуток, збиток, доходи, витрати, звітність підприємства, курсові різниці.

Гудзенко Н.Н., Григораш М.В. УЧЕТ И МЕСТО ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
По результатам осуществленных теоретических исследований рассмотрены, уточнены сущность финансового результата, 

методика его определения в учете и отображение в отчетности. Выделены, обобщены существующие проблемы информаци-
онного обеспечения процесса управления финансовыми результатами, а также внесены предложения по их отображению в 
отчетности. Раскрыта необходимость разработки научно обоснованных подходов к формированию информации о финансовых 
результатах в бухгалтерском учете и отображению их в отчетности в условиях ее стандартизации.

Ключевые слова: финансовый результат, отчетность, прибыль, убыток, доходы, расходы, отчетность предприятия, курсо-
вые разницы.

Gudzenko N.N., Grigorash M.V. ACCOUNTING AND PLACEMENT OF FINANCIAL RESULTS IN COMPANY REPORTS
The results of the theoretical research and considered the essence of financial results, the method of its determination in accounting 

and reflected in the accounts. The existing problems of information provision of the financial results management process are highlight-
ed and summarized and proposals are made for their presentation in the reporting. The necessity of developing scientifically-based 
approaches to the formation of information about financial results in accounting and their reflection in the reporting in conditions of its 
standardization is revealed.

Keywords: financial result, reporting, profit, loss, income, expenses, company reports, exchange rate differences.

Постановка проблеми. Економічна політика 
підприємства передбачає досягнення стратегічних 
цілей, спрямованих на отримання максимального 
фінансового результату у короткостроковому та дов-
гостроковому періодах та забезпечення приросту 
добробуту власників. Фінансові результати підпри-
ємства можуть виявлятися у вигляді прибутків (в 
разі ефективної діяльності) чи збитків (у протилеж-
ному випадку).

Фінансові результати посідають центральне місце 
в системі управління підприємством, залишаю-
чись однією з найскладніших категорій за видимої 
відносної простоті свого формування. Складність 
управління фінансовими результатами пояснюється 
їх трактуванням та економічним наповненням, 
оскільки поняття «фінансовий результат» виража-
ється в категоріях «прибуток» і «збиток», які є про-
тилежними за змістом, але мають єдиний порядок 
свого формування.

З цією метою необхідною умовою є вирішення у 
повсякденній роботі сукупності питань управління 
фінансовими результатами діяльності підприємства.

Ефективність фінансового менеджменту на кон-
кретному підприємстві передбачає обґрунтування, 
формування та реалізацію моделі управління фінан-
совими результатами, побудованої на інформаційній 
базі системи обліку та звітності, яка передбачає ство-
рення інформаційних потоків, завдяки яким забез-
печується можливість прогнозування, планування 
та контролювання процесів формування та розпо-
ділу фінансових результатів. З урахуванням аграр-
ного спрямування розвитку вітчизняної економіки 
особливо актуальною є проблема інформаційного 

забезпечення управління фінансовими результа-
тами підприємств аграрної сфери з огляду на спе-
цифіку здійснюваних ними операцій. Відсутність 
продуктивного інформаційного забезпечення управ-
ління та обліку фінансовими результатами на під-
приємстві скорочує можливості аграрної сфери щодо 
максимізації прибутків та мінімізації збитків. Вирі-
шення цієї проблеми свідчить про актуальність теми 
дослідження.

Для забезпечення результативності системи управ-
ління та для задоволення потреб організації обліку і 
звітності фінансові результати варто розглядати як 
інтегрований показник, що формується в процесі 
порівняння доходів від реалізованих об’єктів активів 
та витрат на їх створення. Використання інтегрова-
ного підходу до оцінювання та прогнозування фінан-
сових результатів суттєво підвищує якість аналізу, 
об’єктивність його висновків, дає можливість досить 
оперативно виявляти потенційні загрози та ризики, 
завчасно доводити інформацію про них зацікавленим 
користувачам звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роз-
робку теорії та практики обліку фінансових резуль-
татів підприємств та їх відображення у звітності 
вагомий внесок зробили такі вітчизняні вчені та 
дослідники, як, зокрема, М.Д. Білик, І.О. Бєлий, 
І.О. Бланк, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук, 
Г.Г. Кірейцев, М.І. Ковальчук, М.В. Кужельний, 
Л.І. Лавріненко, А.М. Лахтіонова, В.В. Сопко, 
Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко, В.О. Шевчук, Ю.С. Цал-
Цалко, М.Г. Чумаченко, В.П. Ярмоленко.

Мета статті полягає в дослідженні особливостей 
управління фінансовими результатами на основі 
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використання інформації системи обліку та звіт-
ності, розкритті можливостей удосконалення про-
цесу інформаційного забезпечення на основі вико-
ристання інтегрованого підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Будь-
яке управління в межах підприємства можливе за 
наявності інформаційного забезпечення, тому можна 
стверджувати, що якість інформації як основного 
елементу будь-якої з функцій управління впли-
ватиме на ефективність та дієвість управлінських 
рішень. Володіння повною, правдивою та достовір-
ною, актуальною та оперативною інформацією зни-
жує фінансовий ризик, позитивно впливає на реалі-
зацію стратегії стабільного розвитку.

Інформація є невичерпним ресурсом, викорис-
тання якого не обмежується одним користувачем. 
Одна й та ж інформація, узагальнена у звітності, 
може бути використана різними суб’єктами для їх 
потреб в різні періоди часу, може бути публічною та 
водночас містити елементи конфіденційності. Під час 
формування звітності як основного джерела інформа-
ції про господарські явища та процеси, в результаті 
яких формується фінансовий результат, важливо 
оцінити суттєвість представлених даних та рівень 
публічності, тобто необхідність обмеження доступу 
до певної інформації щодо формування результатів 
діяльності та подальшого використання прибутку.

Фінансовий результат за умови його позитивного 
значення є джерелом платежів до бюджету, а також 
розширеного відтворення виробництва. За його допомо-
гою створюється стимул для підвищення ефективності 
діяльності підприємства. Насамперед це стосується 
питання визначення фінансового результату згідно із 
законодавчими та нормативними джерелами, а також 
його відображення у фінансовій звітності [1, с. 48].

Законодавство України визначає прибуток з 
точки зору механізму його формування. Відповідно 
до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт-
ності» прибуток – це сума, на яку доходи перевищу-
ють пов’язані з ними витрати, а збиток – це переви-
щення суми витрат над сумою доходу, для отримання 
якого були здійснені ці витрати [2].

Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінан-
сової звітності» фінансова звітність – бухгалтер-
ська звітність, що містить інформацію про фінан-
совий стан, результати діяльності та рух грошових 
коштів підприємства за звітний період [2]. Основною 
складовою фінансової звітності є Баланс та Звіт про 
фінансовий результат, в яких повинні відображатися 
достовірні дані про фінансові результати підприєм-
ства. Доречно відзначити, що у Звіті про фінансові 
результати відображається інформація про фінансо-
вий результат, який визначається з огляду на прин-
цип нарахування та відповідності доходів і витрат, за 
яким для визначення фінансового результату зістав-
ляються доходи звітного періоду з витратами, здій-
снюваними для одержання цих доходів у тому звіт-
ному періоді, коли вони відбулися, а не на момент 
отримання чи сплати грошових коштів, оскільки 
ці періоди часу не завжди співпадають. До того 
ж витрати, що здійснені у звітному періоді, пови-
нні порівнюватися з доходом, задля якого здійснені 
витрати цього звітного періоду.

Податкове законодавство ототожнює поняття 
«фінансові результати» та «прибуток». Зокрема, у 
ст. 134 Податкового кодексу України передбачено, 
що прибуток визначають зменшенням суми доходів 
звітного періоду на собівартість реалізованих това-
рів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших 
витрат звітного податкового періоду [3].

Загальноекономічне визначення сутності фінансо-
вих результатів пояснює їх як наслідок зіставлення 
доходів звітного періоду з витратами.

Управління фінансовими результатами та проце-
сом розподілу прибутку неможливе без достовірної 
інформації про витрати та доходи як визначальні 
складові фінансових результатів [4, с. 368]. Доходи 
ототожнюються зі споживчою вартістю товарів, про-
дукції, витрати – з їх фактичною вартістю. Забез-
печення потреб ведення поточного бухгалтерського 
обліку та узагальнення інформації про доходи та 
витрати від операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності, а також від надзвичайних подій беруть 
на себе рахунки класу 7 «Доходи і результати діяль-
ності» і класу 9 «Витрати діяльності». Рахунки 
7 класу відіграють роль збереження доходів. Відо-
браження дохідної частини підприємства здійсню-
ється за кредитом рахунків 7 класу. Накопичення 
витрат операційної та інших діяльностей переймають 
на себе рахунки 9 класу за дебетом. На початку року 
дані за рахунками 7 і 9 класів в будь-який момент 
є готовою інформацією для заповнення відповідних 
рядків І розділу Звіту про фінансові результати.

Фінансові результати діяльності підприємства, 
прибуток (збиток) відображаються на субрахунках 
рахунку 79 «Фінансові результати». Визначення 
фінансових результатів проводиться через закриття 
субрахунків за окремими видами діяльності рахунку 
79, водночас визначення кінцевого сальдо, яке спи-
сують на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непо-
криті збитки)» [5, c. 109]. Синтетичний рахунок 
79 «Фінансові результати» у своєму складі містить 
чотири субрахунки, такі як 791 «Результат операцій-
ної діяльності», 792 «Результат фінансових опера-
цій» та 793 «Результат іншої звичайної діяльності».

Прибуток діяльності підприємства відображається 
за кредитом рахунку 44 «Нерозподілені прибутки 
(непокриті збитки)», а збиток – за дебетом рахунку 
44. При цьому підприємство може самостійно розро-
бляти додаткові субрахунки та аналітичні рахунки, 
які враховують специфіку діяльності, конкретні 
потреби, завдання управління й контролю.

Не менш важливим є формування у звітності 
інформації, достатньої для стратегічного управління 
прибутком. Для її формування необхідно враху-
вати фактори, що визначають величину фінансового 
результату кожного конкретного підприємства. Їх 
можна поділити на зовнішні (підприємство на них 
не впливає, але може прогнозувати їх вплив на вели-
чину фінансового результату та оцінити можливі 
ризики) та внутрішні (на них вплив підприємства 
поширюється). Саме ці внутрішні фактори повинні 
враховуватися найповніше. Для більшої повноти 
охоплення варто такі фактори відображати у вну-
трішній звітності. Діяльність підприємств у ринко-
вих умовах вимагає розмежування облікових даних 
для внутрішніх та зовнішніх користувачів (насампе-
ред, для складання звітності та підвищення ефектив-
ності діяльності). Цього можна досягти шляхом удо-
сконалення системи аналітичного обліку.

Під час формування системи інформаційного 
забезпечення управління прибутком важливо чітко 
окреслити завдання:

– збільшення доходів;
– зменшення витрат;
– оптимізації податкової політики та розподілу 

прибутку (джерел покриття збитку).
Якщо головною метою управління фінансовими 

результатами є збільшення доходів, то у звітності 
необхідно відобразити залежність отриманих резуль-
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татів від цінової політики, рекламних заходів, полі-
тики маркетингу, а також обсяг отриманої виручки 
від різних напрямів збуту, знижки.

Якщо головною метою є зменшення витрат, то 
звітність повинна відображати максимум інформа-
ції про їх розмір та структуру. Особлива увага у 
звітності повинна приділятися операційним витра-
там, що формують виробничу собівартість, та витра-
там на збут.

Одним із напрямів управління фінансовими 
результатами є оптимізація податкової політики 
та розподілу прибутку (насамперед, для платни-
ків податку на прибуток). Податок на прибуток є 
найбільш регульованим з боку підприємства, тому 
управління полягає переважно у формуванні ефек-
тивної політики щодо сплати податку на прибуток. 
Також важливу роль у визначені розміру прибутку 
та в подальшому сплати податку на прибуток віді-
грають вибрані методи нарахування амортизації на 
основні засоби, методи вибуття запасів та інші скла-
дові облікової політики. Під час розроблення обліко-
вих засад потрібно правильно розрахувати та розгля-
нути резерви мінімізації збитків та впливу податків 
на чистий фінансовий результат підприємства. Ефек-
тивний розподіл прибутку – це забезпечення стій-
кого економічного зростання підприємства за раху-
нок отримуваних фінансових результатів.

Під час визначення фінансових результатів кож-
ного виду діяльності та подальшого управління ними 
необхідно враховувати особливості їх формування, 
зумовлені специфікою того чи іншого виду діяль-
ності. Найбільше уваги приділяють фінансовому 
результату від основної діяльності підприємства, що 
є головною метою його створення, яка дає змогу під-
приємству отримати основну частку доходу та має 
визначальний вплив на загальний фінансовий резуль-
тат роботи. Для забезпечення можливості отримання 
достовірної облікової інформації щодо формування 
фінансових результатів доцільним є розмежування 
їх видів за певними класифікаційними ознаками, 
які підвищать аналітичність отриманої інформації. 
Раціональна побудова методики формування фінан-
сового результату та його відображення у фінансовій 
звітності з усіма врахованими факторами впливу на 
діяльність окремого підприємства посідає домінуюче 
місце у системі бухгалтерського обліку.

Необхідно забезпечити можливість формування 
достатньої інформації про величину наданих зни-
жок, що зменшують суму отриманого доходу. Виді-
лення окремих субрахунків для накопичення інфор-
мації щодо наданих знижок дасть змогу формувати 
оперативну інформацію для аналізу ефективності 
маркетингової та цінової політики підприємства.

Досить гостро проблема визначення фінансових 
результатів стоїть для підприємств, що здійсню-
ють зовнішньоекономічні операції з використанням 
валюти, що зумовлює необхідність оцінки валют-
них коливань та їх впливу на фінансовий результат. 
У разі використання декількох видів валют визна-
чення фінансового результату ще більше усклад-
нюється. Обґрунтовано доцільність заміни рахунку 
доходів 714 «Дохід від операційної курсової різниці» 
та 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці», 
а також рахунку витрат 945 «Втрати від операцій-
ної курсової різниці» та 974 «Втрати від неопера-
ційної курсової різниці» на один рахунок фінансо-
вого результату, а саме 795 «Фінансовий результат 
по курсовим різницям», за кредитом якого буде 

відображатися дохід в результаті зміни валютного 
курсу за операційною та неопераційною діяльністю, 
а за дебетом – витрати в результаті зміни валютного 
курсу за операційною та неопераційною діяльністю, 
що полегшить подальше відображення результатів 
у звітності.

Аналітичну деталізацію інформації щодо про-
дажу продукції (товарів, робіт та послуг) для визна-
чення фінансових результатів на підприємствах з 
урахуванням специфіки їх діяльності пропонується 
здійснювати за такими критеріями:

1) аналітичні рахунки за формою торгівлі (оптова 
та роздрібна);

2) аналітичні рахунки за категоріями покупців 
під час реалізації вітчизняним та іноземним покуп-
цям (з метою подальшого визначення впливу курсо-
вих різниць та оцінки ефективності продажу за най-
більш «вагомими» покупцями);

3) аналітичні рахунки за методами активізації 
продажу, що дасть змогу оцінити ефективність вжи-
тих маркетингових заходів.

Неможливо оминути увагою той факт, що у 
Звіті про фінансові результати наводяться доходи 
та витрати фінансової та інвестиційної діяльності, 
однак відсутні статті, які б відображали отриманий 
результат. Тобто під час використання даних Звіту 
про фінансові результати неможливо оцінити, який 
прибуток (збиток) отримало підприємство від фінан-
сових та інвестиційних операцій [4, с. 370]. Отже, 
було б доцільно внести нововведення до Звіту про 
фінансові результати з метою відображення прибутку 
(збитку), що отриманий від фінансової та інвестицій-
ної діяльності, тобто розподілити фінансові резуль-
тати від окремих видів діяльності.

Висновки. Отже, сучасна практика аналітичної 
деталізації обліку доходів та фінансових результатів 
діяльності та їх відображення у звітності має забез-
печувати можливість оперативного аналізу отрима-
них доходів і бути зручною та надійною базою для 
прийняття ефективних рішень в управлінні фінансо-
вими результатами, оскільки будь-яке управлінське 
рішення має бути націлене на перспективу. Пропо-
новані напрями аналітичної деталізації інформа-
ції є необхідними до впровадження в обліковій сис-
темі та в системі управління підприємства загалом, 
що створює сприятливі умови для підвищення їх 
прибутковості.
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КРИЗИСА

Статья посвящена исследованию аудиторской оценки вероятности банкротства предприятий в условиях финансового кризи-
са. Неуправляемые процедуры банкротства связаны с внешними факторами, на которые предприятие почти не имеет возмож-
ности влиять или имеет очень слабое влияние. Потери от обанкротившихся предприятий испытывают не только его работники, 
контрагенты, акционеры, но и государство в виде уменьшения денежного обращения, нарушения принципов кредитования, 
возврата долгов, перераспределения уплаты налогов на других субъектов хозяйствования. Целью статьи является анализ вос-
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Datsenko G.V. AUDIT ASSESSMENT OF THE COMPANY’S BANKRUPTCY POSSIBILITY AFTER FINANCIAL CRISIS
The article is devoted to the study of the audit of the probability of bankruptcy of enterprises in the conditions of the financial crisis. 

Unfinished bankruptcy procedures associated with external factors, for which the enterprise is almost impossible to influence or this ef-
fect is very weak. Losses from bankrupt enterprises are felt not only by its employees, counterparties, shareholders, but also by the state 
in the form of a decrease in money circulation, violation of the principles of crediting and repayment of debts, redistribution of taxes on 
other economic entities. The purpose of the article is to analyze the methods of auditing the probability of bankruptcy in demand in the 
world practice and to clarify their main disadvantages and advantages.

Keywords: audit, financial condition, auditor’s estimation, bankruptcy of the enterprise, diagnostics of bankruptcy.

Постановка проблеми. Стійка тенденція до збіль-
шення кількості фінансово неспроможних підпри-
ємств за умов економічної кризи привела до того, 
що процедура банкрутства стала масовим явищем, 
що охопило майже всі галузі. Типовою для багатьох 
підприємств є проблема неефективного управління 
ризиками та швидкого виявлення і використання 
додаткових шансів поліпшення діяльності. Наслід-
ками цього можуть бути погіршення окремих пара-
метрів діяльності підприємства та фінансова криза.

Сьогодні зберігаються тенденції до збільшення 
кількості збанкрутілих та неплатоспроможних під-
приємств. У практиці управління підприємств 
з’явилися нові для України терміни, що позначають 
керовані та некеровані процедури банкрутства. Перші 
здебільшого ініційовані боржниками, спрямовані на 
їх захист шляхом введення мораторію на задоволення 
вимог кредиторів. Некеровані ж процедури банкрут-
ства зазвичай пов’язані із зовнішніми факторами, на 
які підприємство майже не має можливості впливати 
або має дуже слабкий вплив (економічні, політичні, 
демографічні тощо). Втрати від збанкрутілих підпри-
ємств відчувають не лише його працівники, контра-
генти, акціонери, але й держава у вигляді зменшення 
грошового обігу, порушення принципів кредитування 
та повернення боргів, (зокрема, списання боргів як 
безнадійних), перерозподілу сплати податків на інших 
суб’єктів господарювання тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
нями формування та оцінювання дієвості системи 

передбачення банкрутства суб’єкта господарювання 
щодо запропонування власної методики займалися 
вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема Е. Аль-
тман, Г. Давидова, Р. Лис, А. Матвійчук, Р. Тафлер, 
О. Терещенко, Г. Тисшоу, М. Фулмер.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Такий широкий вибір методик та реко-
мендацій приводить до роздуму стосовно того, яка ж 
з них насправді є достовірною, щоб напевне іденти-
фікувати фінансовий стан підприємства.

Мета статті полягає в дослідженні затребуваних у 
світовій практиці методик аудиторської оцінки ймо-
вірності банкрутства та уточнення їх основних недо-
ліків і переваг.

Виклад основного матеріалу дослідження. З метою 
своєчасної ідентифікації чинників, які сигналізують 
про той чи інший напрям розвитку підприємства, 
вжиття превентивних заходів доцільно впроваджувати 
систему раннього попередження та реагування. Виді-
ляють два види реакції підприємства на кризовий стан: 
1) захисна, яка полягає в різкому скороченні витрат, 
продажі чи ліквідації окремих підрозділів або галузей 
підприємства, скороченні та продажі обладнання або 
майна, звільненні персоналу, зниженні ринкових цін 
та скороченні обсягів збуту продукції тощо; 2) насту-
пальна, яка передбачає модернізацію обладнання, 
запровадження нових технологій, ефективний марке-
тинг, підвищення цін, пошук нових ринків збуту, роз-
робку та запровадження прогресивної стратегічної кон-
цепції планування та управління [1, c. 152].
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Як відомо, існує чимало напрацювань щодо оці-
нювання ймовірності фінансової кризи (чи банкрут-
ства) підприємств. Фактично будь-яку методику 
оцінки кредитоспроможності позичальника, аналізу 
інвестиційної привабливості підприємства можна 
вважати такою, яка присвячена проблематиці про-
гнозування фінансової неспроможності. В разі висо-
кої ймовірності неплатоспроможності чи незадовіль-
ного фінансового стану підприємство вважається 
таким, якому загрожує банкрутство.

Під банкрутством розуміється встановлена в судо-
вому порядку фінансова неспроможність боржника 
здійснювати платежі за своїми зобов’язаннями та 
задовольняти визнані судом вимоги кредиторів не 
інакше як через застосування ліквідаційних про-
цедур [2]. До стану банкрутства підприємство може 
призвести погіршення усіх показників, які визнача-
ють його фінансову стійкість, тому саме на них базу-
ється аналіз ймовірності настання такого стану.

Наближення підприємства до банкрутства зале-
жить від таких чинників:

1) зовнішні, до яких належать макроекономічна 
та політична нестабільність; спад кон’юнктури в 
економіці; зниження купівельної спроможності 
населення; значний рівень інфляції; нестабільність 
господарського та податкового законодавства; 
посилення внутрішньогалузевої конкуренції; криза 
окремої галузі; сезонні коливання; посилення 
монополізму на ринку; дискримінація підприєм-
ства органами влади та управління; погіршення 
криміногенної ситуації; кризовий стан економіки 
країни; загальний спад виробництва; інфляція; 
нестабільність фінансової системи; зростання цін 
на ресурси тощо;

2) внутрішні, до яких відносять дефіцит влас-
ного оборотного капіталу як наслідок неефективної 
виробничо-комерційної діяльності чи неефективної 
інвестиційної політики; низький рівень техніки, 
технології та організації виробництва; зниження 
ефективності використання виробничих ресур-
сів підприємства, його виробничої потужності і, 
як наслідок, високий рівень собівартості, збитки, 
«проїдання» власного капіталу; створення наднор-
мативних залишків незавершеного будівництва, 
незавершеного виробництва, виробничих запасів, 
готової продукції, у зв’язку з чим відбувається 
затоварення, сповільнюється оборотність капіталу, 
створюється його дефіцит; погану клієнтуру підпри-

ємства, яка платить із запізненням чи не платить 
зовсім через банкрутство, що змушує підприємство 
самому залазити в борги; так зароджується ланцю-
гове банкрутство.

Між цими факторами існує зв’язок, тому не 
можна концентруватися на одному з них, навіть 
дуже важливому, а слід розглядати й внутрішні, й 
зовнішні фактори, а також їх взаємодію. За допо-
могою аналізу зазначених факторів можна виробити 
тактику відвернення небезпеки банкрутства підпри-
ємства, а також обґрунтувати економічну стратегію 
ведення господарської діяльності.

Одним з головних завдань управління в конку-
рентному ринковому середовищі є виявлення затрат 
банкрутства та розробка конкретних заходів, спря-
мованих на подолання на підприємстві негативних 
тенденцій. Під час аудиторського оцінювання ймо-
вірності банкрутства підприємства виділяють цілі 
діагностики (рис. 1). Зазначимо, що під діагности-
кою розуміють своєчасне розпізнавання симптомів 
фінансової кризи на підприємстві [3, c. 108].

Банкрутство може виникнути на кожному етапі 
життєвого циклу конкурентної переваги підпри-
ємства. Тому під час здійснення діагностики бан-
крутства підприємства виділяють етапи діагностики 
(рис. 2).

Так, одним із завдань аудиту фінансового стану 
підприємств є своєчасне визначення ознак їх мож-
ливого банкрутства, яке пов’язане з неплатоспро-
можністю. Неплатоспроможність з фінансової точки 
зору означає, що підприємство поглинає ресурси 
або засоби кредиторів, їх товари, гроші та послуги; 
формує недоплати з податків та інших обов’язкових 
платежів.

Ознаки наближення банкрутства та незадовіль-
ний фінансовий стан необхідно постійно тримати під 
контролем. Адже про це свідчать збитки від осно-
вної господарської діяльності, недостатність обіго-
вих коштів, ускладнення в одержанні комерційних 
кредитів, зменшення надходжень коштів від госпо-
дарських операцій, падіння ринкової ціни цінних 
паперів випущених саме цим підприємством, неспро-
можність виконати свої зобов’язання.

Відповідно до симптомів банкрутства підприємств 
виділяють причини банкрутства (рис. 3).

Так, якщо підприємство запобігатиме зазначеним 
причинам, воно може якоюсь мірою запобігти бан-
крутству, для чого необхідно розробити фінансову чи 

Рис. 1. Цілі діагностики банкрутства на підприємстві
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товарну допомогу від посередників, постачальників 
чи зацікавлених клієнтів, а також банків; створити 
вдосконалену систему керування підприємством 
та поліпшити якість продукції; більш чітко плану-
вати роботу маркетингової служби, а також розви-
вати фінансовий менеджмент; погасити всі боргові 
зобов’язання; розробити план щодо оздоровлення 
економічної діяльності; зменшити витрати на вироб-
ництво продукції та підвищити якість продукції для 
збільшення своїх доходів.

Для прогнозування банкрутства підприємств, 
відповідно до поставлених цілей та етапів на основі 
звітних даних, у світовій практиці використовується 
система моделей. Аналітична оцінка найбільш поши-
рених кількісних моделей передбачення банкрутства 
представлена в табл. 1. Використання дискримінант-
ного аналізу в Україні загалом пов’язане з низкою 
перешкод:

– методики, побудовані на використанні 
Z-фактору, базуються на великому масиві статис-
тичних даних; практика застосування цих методик 

в розвинутих країнах показує, що ваги в Z-індексах і 
порогові значення не лише значно різняться в різних 
країнах, але й змінюються кожного року залежно від 
галузі економіки;

– компанії, що зазнають труднощів, всіляко 
затримують публікацію своїх звітів, отже, конкретні 
дані можуть роками залишатися недоступними;

– навіть якщо дані повідомляються, вони можуть 
виявитися «творчо обробленими»;

– деякі співвідношення, виведені за даними 
діяльності компанії, можуть свідчити про неплато-
спроможність, тоді як інші можуть давати підстави 
для висновку про стабільність або навіть деяке поліп-
шення; у таких умовах важко судити про реальний 
стан справ;

– існують розбіжності у врахуванні вагомості 
окремих показників;

– балансова вартість окремих активів не відпові-
дає їх ринковій ціні;

– моделі побудовані за даними зарубіжних ком-
паній, а будь-яка країна має свою специфіку [3; 4].

Рис. 2. Етапи проведення діагностики банкрутства підприємства

Рис. 3. Причини виникнення банкрутства підприємств
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Таблиця 1
Аналітична оцінка найбільш поширених кількісних моделей  

аудиторської оцінки банкрутства та специфіка їх застосування в Україні

Назва Переваги Недоліки Особливості застосування  
в Україні

Модель R  – простий механізм роз-
рахунків, що достатньо 
висвітлений;

 – для підприємств, акції яких 
не котуються на біржі

на основі практичних дослі-
джень деякі вчені припуска-
ють, що методика придатна 
лише за наявних ознак кризи

модель розроблена в Росії, що 
підвищує її придатність для 
вітчизняних підприємств

Двохфакторна модель найпростіша для розрахунків розроблена виключно для США та повністю не враховує вітчиз-
няні економічні умови; недостатність показників

Модель Спрингейта  – загалом похибка прогнозу-
вання не перевищує 10%;

 – не враховується ринкова 
капіталізація, коло підпри-
ємств не обмежується акціо-
нерними товариствами

 – показники точності про-
гнозування зменшуються з 
часом;

 – модель є модифікацією 
моделі Альтмана версії 1968 
року, а остання є застарілою 
та непридатною для сучас-
ного використання

не враховуються фактори 
неекономічного характеру

Модель Альтмана  – в низці країн точність про-
гнозування склала 95%;

 – наявність декількох формул 
для підприємств, акції яких 
котуються та не котуються 
на біржі

 – є емпіричною, не має під 
собою самостійної теоретич-
ної бази; 

 – коефіцієнти розраховані на 
основі статистики результа-
тів діяльності підприємств 
США;

 – коефіцієнти для кожної 
галузі розраховуються 
окремо

 – граничне число Z-показника 
через певні особливості 
національної економіки 
завищене;

 – коефіцієнт Х4 неприйнятний 
через відсутність інформації 
про ринкову вартості акцій; 
не враховуються фактори 
неекономічного характеру

Модель Бівера вперше використані статис-
тичні прийоми у сполученні з 
фінансовими коефіцієнтами

нормативні значення фінан-
сових показників не врахо-
вують галузеву специфіку 
підприємств

не враховано ефективність 
використання капіталу на 
підприємствах (оборотність, 
рентабельність);
розрахунок коефіцієнта про-
водиться в статиці

Модель Таффлера 
та Тісшоу

передбачає використання 
комп’ютерної техніки

не враховує ринкову оцінку 
бізнесу (тобто котирування 
акцій)

в Україні може існувати лише 
як паралельна модель, тому 
що значення коефіцієнтів не 
пов’язані з галуззю

Модель О. Терещенко 
(2003 рік, Україна)

розрахунок інтегральної 
величини базується на шести 
показниках

недостатнє теоретичне, емпі-
ричне обґрунтування критич-
них точок для окремих фінан-
сових індикаторів

не адаптовано для українських 
підприємств;
неоднозначність оцінок

До того ж наявні методики діагностики кризового 
стану підприємства засновані на аналізі структури 
його бухгалтерського балансу, що є досить спірним 
моментом для науковців.

На підтримку звітності як інформаційної основи 
можна навести тезу про те, що ціла низка аналітич-
них показників, які розраховуються з використан-
ням звітних даних, характеризують потенційні мож-
ливості підприємства забезпечити стійку фінансову 
рівновагу та платоспроможність.

Головний аргумент, яким заперечується доціль-
ність використання для зазначених цілей показни-
ків, що містяться у бухгалтерській звітності, полягає 
в тому, що звітність містить інформацію, що харак-
теризує минулі періоди.

Стосовно розвинених країн світу, то проблема 
отримання зацікавленими особами повної та обнов-
люваної статистичної інформації успішно вирішена. 
В Україні подібна робота тільки починається, тому 
під час класифікації показників слід спиратися не 
стільки на статистику, скільки на думку експертів, 
що мають у своєму розпорядженні багаторічний фак-
тичний досвід фінансового аналізу.

Наявність великої кількості підходів до діагнос-
тики банкрутства підприємства підкреслює підвище-
ний інтерес, наявність попиту на них та доцільність 
загострення уваги на цій темі. Характеристика кож-
ного методу, які були представлені вище, свідчить 
про різноманітність методичного змісту кожного з 

них і, як наслідок, про необхідність застосування 
ситуативного підходу до вибору методу.

На нашу думку, окрім вже виділених специфіч-
них недоліків, можна виокремити такі загальні: 1) 
жодна з моделей не виходить з того, що банкрут-
ство є проявом трьох криз на підприємстві, а саме 
управлінської, економічної та фінансової; всі вико-
ристані моделі діагностують лише фінансову кризу; 
таким чином, інші аспекти діяльності підприємства 
не беруться авторами до уваги, що обмежує їх прак-
тичне застосування; 2) методичний зміст більшої 
частини методів не скоректовано на галузеві та наці-
ональні особливості економіки (модель О. Терещенко 
в цьому разі має перевагу за рахунок того, що вона 
розроблена в українських реаліях); 3) отриманні 
результати мають миттєвий характер, тобто розро-
блені на певну дату або за визначений період; діа-
гностика ж повинна мати характер регулярного та 
своєчасного моніторингу.

Висновки. Все це приводить до констатації того, 
що існує проблема процесу упорядкованості застосу-
вання методик, адаптації їх складових для вдоско-
налення державного інструментарію діагностування 
процедури банкрутства. Отже, чинне законодавство 
України необхідно переорієнтувати так, щоб усіх 
учасників процедури банкрутства стимулювати до 
дій, спрямованих на відродження підприємств-борж-
ників, на відновлення їх платоспроможності, а не на 
ліквідацію, як це відбувається зараз.
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У статті порівняно системи класифікації затрат у вітчизняному і зарубіжному обліку, розглянуто ознаки класифікації затрат, 
досліджено класифікацію затрат за калькуляційними статтями, запропоновано додаткові ознаки класифікації затрат, обґрунто-
вано застосування запропонованої класифікації на промислових підприємствах.
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В статье проведено сравнение системы классификации затрат в отечественном и зарубежном учете, рассмотрены признаки 

классификации затрат, исследована классификация затрат по калькуляционным статьям, предложены дополнительные призна-
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Постановка проблеми. Забезпечення конкурен-
тоспроможності підприємств неможливе без упрова-
дження новітніх концепцій управління, що викли-
кає необхідність змін та розвитку функціонального 
менеджменту, зокрема управління затратами на під-
ставі визначення нових критеріїв їх класифікації. 
Класифікація затрат для цілей управління повинна 
відповідати головній вимозі – базуватися на озна-
ках, що дають змогу диференціювати затрати для 
управління ними в різних аспектах. Вона створює 
передумови для визначення рівня витрат за обсягами 
управління ними, організації планування, обліку, 
контролю й аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням обліку затрат та проблемою їх класифікації 
займаються багато вчених-економістів, таких як 
П. Атамас, Ф. Бутинець, С. Голов, М. Кужельний, 
В. Несвет, В. Сопко, Л. Сук, Н. Ткаченко, А. Турило, 
А. Череп та ін. Але ці питання є недостатньо вивче-
ними та актуальними і сьогодні.

Постановка завдання. Метою статті є розгляд 
обліково-аналітичного підґрунтя класифікації затрат 
промислових підприємств та її удосконалення. Для 
досягнення вищеназваної мети необхідно визначити 
критерії класифікації затрат, дослідити їх достат-
ність та за необхідності визначити додаткові.

Виклад основного матеріалу дослідження. Затрати, 
як об'єкт пiзнання добре вивченi в зарубiжнiй теорiї 

облiку та аналiзу. Однак у теорiї вiтчизняного облiку 
вченi й економiсти-практики досi не дійшли єдиної 
думки про те, за якими ознаками слiд класифiкувати 
затрати виробництва i яке значення має та чи 
iнша ознака класифiкацiї для вирiшення облiково-
аналiтичних i управлiнських завдань. Класифiкацiя 
затрат має цiльовий характер i постiйно змiнюється 
пiд впливом практичних потреб управлiння i теоре-
тичних дослiджень. Класифiкацiя виявляє наявнi 
групи затрат, процеси формування затрат i взаємини 
мiж їхнiми окремими частинами.

Натепер у практичнiй дiяльностi пiдприємства 
керiвництву надається iнформацiя про затрати на 
виробництво в розрiзi елементiв затрат на виробни-
цтво i калькуляцiйних статей собiвартостi, що явно 
недостатньо для органiзацiї системи управлiння затра-
тами. Для управлiння менеджерам потрiбнi не просто 
затрати, а iнформацiя про об’єкт затрат – продукцiю, 
роботи, послуги або вид дiяльностi пiдприємства, якi 
потребують визначення пов’язаних із їх виробни-
цтвом (виконанням, наданням) затрат.

Класифiкацiя затрат має переважно цiльовий 
характер. Вона є не тільки наслiдком практич-
ної потреби управлiння затратами, але й одним з 
iнструментiв теоретичних дослiджень у цiй сферi. 
Класифiкацiя затрат не є статичною, постiйною. Пiд 
впливом змiн потреб управлiння затратами, розви-
тку теорiї затрат i окремих практичних аспектiв 
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управлiння ними класифiкацiя затрат весь час роз-
вивалася, еволюцiонувала шляхом уведення нових 
критерiїв.

У наш час у класифiкацiї затрат пiдприємства 
використовується велика кiлькiсть критерiїв. Однi з 
них давно використовуються у плануваннi й облiку 
затрат, ще з часiв адмiнiстративно-централiзованої 
економiки, iншi з'явилися не так давно у зв'язку 
з розвитком потреб управлiння затратами і певною 
мiрою запозиченi iз зарубiжної теорiї i практики.

В економiчнiй лiтературi налiчується вiд 3 до 
12 ознак класифiкацiї затрат. У загальному виглядi 
цiлi класифiкацiї затрат в українських системах 
включають: калькулювання (оцiнку запасiв), при-
йняття рiшень, контроль. 

На думку багатьох авторiв, проблемою 
класифiкацiї затрат є розмаїття ознак класифiкацiй 
i вiдсутнiсть iєрархiчностi. 

У захiдних країнах із розвиненою ринковою 
економiкою всі затрати виробництва, як правило, 
подiляють на три елементи (оскільки в основному 
вiдсутнi детальнi класифiкацiї): 1) прямi затрати 
на матерiали; 2) прямi затрати на робочу силу; 3) 
непрямi затрати [5].

Порiвнюючи системи класифiкацiї затрат, якi 
застосовуються у вiтчизняному i зарубiжному облiку, 
можна говорити про загальнi моменти i вiдмiнностi. 
I в Українi, i за кордоном мають мiсце класифiкацiї 
затрат на основнi-накладнi, прямi-непрямi, змiннi-
постiйнi для управлiння собiвартiстю. Однак у 
зарубiжних країнах кожна органiзацiя у своїй 
системi виробничого облiку самостiйно розробляє i 
використовує для управлiння затратами свою номен-
клатуру затрат. У вiтчизнянiй же практицi облiку 
дiє єдина класифiкацiя затрат для всiх галузей 
економiки, що досі вважалося iстотною перевагою 
вiтчизняного облiку перед захiдним. Водночас i у 
вiтчизняному облiку, i за кордоном класифiкацiя 
затрат за певними ознаками має умовний характер, 
часто одне поняття замінюється iншим (наприклад, 
непрямi i накладнi, основнi i постiйнi затрати). Це 
можна пояснити прагматизмом захiдного облiку, 
оскільки все спрямовано на створення умов для спро-
щення i практичного застосування, що iнодi порушує 
струнку систему або класифiкацiю. У вiтчизнянiй 
же теорiї i практицi це пов'язано з домiнуючою дум-
кою про абсолютну точнiсть даних бухгалтерського 
облiку i з рiзним тлумаченням одних i тих самих 
затрат у роботах багатьох авторiв із цієї проблеми без 
урахування практичного значення. 

Тiльки системний облiк зазначених умов може 
стати основним стимулом розроблення цiлiсної теорiї 
класифiкацiї затрат для практичної необхiдностi. 

Затрати пiдприємства передусім подiляються на двi 
основнi категорiї, що вiдповiдають функцiональним 
видам дiяльностi, з якими вони пов'язанi: виробничi 
затрати i невиробничi (експлуатацiйнi) затрати.

Виробничими є затрати, зумовленi виробни-
чою дiяльнiстю пiдприємства і перетворенням 
матерiально-сировинних ресурсiв у готовий про-
дукт за допомогою працi виробничих робiтникiв із 
використанням виробничого устаткування. Вони 
пiдроздiляються на три категорiї: прямi затрати 
на матерiали, прямi затрати на робочу силу i 
загальновиробничi накладнi затрати.

До прямих затрат на матерiали пiдприємства 
належать усi затрати на тi матерiали, що входять до 
складу кiнцевого продукту, становлячи його основу. 
Матерiали, що використанi для створення умов вироб-
ництва або їх неможливо спiввiднести з конкретним 

виробом, не вiдносяться до прямих затрат, а включа-
ються до складу виробничих накладних затрат.

Прямi затрати на робочу силу являють собою 
оплату працi робiтникiв, безпосередньо зайнятих 
виготовленням продукту, виконанням робiт або 
наданням послуг, якi можуть бути безпосередньо 
вiднесенi до конкретного об’єкта затрат. 

Виробничi накладнi затрати – це затрати, 
пов'язанi з процесом виробництва, що не можуть 
бути вiднесенi до конкретного об’єкта затрат 
економiчно доцiльним шляхом. Прикладом цих 
затрат може бути непряма заробiтна платня, затрати 
на утримання i ремонт устаткування i виробничих 
примiщень, амортизацiя i страхування основних 
засобiв, комунальнi й оренднi платежi. 

Вартiсть прямих матерiалiв разом із вартiстю 
прямої працi утворюють собiвартiсть послуг. Прямi 
затрати працi i виробничi накладнi затрати в сумi 
становлять конверсiйнi затрати, тобто затрати на 
обробку сировини для перетворення її на гото-
вий продукт. Розмiр виробничих затрат перебуває 
у прямiй залежностi вiд видiв робiт i послуг, що 
надаються споживачам, i технологiчних процесiв 
їх надання. Управлiння такими затратами можливе 
лише з позицiй вибору асортименту виконаних робiт 
та послуг, що надаються пiдприємствами. 

Невиробничi затрати включають затрати на 
управлiння, дослiдження i розроблення, збут та iншi 
функцiї бiзнесу. Вiдповiдно до чинних норматив-
них документiв в Українi до невиробничих затрат 
вiдносять адмiнiстративнi затрати, затрати на збут 
та iншi операцiйнi затрати.

Розглянутi ознаки класифiкацiї затрат викорис-
товуються для обчислення їхнього розмiру з метою 
складання фiнансової звiтностi пiдприємства, при-
значеної для оцiнки його економiчного стану i при-
йняття рiшень про iнвестування i кредитування 
суб’єкта дiяльностi, розроблення стратегiї подаль-
шого розвитку.

Виходячи з можливостi простеження руху затрат 
до конкретного об'єкта калькуляцiї, їх можна роз-
глядати як прямi i непрямi. Прямi затрати – це 
затрати, що можуть бути безпосередньо вiднесенi до 
визначеного об'єкта затрат. Затрати, якi неможливо 
ототожнити з визначеним об'єктом затрат, є непря-
мими затратами.

Залежно вiд того, наскiльки необхiдними є затрати 
для виробництва продукцiї, їх пiдроздiляють на 
затрати, що включаються у виробничу собiвартiсть, i 
затрати перiоду. Виробнича собiвартiсть мiстить у собi 
затрати, зумовленi вартiстю товарно-матерiальних 
запасiв. Такi затрати розглядаються як активи доти, 
поки товари, до яких вони вiдносяться, не будуть 
проданi. У цей момент цi затрати стають собiвартiстю 
реалiзованої продукцiї. Затрати перiоду – це затрати, 
що не включаються в собiвартiсть запасiв, тому 
що вони не є необхiдними для виробництва, i роз-
глядаються як затрати того перiоду, у якому вони 
були здiйсненi. Затратами перiоду є адмiнiстративнi 
затрати, затрати на збут, iншi операцiйнi затрати. 

З метою забезпечення єдиних засад форму-
вання собiвартостi продукцiї затрати групуються 
за призначенням за економiчними елементами i 
калькуляцiйними статтями. У процесi управлiння 
кошторис необхiдний як для забезпечення зни-
ження затрат за їх елементами, так i для складання 
матерiальних балансiв, розробленням фiнансових 
планiв. 

Для промислових пiдприємств встановлено 
обов'язкову номенклатуру затрат на виробництво 
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за економiчними елементами: матерiальнi затрати; 
затрати на оплату працi; вiдрахування на соцiальнi 
заходи; амортизацiя; iншi затрати.

Групування затрат за калькуляцiйними статтями 
затрат вiдбиває їхнiй склад залежно вiд призначення 
затрат i мiсць їхнього виникнення. Пiдприємства 
формують виробничу собiвартiсть за такими стат-
тями калькуляцiї, як:

– сировина та матерiали;
– паливо на технологiчнi потреби;
– електроенергiя на технологiчнi потреби;
– покупнi ресурси, комплектувальнi вироби, 

напiвфабрикати;
– затрати iнших матерiальних ресурсiв;
– роботи та послуги виробничого характеру 

стороннiх пiдприємств i органiзацiй;
– основна заробiтна плата виробничих працiв- 

никiв;
– додаткова заробiтна плата виробничих працiв- 

никiв;
– iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати;
– вiдрахування на соцiальнi заходи;
– загальновиробничi затрати;
– адмiнiстративнi затрати;
– затрати на збут;
– iншi операцiйнi затрати.
Класифiкацiя за статтями є змiшаною. У нiй вико-

ристано два рiзнi iдентифiкатори: напрям дiяльностi 
та її вид, що суперечить принципам побудови 
класифiкацiй взагалi. 

Така класифiкацiйна ознака, як перiодичнiсть 
виникнення, дає можливiсть охарактеризу-
вати затрати на виробництво з позицiї календар-
ного перiоду їх виникнення (поточнi i одноразовi 
затрати). Для управлiння така класифiкацiя важ-
лива з погляду вiдшкодування затрат: вони погаша-
ються або вiдразу, або за допомогою нарахування 
амортизацiї. Ця класифiкацiя важлива й у зв'язку 
з тим, що є рiзнi методи управлiння цими затра-
тами. Управлiння поточними затратами вiдноситься 
до оперативного тактичного управлiння, а одноразо-
вими – до стратегiчного.

Залежно вiд доцiльностi затрати у постатей-
ному розрiзi пiдроздiляються на продуктивнi i 
непродуктивнi. Продуктивнi затрати випливають 
із характеру виробничої дiяльностi пiдприємства i 
передбачаються кошторисами затрат i бiзнес-планом. 
Це затрати, що включаються у собiвартiсть продукцiї 
та послуг. Непродуктивнi затрати не є економiчно 
неминучими, а виникають у зв'язку з недолiками 
технологiї й органiзацiї виробництва. Це втрати. 
Такi затрати в дiяльностi промислових пiдприємств 
мають значну питому вагу. Виявлення i лiквiдацiя 
подiбних затрат є важливим резервом скорочення 
затрат пiдприємства. Тому їх теж слiд розглядати 
за певними ознаками, що забезпечить контроль за 
цим видом затрат. Ознаками класифiкацiї названих 
затрат є: вид втрачених ресурсiв (матерiали, сиро-
вина, готова продукцiя, труд працiвникiв, засоби 
виробництва); характер втрат (неповне використання 
ресурсiв, нерацiональне використання ресурсiв); 
стадiя виникнення (процес виробництва, процес 
транспортування, процес обiгу); джерела покриття 
затрат (собiвартiсть робiт та послуг, чистий прибуток 
пiдприємства). Iнформацiйна система управлiння 
затратами має виявляти цi затрати. Невiдображенi 
в iнформацiйнiй системi втрати (прихованi втрати) 
пiдвищують собiвартiсть наданих послуг i є неви-
користаними можливостями зниження затрат 
пiдприємства. У вирiшеннi проблеми зниження 

втрат промислових пiдприємств велике значення 
має не тiльки впровадження ресурсозберiгаючих 
технологiй, але і досконала система iнформацiйного 
забезпечення управлiння затратами, яка забезпечує 
центри вiдповiдальностi інформацією про втрати на 
всiх рiвнях господарювання. 

За складом статтi затрати промислових 
пiдприємств можуть бути однорiдними (одноелемент-
ними), що складаються з одного елемента затрат, 
або комплексними, що складаються з декiлькох 
елементiв. Розгляд в управлiнні тiльки одноелемент-
них затрат збiльшує обсяг iнформацiї в управлiннi, 
що також негативно впливає на ефективнiсть 
управлiння затратами.

З погляду управлiння, планування i контр-
олю найбiльш важливою ознакою для класифiкацiї 
затрат є те, як змiнюється їхня динамiка залежно 
вiд змiн в обсязi виробництва чи iнших показни-
ках дiяльностi. Рiст або зниження рiвня активностi 
пiдприємства викликає вiдповiдну змiну визначе-
них затрат. При цьому iншi затрати залишаються 
незмiнними. За динамiкою затрати дiлять на такi три 
основнi категорiї: змiннi, постiйнi, змiшанi затрати.

Даючи характеристику затрат за цим критерiєм, 
важливо встановлювати не тiльки залежнiсть вiд 
змiни обсягiв дiяльностi, але і швидкiсть цих змiн. 
Для прийняття рiшень про збiльшення обсягiв вироб-
ництва необхiдно визначати середню собiвартiсть, 
що включає затрати в розрахунку на одиницю вироб-
ництва послуг. Хоча середнi сукупнi затрати i дають 
уявлення про затрати виробництва типової для 
пiдприємства одиницi продукцiї, вони не дають змоги 
судити про змiну сукупних затрат пiдприємства 
за змiни обсягу випуску. Прирiст сукупних затрат 
пiдприємства за збiльшення обсягу їх випуску на одну 
одиницю продукцiї має назву граничних затрат. Така 
класифiкацiя дає змогу судити про сукупнi затрати 
в iншiй формi. Середнi сукупнi затрати свiдчать про 
затрати надання типової одиницi послуг, оскiльки 
сукупнi затрати подiляються порiвно на кожну оди-
ницю наданих послуг або виконаних робiт. Граничнi 
затрати свiдчать про зростання сукупних затрат під 
час надання додаткового обсягу послуг.

Класифiкацiя затрат за статтями калькуляцiї 
має iстотнi вiдмiнностi за галузями промисловостi, 
вiдображаючи їхню специфiку. Водночас дiє 
типова номенклатура статей. Завдяки постатей-
ній класифiкацiї затрати можуть контролюватися в 
планi й облiку за мiсцем їх виникнення i за окремими 
видами продукцiї. Крiм того, за кожною статтею 
затрат можна визначити ступiнь зв'язку величини 
затрат зi встановленою калькуляцiйною одиницею.

Не всi ознаки класифiкацiї, запропонованi у 
вiдповiднiй лiтературi, використовуються i застосо-
вуються у вiтчизнянiй практицi управління затра-
тами, оскiльки деякi ознаки є досить схожими для 
того, щоб видiляти затрати в самостiйнi групи. 

У зв'язку з цим видiлимо 8 класифiкацiйних 
ознак подiлу затрат (що вiдповiдають сучасним 
вимогам переходу на мiжнародну систему облiку), на 
нашу думку, найбiльш об'єктивних, корисних для 
органiзацiї облiку, контролю, аналiзу та управлiння 
затратами: 

– за економiчним змiстом; 
– щодо технологiчного процесу; 
– за статтями собiвартостi; 
– за видами продукцiї, робiт i послуг; 
– за способом розподiлу на об'єкт виробництва 

(облiку); 
– щодо обсягу виробництва; 
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– за тривалістю дiї (перiодичністю виникнення); 
– щодо плану. 
Класифiкацiя затрат с досить динамiчною та 

вiдкритою системою, i виникнення нових критерiїв 
не тiльки не перешкоджає використанню ранiше 
запропонованих, але й дає користувачам можливiсть 
видiлення й управлiння новими видами затрат залежно 
вiд потреб та можливостей системи управлiння.

Усi види затрат, видiленi за розглянутими 
критерiями, застосовуються в управлiннi затра-
тами пiдприємства. Наведена множиннiсть видiв 
затрат повинна знайти застосування на великих 
пiдприємствах, оскiльки подiл усiєї величини затрат 
на окремi види за допомогою розглянутих критерiїв 
певною мiрою спрощує управлiнський вплив на них 
i тим самим сприяє їх зменшенню.

Таким чином, класифiкацiя затрат впливає на 
вибiр i подальше застосування методiв управлiння 
затратами як iнструментiв управлiнського впливу. 
Але є також iншi передумови такого вибору, якi 
потребують вiдповiдного дослiдження.

Наведенi класифiкацiйнi ознаки є базою для 
формування системи класифiкацiї i вибору методiв 
управлiнського облiку, якi можуть бути використанi 
в рiзних пiдприємствах з урахуванням особли-
востей бiзнесу, в тому числi i на пiдприємствах 
машинобудування. При цьому нами вважається 

можливим самостiйний вибiр пiдприємством тих 
класифiкацiйних ознак угруповання затрат, якi 
використовуються ним для подальшого вивчення 
й аналiзу поведiнки затрат на конкурентному 
пiдприємствi з урахуванням специфiки виробництва. 

Розглянутi вище ознаки класифiкацiї затрат 
спрямованi на вибiр об'єкта управлiння в процесi 
виробництва, але не враховують фактора можливостi 
впливу кожного суб'єкта на конкретнi затрати, тобто 
не дають змоги повною мiрою здiйснювати функцiї 
управлiння затратами. Тому необхiдно, на наш 
погляд, додатково ввести новi ознаки класифiкацiї 
(табл. 1). 

Розмаїття класифiкацiйних ознак затрат дає 
змогу накопичувати iнформацiю про них i викорис-
товувати данi під час управлiння виробництвом для 
пiдвищення ефективностi роботи пiдприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Дослідження 
підходів до класифікації затрат дає змогу стверджу-
вати, що наявні ознаки класифікації затрат спрямо-
вані на вибір об'єкта управління у процесі виробни-
цтва, але не враховують фактора можливості впливу 
кожного суб'єкта на конкретні затрати, тобто не дають 
змоги повною мірою здійснювати функції управління 
затратами. Тому запропоновано ввести нові ознаки 
класифікації, що дає змогу встановити зв’язок між 
рівнем затрат та певною функцією управління.

Таблиця 1
Додатковi ознаки класифiкацiї затрат

Ознака класифiкацiї Види затрат Характеристика Об'єкт управлiння

1. Можливiсть 
управлiння 

змiнюванi статтi затрат, якi можуть управля-
тися на розсуд керiвника пiдроздiлу 

Процесу управлiння пiдлягають 
насамперед керованi затрати (контр-
оль виконання функцiй планування, 
органiзацiї та регулювання) 

незмiнюванi статтi затрат, якими неможливо 
управляти i якi не залежать вiд 
керiвника пiдроздiлу 

2. Вiдображення в 
облiку i звiтностi 

мали мiсце i 
вiдображенi в 
облiку i звiтностi 

фактично понесенi затрати, що 
вiдбилися в бухгалтерськiй та 
управлiнськiй звiтностi 

У процесі управлiння затратами 
повиннi бути виявленi насамперед 
друга i третя групи затрат, оскiльки 
їх наявнiсть може iстотно спотворити 
величину собiвартостi продукцiї, що 
випускається, i поставити пiд сумнiв 
достовiрнiсть облiку загалом 

мали мiсце, але 
не вiдображенi в 
облiку i звiтностi 

фактично понесенi затрати, що не зна-
йшли вiдображення в бухгалтерськiй 
та управлiнськiй звiтностi 

не мали мiсця, 
але вiдображенi в 
облiку i звiтностi 

неiснуючi затрати, вiдображенi в 
облiку i звiтностi 

З. Принцип прийня-
тих зобов'язань 

обов'язковi є наслiдком ранiше прийня-
тих зобов'язань. У найближчiй 
перспективi обов'язковi затрати 
незмiннi, вони можуть бути змiненi 
лише пiсля закiнчення термiну дiї 
прийнятих зобов'язань 

Управлiнню i прогнозування насам-
перед повиннi пiдлягати обов'язковi 
затрати, тому що за змiни обставин у 
майбутньому затрати, зумовленi цими 
обставинами, зберiгаються. Обидвi 
групи затрат є затратами без вiддачi, 
тобто неефективними, i тому повиннi 
пiдлягати обов’язковому контролю й 
управлiнню

необов'язковi зумовленi ранiше прийнятими 
зобов'язаннями, але можуть 
бути змiненi вiдразу пiсля змiни 
зобов'язань сторiн 

4. Мiсце 
формування 

власнi затрати виробляються в цьому 
пiдроздiлi 

Такий подiл дає змогу, з погляду 
управлiння, в подальшому 
диференцiйовано видiляти затрати, 
звернувши особливу увагу на власнi 
затрати, i призначений для вирiшення 
таких завдань: 
забезпечення можливостi процесу 
управлiння економiчнiстю роботи 
окремих пiдроздiлiв; 
пiдвищення точностi i ступеня 
деталiзацiї калькулювання собiвартостi 
продукцiї, особливо складних, 
неоднорiдних виробництв, що випуска-
ють великий асортимент виробiв 

невласнi затрати затрати, понесенi iншим пiдроздiлом 

6. За фактором 
стабiльностi 

незмiннi трива-
лий час 

затрати, якi не пiддаються змiнi про-
тягом тривалого часу 

Об'єктом управлiння насамперед 
повиннi бути часто змiнюванi затрати, 
рiвень яких визначається щорiчно у 
процесi планування (контроль вико-
нання функцiй планування, регулю-
вання та аналiзу) 

часто змiнюванi затрати, що змiнюються з високим 
ступенем перiодичностi 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена глобалізації франчайзингових операцій в Україні. Не менш важливим фактором, що характеризує процес 
глобалізації, є поява глобальних компаній, які здійснюють свою діяльність в різних країнах світу і мають значний вплив на фор-
мування міжнародних економічних відносин.
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Момот Л.В. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В УКРАИНЕ
Статья посвящена глобализации франчайзинговых операций в Украине. Не менее важным фактором, характеризующим 

процесс глобализации, появление глобальных компаний, осуществляющих свою деятельность в различных странах мира и 
имеют значительное влияние на формирование международных экономических отношений.

Ключевые слова: процесс глобализации, франчайзинг, франшиза, франчайзер, франчайзи, формы франчайзинга.

Momot L.V. GLOBALIZATION OF FRANCHISCHING IN UKRAINE
The article is devoted to the globalization of franchising operations in Ukraine. An equally important factor characterizing the process 

of globalization is the emergence of global companies that operate in different countries of the world and have a significant influence on 
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Постановка проблеми. Розвитку франчайзингу 
сприяють процеси глобалізації. Починаючи з 90-х 
років XX ст. дедалі активнішою учасницею угод типу 
франчайзингу стає Україна. Причому в нашій країні 
можливості розвитку цієї форми міжнародного спів-
робітництва відкрились саме у зв'язку з лібераліза-
цією соціально-економічного життя взагалі та сфери 
взаємодії із закордонними партнерами зокрема [3].

Глобалізація, яка зачіпає найважливіші сфери 
життя – економіку, політику, культуру, екологію 
і безпеку, безумовно, є найважливішою ознакою 
нашого часу. З економічної точки зору поняття глоба-
лізації означає перетворення світового господарства 
в єдиний ринок товарів, послуг, капіталів і робочої 
сили. Не менш важливим фактором, що характери-
зує процес глобалізації, є поява глобальних компа-
ній, які здійснюють свою діяльність в різних кра-
їнах світу і мають значний вплив на формування 
міжнародних економічних відносин. Раніше багато 
компаній орієнтувалися тільки на місцеві ринки, а з 
появою умов розширення виробництва і продажів, ці 
компанії вийшли на ринки інших країн.

В економіці України виникли та розвиваються 
такі явища здійснення підприємницької діяльності, 
які успішно практикуються і використовуються у 
розвинених країнах світу. Одним з таких явищ є 
франчайзинг (комерційна концесія). 

Необхідність франчайзингу в Україні зумовлена 
втратою ринків збуту багатьма вітчизняними підпри-

ємствами в умовах загострення конкуренції на вну-
трішніх та зовнішніх ринках, відсутністю достатніх 
фінансових можливостей для запровадження нових 
технологій у виробництво, не конкурентоспромож-
ністю порівняно з іноземними фірмами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням правового регулювання договору франчай-
зингу приділяли увагу Г. Цірат [3], М. Брагин-
ський [4], В. Дмитришин [5], О. Суховатий [6] та 
ін. У своїх напрацюваннях вони неодноразово пору-
шували проблеми правового регулювання договору 
франчайзингу.

Аналізуючи запропоноване визначення предмета 
договору комерційної концесії, можна стверджувати, 
що в ньому фактично визначено об’єкт, а не пред-
мет договору. Під предметом будь-якого цивільно-
правового договору треба розуміти передбачені ним 
дії, які повинна здійснити зобов’язана сторона». 
Можна погодитися з висновками М. Брагінського та 
В. Вітрянського, що предметом договору комерцій-
ної концесії є дії правоволодільця стосовно надання 
користувачеві права використовувати об’єкти права 
інтелектуальної власності та вчиняти дії, спрямовані 
на забезпечення реєстрації договору. 

У роботах цих авторів аналізується закордонний 
досвід застосування франчайзингу, надаються реко-
мендації з побудови франчайзингової мережі країн 
СНД, в яких франчайзинг розглядається вже як 
інтегрована форма розвитку бізнесу, аналізуються 
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такі питання, як бухгалтерський облік. оподаткову-
вання, юридичні питання діяльності в рамках сис-
теми франчайзингу

Аналіз економічної літератури свідчить про те, 
що багато аспектів франчайзингу поки що залиша-
ються недостатньо вивченими. Незважаючи на кіль-
кість публікацій з цієї тематики питання взаємодії 
франчайзингу з підприємствами малого та серед-
нього бізнесу в Україні залишається відкритим. 

Постановка завдання. Лібералізація торгівлі та 
інші форми економічної лібералізації призвели до 
того, що були значно знижені тарифні і нетарифні 
бар'єри, що перешкоджають, вільну торгівлю това-
рами і послугами, вільному пересуванню капіталу, 
а також інших факторів виробництва. Процес лібе-
ралізації економічної діяльності, безумовно, сприяє 
поглибленню взаємозв'язків і взаємозалежності різ-
них держав, а ці тенденції є головними ознаками 
глобалізації

Не менш важливим фактором, що характери-
зує процес глобалізації, є поява глобальних компа-
ній, які здійснюють свою діяльність в різних кра-
їнах світу і мають значний вплив на формування 
міжнародних економічних відносин. Раніше багато 
компаній орієнтувалися тільки на місцеві ринки, а з 
появою умов розширення виробництва і продажів, ці 
компанії вийшли на ринки інших країн.

Не викликає жодних сумнівів як позитивне, так і 
негативний вплив глобалізації. Позитив, перш за все, 
полягають в зміцненні взаємозв'язків між держа-
вами та посилення конкуренції. Негативний вплив, 
як правило, пов'язують з виникненням конфліктів і 
підвищенням уразливості різних держав.

В умовах посилення розвитку франчайзингу в 
Україні необхідні комплексні дослідження, спря-
мовані на узагальнення низки сучасних концепцій, 
виявлення впливу сучасних етапів науково-техніч-
ного прогресу на франчайзинг.

Виклад основного матеріалу дослідження. В пере-
кладі з англійської “Franchise” означає «привілей», 
«пільга», «особливе право».

Франчайзинг – це така організація бізнесу, за 
якою компанія (франчайзер) передає певній людині 
чи компанії (франчайзі) право на продаж продукту 
і послуг цієї компанії. Франчайзі зобов'язується 
продавати цей продукт чи послуги по заздалегідь 
визначених законах і правилах ведення бізнесу, що 
встановлює франчайзер. В обмін на здійснення всіх 
цих правил франчайзі одержує дозвіл використову-
вати ім'я компанії, її репутацію (гудвіл), продукт 
та послуги, маркетингові технології, експертизу, і 
механізми підтримки.

Таким чином, виконання вимог франчайзера не є 
недоліком, навпаки, дотримання правил означає, що 
франчайзі має прекрасну можливість отримати при-
буток. Щоб одержати такі права, франчайзі робить 
первісний внесок франчайзеру, а потім виплачує 
щомісячні внески. Це свого роду оренда, тому що 
франчайзі ніколи не стає повним власником товар-
ного знаку, а лише має право використовувати товар-
ний знак на період виплати щомісячних внесків. 
Суми цих внесків обмовляються в франчайзінговому 
договорі і є предметом переговорів. Франчайзінго-
вий пакет (повна система ведення бізнесу, передана 
франчайзі) дозволяє відповідному підприємцю вести 
свій бізнес успішно, навіть не маючи попереднього 
досвіду, чи знань навчання в даній галузі.

Для компаній франчайзинг – це спосіб поширення 
бізнесу. Для підприємців франчайзинг – це один з 
шляхів стати власником бізнесу. На зростаючих рин-

ках, таких як Україна, франчайзинг є швидким спо-
собом навчання підприємців практичним стандар-
там, що необхідні, щоб вести прибутковий бізнес.

Франчайзинг – свого роду симбіоз «великого» і 
«малого» бізнесу. Таке з'єднання являє собою союз, 
де з однієї сторони є енергія і зобов'язання окремого 
підприємця, а з іншої сторони є ресурси, комерційна 
міць і величезний досвід великої компанії. 

Франчайзер (франшизіар) – це компанія, що 
видає ліцензію або передає в право користування 
свій товарний знак, ноу-хау й операційні системи. 
Франчайзер створює успішний продукт чи послуги, 
наприклад, особливий стиль роботи ресторану швид-
кого харчування. Франчайзер досліджує, і розвиває 
бізнес, витрачає гроші на просування бізнесу, ство-
рює гарну репутацію і пізнаваний імідж (так зва-
ний «бренднейм»). Після того, як компанія довела 
працездатність своєї бізнес концепції й успішну від-
творюваність цього бізнесу, вона може почати пропо-
нувати підприємцям, що хочуть повторити подібний 
успіх, купити її франшизу.

Франчайзі (франшизіат) – це людина або компа-
нія, що купує у франчайзера можливість навчання і 
отримання допомоги при створенні бізнесу і випла-
чує сервісну плату (роялті) за використання товар-
ного знаку, ноу-хау і системи ведення робіт франчай-
зера. Франчайзі сам оплачує витрати на створення 
бізнесу. Дуже часто франчайзер надає дуже вигідні 
знижки на важливі постачання (матеріали, видат-
кові кошти). Ці знижки завжди дають можли-
вість франчайзі купувати продукти у франчайзера 
по більш вигідній ціні й у такий спосіб це коштує 
дешевше, ніж розвивати бізнес без франчайзера. 
Франчайзі робить первісний внесок за допомогу по 
створенню і відкриттю бізнесу. Франчайзі приймає 
на себе обов'язок виплачувати щомісячні внески за 
право користування торговим знаком і бізнес систе-
мою, за підтримку, навчання і консалтінг, що нада-
ються франчайзером.

Франшиза – це повна бізнес система, яку фран-
чайзер продає франчайзі. Іншою назвою для подібної 
системи служить франчайзінговий пакет, що зазви-
чай включає посібники по веденню робіт і інші важ-
ливі матеріали, що належать франчайзеру.

Більшість науковців вважають, що франчайзинг 
зародився у США.

Наприкінці XIX століття, коли ряд великих ком-
паній США продають малому бізнесу право на про-
даж своїх виробів по всій країні, він досягає розквіту.

Піонером в освоєнні франчайзингу вважають 
компанію «Зінгер» Спонукала до цього її власника 
нестача грошових засобів для наймання комівояже-
рів, оскільки на той час купівля-продаж відбувалася 
у покупця вдома після наочної демонстрації власти-
востей товару. Щоб не зменшувати обсяг виробни-
цтва, компанія вирішила продати право на реалі-
зацію швейних машин незалежним продавцям на 
певній території.

Інша молода компанія «Дженерал моторс» також 
у 1898 році створила ефективну франчайзингову сис-
тему. Не маючи засобів для відкриття власної мережі 
магазинів, вона продає парові двигуни через дилерів, 
таким чином запроваджуючи початок сучасної сис-
теми продажу автомобілів.

Дилеру виділяється певна територія і гарантується 
захист від конкурентів Натомість він бере на себе 
зобов'язання не продавати машини інших виробни-
ків, забезпечу вати високий рівень обслуговування і 
підтримувати імідж компанії. У такий же спосіб ком-
панією «Рексол» було організовано мережу аптек. 
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Період найбільшого розвитку франчайзингу при-

падає на 1980 рік у США, де кожних 6.5 хвилини 
відкривалося нове франчайзингове підприємство. 

На сьогодні франчайзинговими мережами в 
США створюється близько 13% ВНП, у них зайнято 
7 млн. осіб. 

За даними міністерства торгівлі США, протя-
гом останніх дванадцяти років реалізація товарів і 
послуг компаніями, які працюють за системою фран-
чайзингу, зростає щомісячно на 10%. 

Спочатку у трьох галузях промисловості США, як 
автомобілебудування, виробництво напоїв та фарма-
цевтичний бізнес. Пізніше лідерами франчайзинго-
вого ринку стали ресторани швидкої їжі.

У 1960 році була створена Міжнародна Асоціація 
Франчайзингу (IFA).

Після США найсильнішими є позиції франчай-
зингу в Канаді, де його частка в роздрібному товаро-
обороті досягає 26%; у Західній Європі та Японії – 
близько 10%.

У цілому ж у промислово розвинутих країнах діє 
понад 1 мли. таких фірм, які забезпечують роботу 
10 млн. осіб, а згідно з економічними прогнозами 
чисельність малих фірм, що працюють на основі 
франчайзингової системи привілейованих зв'язків і 
контрактів, зросте до 3 млн. 

Існують різноманітні форми франчайзингу. Вибір 
франчайзингу залежить: від виду господарської 
діяльності; стабільності франчайзера і його місця на 
ринку товарів і послуг; особливостей ринку місце-
вого франчайзі. Виділяють три основних види фран-
чайзингу – товарний франчайзинг, виробничий і 
діловий.

Старт фрайчанзингової діяльності в Україні при-
падає на початкові роки її незалежності. Перші 
франчайзингові мережі в Україні створювалися не 
вітчизняними, а зарубіжними підприємствами. 

В цей час в Україні розвиток франчайзингу – це 
глобальні та національні проблеми економіки. 

На сьогодні франчайзинг є найпоширенішою 
формою комерціалізації інтелектуальної власності в 
Україні.

Договірна передача прав інтелектуальної влас-
ності є ефективним засобом впровадження науково-
технічних розробок. 

На цій основі виникли нові види договірних від-
носин – ліцензійний договір, договір франчайзингу, 
договір концесії і т.д. 

Українське законодавство не містить визначення 
договору франчайзингу або франшизи. 

Найбільш спорідненим із зазначеним поняттям є 
комерційна концесія, яка врегульована як Цивіль-
ним кодексом [1] так і Господарським кодексом [2].

Так, за договором комерційної концесії одна сто-
рона (правоволоділець) зобов'язується надати другій 
стороні (користувачеві) за плату право користування 
відповідно до її вимог комплексом належних цій сто-
роні прав з метою виготовлення та (або) продажу пев-
ного виду товару та (або) надання послуг.

29 грудня 2001 року розпочала свою діяльність 
Асоціація роботодавців в галузі франчайзингу. Голо-
вна задача цієї Асоціації – представляти інтереси 
підприємців, які використовують франчайзингові 
договори, надавати їм практичну допомогу при орга-
нізації та впровадженні на ринку України. На момент 
створення Асоціації в 2001 році працювало декілька 
десятків підприємств на умовах франчайзингу. 

Федерація Розвитку Франчайзингу України 
(далі ФРФУ) створена членами Комітету з питань 
франчайзингу при Європейській бізнес асоціації 

(2006-2008 р.р.), а саме групою компаній та експер-
тів, які мають значний досвід у сфері розвитку фран-
чайзингу в Україні і за кордоном. 

Свій юридичний статус Федерація здобула лише 
26.03.2010 (Наказ № 625/5 Міністерства Юстиції 
України).

Беручи до уваги пріоритети України щодо інте-
грації в Європейський Союз та світову спільноту, 
головною метою діяльності Федерації є налаго-
дження відносин співпраці міжнародного бізнесу з 
представниками влади в Україні, підприємцями та 
підприємствами в Україні, а саме створення сприят-
ливих умов ведення бізнесу в галузі франчайзингу, 
гостинності та інфраструктури та залучення прямих 
іноземних інвестицій в українську економіку. 

Саме тому співпраця з ФРФУ дозволить залучити 
якомога більше зацікавлених сторін до питань фран-
чайзингу і, таким чином, прискорить процес досяг-
нення взаємовигідних цілей, а саме, представлення 
інтересів франчайзингового бізнесу в економічній і 
політичній сферах на національному та міжнарод-
ному рівні; підвищення освіченості у відношенні 
поняття франчайзинг як серед членів Федерації так 
і в урядових колах; підтримка та розвиток малого та 
середнього бізнесу на Україні.

Будь-який вид бізнесу можна перетворити у фран-
шизу. Міжнародна Асоціація Франчайзингу виділяє 
70 галузей господарства, у яких можна використову-
вати методи франчайзингу. 

Неповне перерахування франчайзингу в Україні це: 
• авторемонт, 
• дитячий одяг, 
• будівництво, 
• невеликі продовольчі магазини, 
• магазини косметичних товарів,
• послуги по працевлаштуванню, 
• ресторани, 
• готелі, 
• туристичні агентства та інші.
Франчайзингові взаємини можуть бути прибут-

ковими для обох сторін. Франчайзі зацікавлений у 
максимальних продажах при мінімальних витратах. 
Франчайзі повинний виконувати правила ведення 
бізнесу по франшизі і брати участь у рекламних і 
маркетингових компаніях франчайзера. Франчайзер 
зосереджено працює над тим, щоб лідирувати в кон-
курентній боротьбі, що було б дуже важко зробити 
одному франчайзі. Франчайзер надає необхідну під-
тримку, для того щоб франчайзі міг приділяти всю 
увагу своїм щоденним операціям.

В 2017 році існує 10 найдешевших франшиз в 
Україні. 

Перше лідируюче місце займає франшиза 
“Perfums Bar”. Потрібні лише інвестиції в розмірі 
від 1200 $. Окупність від 4 до 6 місяців. Компанія 
займається розливний парфумерією за доступними 
цінами. Розкручений бізнес. Відрізняється якісною 
продукцією. 

На другому місці розташувалася франшиза дитя-
чого одягу від виробника BABYART. Дитячий одяг 
завжди користується попитом, особливо якщо вона 
якісна і за доступними цінами. Потрібно від 550 $ 
інвестицій і 15 000 грн паушального внеску. Бренд 
існує з 1998 року і має 61 діючу франшизу. Термін 
окупності франшизи становить 3-6 місяців. Речі 
для дітей від 0 і до 7 років. Бренд відомий якісним 
одягом.

Третє місце займає франшиза легального працев-
лаштування за кордоном International Professional 
Group. Потрібно паушальний внесок від 500 $ і 
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1070 $ інвестицій. Термін окупності розрахований 
через60 днів. Компанія займається наданням послуг 
легального працевлаштування за кордоном. В пау-
шальному внеску включено використання бренду, 
довіреність, договір, статутні документи і копії 
ліцензій, консультативна підтримка, рекламна ком-
панія, доступ до бази роботодавців. Інвестиція вклю-
чає в себе оренду та обладнання офісу.

На четвертому місці франшиза мережі магазинів 
живого пива «Пивний магнат». Мережа надає фран-
шизи з 2009 року. Має не тільки пиво в продажу, але 
і рибу, чіпси, сухарики та ін. Потрібен паушальний 
внесок в розмірі від 500 $ і інвестиції від 1000 $. 
В паушальний внесок входить: допомога відкриття 
торгової точки, навчання, постачання товару, про-
даж обладнання за цінами виробника і подальше 
його обслуговування, рекламна компанія, підтримка 
в ході ведення бізнесу. У суму інвестицій входить 
облаштування магазину і початок діяльності.

На п'ятому місці франшиза автомобільних пере-
везень “ECO-GRUZOVOZ”. Компанія організовує ван-
тажоперевезення міжміські та за кордон. Потрібен 
паушальний внесок в розмірі від 610 $ і інвестиції 
від 1225 $, роялті від 25 $. В паушальний внесок 
входить: планування та запуск бізнесу, викорис-
тання бренду, шаблони необхідних документів, кон-
сультативна і технічна підтримка. У суму інвестицій 
входять витрати для відкриття філії.

Шосте місце займає франшиза прибуткового 
бізнесу «ломбард Парус». Початковий внесок не 
потрібно, а оплата роялті становить 2000 грн. в 
місяць. Разом з франшизою надають безкоштовно 
устаткування. Також допоможуть з навчанням пер-
соналу і підвищенням кваліфікації, оформленням 
документів, які вимагає цей бізнес. В процесі роботи 
отримуєте консультації з виникаючих питань, а 
також юридичне і бухгалтерське обслуговування. 
Працюють з 2014 року, мають 64 вже діючих фран-
шиз. Окупність протягом 4-6 місяців. Мінімальна 
сума інвестицій -2000 $. Для ефективної роботи 
потрібно 2-3 співробітника на 1 відділення.

На сьомому місці франшиза мережі кав'ярень 
і міні-кав'ярень ТМ MY COFFEE. Інвестиції від 
4360 $, а паушальний внесок від 1500 $ з роялті 3% 
від валового прибутку починаючи з другого місяця 
роботи. Має 78 вже діючих франшиз. Окупність від 
4 місяців до 24. 

Восьме місце займає франшиза мережі фітнес 
клубів “NEW BODY”. Франшиза вимагає роялті в 
розмірі від 250 $ і інвестиції від 6250 $. Компанія 
основа в Харкові в 2009 році. Розроблена спеціальна 
методика тренувань, яка користується попитом. 
В інвестиції входить користування брендом, матеріал 
методики, допомога у відкриття клубу, навчання.

Дев'яте місце займає франшиза Tez Tour Тураген-
ція – туристичне агентство. Необхідні інвестиції – 
від 6000 $ і паушальний внесок від 5000 $. Роялті 
1% від місячного обороту. Перевагою даної турис-
тичної фірми є те, що у них можна придбати тур 
в розстрочку. Термін окупності 12-24 місяці. В пау-
шальний внесок входить рекламний пакет, в який 
входить вивіска і лайт бокс. У суму інвестицій вхо-
дять ремонт приміщення, а також його оформлення, 
закупівля необхідних меблів і придбання офісної 
техніки. Також надається рекламна компанія і допо-
могу у веденні бізнесу.

На десятому місці виявляється франшиза La 
Pizza Espresso – фаст фуд нового покоління. Потрібні 
інвестиції від 12 000 $. Окупність розрахована за 
12-18 місяців. Розробляється бізнес професіоналами, 

які вивчали ринок вуличної їжі. Використовують 
тільки якісні продукти. Шеф-кухарі розробили від-
мінні продаються страви. 

Українські депутати взяли обов»язок на себе за 
врегулювання ринку франчайзингу. Відповідний 
проект закону зареєстрували у Верховній Раді.

Проектом закону передбачено реєстрацію фран-
чайзингового договору (з урахуванням вимог антимо-
нопольного законодавства) органом, який проводить 
реєстрацію юридичних та фізичних осіб.

Договір франчайзингу на використання об'єкта, 
що охороняється патентним законодавством Укра-
їни, також буде підлягати реєстрації в центральному 
органі виконавчої влади в галузі патентів і знаків для 
товарів і послуг. В більшості випадків договір дове-
деться реєструвати двічі – в органі, що відповідає за 
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та в 
органі, що реєструє права на інтелектуальну власність 
і обмежує можливість підписання «тіньових догово-
рів», за якими ніхто нікому не платить – до моменту 
реєстрації договір буде вважатися недійсним.

Яскравими українськими лідерами даних сег-
ментів ринку в харчовій промисловості є АТ «Обо-
лонь», АТ «ПБК «Славутич», АТ «Сармат» – потен-
ційні франчайзери, та «невеликі» бренди, такі як АТ 
«Мелітопольський пивзавод «Азов», ТОВ «Запорізь-
кий пивзавод «Січ», АТ «Надєжда» (Кривий Ріг), що 
можуть співпрацювати з вигодою для кожного.

В харчовій промисловості з квітня 2016 по бере-
зень 2017 роки ринок безалкогольних напоїв (міне-
ральна вода, солодка газована вода, холодний чай і 
енергетичні напої) України зріс на 15,25% в грошо-
вому вираженні і на 4,7% в обсягах проданих літрів. 

В 2017 році в Україні налічується близько 80 про-
позицій франшизи в сфері громадського харчування, 
при цьому обороти цього ринку становлять 52 млрд. 
гривень на рік і поступово повертаються до докризо-
вих 65-80 млрд. гривень.

Доходи трьох основних гравців ринку напоїв в 
Україні (Coca-Cola HBS, PepsiCo і IDS Group Ukraine), 
то станом на 2016 рік беззаперечним лідером є ком-
панія PepsiCo із загальним доходом 6564 млн. грн.

З трьох компаній незначний приріст чистого при-
бутку спостерігається тільки в IDS Group Ukraine 
(10,7 млн. грн. при загальному доході 2077 млн. грн.). 
Ця компанія, двома основними лініями продукції 
якої є «Моршинська» та «Миргородська», виграє в 
конкуренції на ринку бутильованої води, а її осно-
вний конкурент – такий гігант індустрії, як BonAqua 
(належить компанії Coca-Cola HBC). І знову гарантом 
успіху є вдалі мерчандайзингові рішення.

Мерчендайзинг (англ. merchandising) – це комп-
лекс заходів у торгівельний точці, метою яких є 
підвищення попиту на продукцію; мистецтво пред-
ставити товар у торговому залі. Ці заходи дозволя-
ють сформувати у споживачів позитивний імпульс, 
спрямований не тільки на купівлю, а також на ство-
рення іміджового образу торгової марки у свідомості 
покупця.

Висновки з проведеного дослідження. В умовах 
жорсткої конкуренції франчайзинг є можливістю не 
тільки для збереження, але й для зростання капі-
талу. Ця система ведення бізнесу дозволить закрі-
пити позиції компанії на ринку. Підприємства, які 
займають сильні позиції на ринку, можуть скорис-
татися кризовою ситуацією для інших, слабких під-
приємств, які на межі банкрутства, закриття чи 
реорганізації.

Переваги системи для франчайзі, які полягають 
у тому, що:
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• за певну фіксовану плату франчайзі має мож-

ливість навчитися ефективних методів управління, 
підвищити свій професіоналізм і компетентність;

• користуючись розробками материнської компа-
нії, франчайзі ідуть у ногу зі споживчим попитом;

• власник малого підприємства має можливість 
користуватися перевагами, які доступні тільки вели-
ким компаніям;

• конкуренція відносно невелика (франшиза зни-
жує гостроту конкуренції на визначеному сегменті 
ринку).

Для франчайзі ризики можуть мати дещо інший 
характер: 

1. порушення територіальних умов (наприклад, 
коли неподалік від закладу франчайзі несподівано 
відкривається ще одна торгова точка під тією ж 
торговою маркою, яка належить франчайзеру або 
іншому франчайзі); 

2. втрата права вибору постачальників; 
3. втрата самостійності у ціноутворенні; 
4. ризик несподіваного розірвання угоди. 
Здатність України в повній мірі реалізувати свій 

економічний потенціал в сфері франчайзингу зале-
жить, головним чином, від її здатності здійснити 
економічні та регуляторні реформи, а не тільки від її 
макроекономічних показників.

Для франчайзера перевагами вважаються:
• збільшення ринку збуту при мінімальних 

вкладеннях;
• економія на матеріальному заохоченні найма-

них працівників: франчайзі як власник підприєм-
ства має особистий стимул до максимізації прибутку;

• одержання додаткового прибутку шляхом 
поставок франчайзі уніформи, упаковки, устатку-
вання для залів та офісів;

• франчайзі, перебуваючи безпосередньо біля 
споживача, точніше відчувають його настрої, коли-
вання попиту і умови конкуренції, що для франчай-
зера є продуктивним джерелом новаторських ідей.

Серед ризиків, що погрожують діяльності фран-
чайзера, можна виділити такі: 

1. втрата матеріальних цінностей; 
2. ризик не покриття збитків; 
3. ризик неотримання прибутку. 
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У статті визначено інформаційно-організаційні засади аналізу основних засобів в управлінні реальними інвестиціями. Виді-
лено основні етапи аналітичної роботи під час інвестування основних засобів, визначено завдання аналізу для його оптимізації 
і результативності та висвітлено основні джерела інформаційного забезпечення. Досліджено види мотивації інвестиційної пове-
дінки, яка має вплив на інформаційне та методичне забезпечення аналізу основних засобів як об’єктів реального інвестування. 
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В статье определены информационно-организационные основы анализа основных средств в управлении реальными ин-
вестициями. Выделены основные этапы аналитической работы при инвестировании основных средств, определены задачи 
анализа для его оптимизации и результативности и освещены основные источники информационного обеспечения. Исследо-
ваны виды мотивации инвестиционного поведения, которое влияет на информационное и методическое обеспечение анализа 
основных средств как объектов реального инвестирования.
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Мulyk T.O., Tsurkan A.O. INFORMATION AND ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF ANALYSIS OF FIXED ASSETS IN THE 
MANAGEMENT OF REAL INVESTMENTS

The article defines the information and organizational principles of analysis of fixed assets in the management of real investments. 
The main stages of analytical work on investment of fixed assets are allocated, the tasks of the analysis are determined for its optimi-
zation and effectiveness, and the main sources of information support are highlighted. The types of motivation of investment behavior 
that have an influence on informational and methodical support of analysis of fixed assets as objects of real investment are investigated.

Keywords: fixed assets, real investments, investment behavior, informational support, analytical work, analysis.

Рис. 1. Індекс капітальних інвестицій
Джерело: сформовано авторами на основі [5]

Постановка проблеми. Ефективне використання 
основних засобів сприяє зростанню вартості бізнесу 
і доданої вартості, отриманню конкурентних переваг 
у коротко- та довготерміновому періоді. Тому визна-
чення пріоритетів в інвестиційній політиці стосовно 
основних засобів є вагомим і дієвим чинником еконо-
мічної стратегії суб’єктів господарювання та потре-
бує відповідного аналітичного забезпечення.

Оперативність аналізу основних засобів знахо-
диться у прямій залежності від дії принципу висо-
кого динамізму управління. Методичний інструмен-
тарій аналізу основних засобів повинен формуватися 
згідно з необхідністю відстеження постійних змін у 
зовнішньому середовищі підприємства, конкурент-
ній боротьбі, динаміці економічного потенціалу, 
мотивації інвесторів та інших чинників.

Адаптивність аналізу основних засобів як прин-
цип його функціонування повинна реалізовуватися 
через налагодження постійного інформаційного 
зв’язку «запит суб’єкта управління – аналітичні 
дані у розрізі варіантів управлінських рішень». 
Тобто аналітична підсистема повинна безперебійно 
продукувати такий структурований масив економіч-
ної інформації, який у будь-який момент може бути 
використаний для обґрунтованого та економічно 
доцільного вибору того чи іншого варіанту управлін-
ського рішення щодо основних засобів.

Усвідомлення необхідності та доцільності аналізу 
основних засобів спонукає до цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розви-
тку теорії та практики аналізу основних засобів при-
свячені праці В.В. Сопка, Ф.Ф. Бутинця, Н.В. Чеба-
нової, Г.В. Савицької, М.Г. Чумаченка, Н. Ткаченка, 
П.Я. Поповича, Б.Ф. Усача, С.І. Шкарабана, М.І. Сапа-
чова та інших. Однак низка проблем організації та 
методики аналізу основних засобів в умовах переходу 
до ринкових відносин потребують подальших дослі-
джень та наукових розробок.

Постановка завдання. Мета статті – дослідження 
інформаційно-організаційних засад аналізу основних 
засобів в управлінні реальними інвестиціями.

Виклад основного матеріалу. Досягнення висо-
кого економічного та виробничого потенціалу будь-
якого підприємства можливе завдяки вираженій 
структурній політиці, зокрема в частині відтворення 
основних засобів у зв’язку з реальним ефективним 
інвестуванням. 

Основні засоби є невід’ємним складником діяль-
ності будь якого підприємства та відіграють неабияку 
роль. У суспільному житті основні засоби називають 
майном (річчю). Майно підприємства складається з різ-
номанітних матеріальних, нематеріальних та фінансо-
вих ресурсів – носіїв прав власності окремих суб’єктів, 
а також частки інвестованих коштів [1, с. 76].

Для окреслення особливостей аналізу основних 
засобів важливе значення має характеристика їх 
місця та ролі в інвестиційній діяльності підприємства.

Реальні інвестиції – це вкладення в основний 
капітал у різноманітних формах: у формі виробни-
чого капіталу – основні і оборотні фонди підприємств, 
будівництво та капітальний ремонт; землі та інші 
природні ресурси – придбання родовищ для видобутку 
корисних копалин; нематеріальні активи – придбання 
патентів, товарних знаків, ліцензій, вкладення в нау-
кові дослідження, освіту; придбання нового бізнесу 
[2, с. 56].

Однією з головних передумов економічного зрос-
тання стала активізація інвестиційної діяльності у 
секторах економіки. За даними Держстату, реальне 
зростання капітальних інвестицій за І півріччя 
2017 року становить 22,5%, як видно з рисунку 1 [5].

У січні-червні 2017 р. підприємствами та орга-
нізаціями освоєно 155,1 млрд. доларів. Головним 
джерелом інвестування є власні кошти підприємств, 
частка яких становить 74,3% загального обсягу капі-
тальних інвестицій [5].

 



175ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Для більшості підприємств найбільш пошире-

ними є вкладення у виробничий капітал, що забез-
печує можливість стабільної діяльності, освоєння 
нових ринків та розширеного відтворення.

Для реальних інвесторів в основні засоби харак-
терний певний тип моделі інвестиційної поведінки. 
Діяльність підприємства як суб’єкта ринкових від-
носин зумовлюється відповідною інвестиційною 
поведінкою і чинниками-мотиваторами залежно від 
пріоритетності та значущості впливів зовнішнього і 
внутрішнього середовища.

На рисунку 1 вказані види мотиваційної пове-
дінки, які здійснюють чіткий прямий або опосе-
редкований вплив на інформаційне та методичне 
забезпечення аналізу основних засобів як об’єктів 
реального інвестування, визначаючи пріоритетні 
напрями дослідження: уточнення завдань аналізу 
основних засобів; визначення етапів організації ана-
лізу та його виконавців. 

На етапі планування інвестицій в основні засоби 
пріоритетними видами інвестиційної поведінки, 
які вмотивовують формулювання завдань аналізу 
основних засобів, є необхідність вибору за крите-
ріями оптимальності з використанням показни-
ків внутрішньої норми прибутку (рентабельності), 
дисконтованого періоду окупності, чистої приве-
деної вартості, чистої теперішньої вартості серед 
альтернативних варіантів: реального або фінансо-
вого інвестування; внутрішнього або зовнішнього 
інвестування.

Виконання визначених завдань створює підґрунтя 
для прийняття виважених ефективних рішень щодо 
основних засобів у системі управління реальними 
інвестиціями на основі своєчасної, повної та якісної 
аналітичної інформації, тобто робить процес управ-
ління більш керованим і координованим.

Сприяє цьому також регламентація роботи еко-
номічної служби підприємств, а також дослідження 
посадових інструкцій економістів, бухгалтерів, 
керівників фінансово-економічного відділу. 

Посадові інструкції головного бухгалтера та 
головного економіста регламентують обов’язки 
щодо організації і проведення комплексного еко-
номічного аналізу для оцінки результатів фінан-
сово-господарської діяльності та виявлення вну-
трішньогосподарських резервів. Однак в умовах 
зростання рівня конкурентної боротьби, значних 
загроз і ризиків зовнішнього та внутрішнього 
середовища аналіз повинен бути адресним, давати 
чітку і достовірну інформацію відповідно до запи-

тів заінтересованих сторін. Оскільки інвестиційний 
процес обслуговують, як правило, значні інвести-
ційні ресурси, то обов’язковою умовою ефектив-
ного управління реальним інвестуванням повинні 
бути: детально регламентовані посадові інструкції 
спеціалістів – бухгалтерів і економістів, які визна-
чають їхні обов’язки щодо аналізу основних засо-
бів; інструкції (методичні рекомендації) з аналізу 
основних засобів в управлінні реальними інвести-
ціями; форми аналітичних таблиць відповідно до 
визначених завдань у розрізі етапів інвестування 
основних засобів.

Інформаційне забезпечення є невід’ємним склад-
ником підсистеми організації економічного аналізу 
основних засобів, визначаючи певною мірою якісне 
виконання аналітичної функції в системі управ-
ління (табл. 1)

На етапі реалізації інвестицій в основні засоби 
необхідно дослідити своєчасність та повноту грошо-
вих потоків, що обслуговують інвестиційний процес, 
у розрізі джерел інвестування, налагодити їх моніто-
ринг, якщо процес фінансування реальних інвести-
цій тривалий, оцінити своєчасність оприбуткування 
основних засобів як об’єктів реального інвестування 
(табл. 2)

Етап реалізації інвестицій в основні засоби є 
досить довгим у часі, оскільки залежить від три-
валості інвестиційних грошових потоків в об’єкти 
основних засобів і потребує значної аналітичної 
роботи економічної служби підприємств. Саме на 
цьому етапі відбувається реалізація інвестиційних 
очікувань, встановлюється оптимальність вибору 
об’єктів інвестування, рівень ефективності інвести-
ційних рішень.

Виконання визначених завдань створює підґрунтя 
для прийняття виважених ефективних рішень щодо 
основних засобів у системі управління реальними 
інвестиціями на основі своєчасної, повної та якісної 
аналітичної інформації, тобто робить процес управ-
ління більш керованим і координованим.

Оскільки інвестиційний процес обслугову-
ють, як правило, значні інвестиційні ресурси, то 
обов’язковою умовою ефективного управління реаль-
ним інвестуванням повинні бути:

– детально регламентовані посадові інструкції 
спеціалістів – бухгалтерів і економістів, які визна-
чають їхні обов’язки щодо аналізу основних засобів;

– інструкції (методичні рекомендації) з ана-
лізу основних засобів в управлінні реальними 
інвестиціями;

Рис. 1. Види мотивацій інвестиційної поведінки
Джерело :сформовано авторами на основі [2, 7, 8]
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– форми аналітичних таблиць відповідно до 
визначених завдань у розрізі етапів інвестування 
основних засобів.

На завершальному етапі аналізу необхідно здій-
снити узагальнення всього масиву аналітичної інфор-
мації, сформованої на основному етапі, а саме :

– проведення підсумкової оцінки діяльності й 
узагальнення результатів аналізу;

– розроблення висновків та пропозицій щодо при-
йняття належних управлінських рішень за результа-
тами аналізу відповідно до його цілей та завдань;

– розроблення організаційно-технічних заходів 
щодо усунення недоліків, підвищення ефективності 
використання виявлених резервів;

– підготовка розпорядчих актів;
– призначення осіб, відповідальних за виконання 

прийнятих рішень.
Особливістю завершального етапу, тобто реаль-

ного інвестування, є досить тривалий час експлуата-
ції об’єктів інвестування – основних засобів. Тому й 
на основному, і протягом завершального етапу необ-
хідно враховувати інформаційні запити інвесторів 

(внутрішніх і зовнішніх) та налагодити аналітичний 
моніторинг основних засобів після інвестиційного 
контролю протягом усього терміну їх корисної екс-
плуатації підприємством.

Виконавці аналізу основних засобів (економісти, 
бухгалтери) в межах своїх посадових обов’язків 
повинні здійснити систематизацію даних щодо осно-
вних засобів як по підприємству загалом, так і в роз-
різі окремих об’єктів реального інвестування. Як 
правило, така інформація надається керівництву 
підприємства (інвесторам) щоквартально, за півроку 
та рік. Також аналітична інформація щодо основних 
засобів групується відповідно до інвестиційної пове-
дінки інвесторів. Саме такий підхід є визначальним 
під час розроблення аналітичних висновків, що зна-
чно підвищує якість управління основними засобами 
як об’єктами реального інвестування. 

Висновки. Основні засоби відіграють важливу 
роль у системі реального інвестування аграрних під-
приємств. Однак більшість господарюючих суб’єктів 
стикаються з проблемою обмеженості інвестиційних 
ресурсів для вкладення капіталу в об’єкти основних 

Таблиця 1
Інформаційне забезпечення аналізу основних засобів на етапі планування інвестицій в основні засоби

Завдання аналізу Інформаційне забезпечення

Аналіз фінансових результатів операційної 
діяльності

Головна книга
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2)
Примітки до річної фінансової звітності 

Аналіз рівня спрацювання основних засобів Головна книга
Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1)
Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5)

Аналіз потреби в реальних інвестиціях в 
основні засоби

Експертні оцінки

Аналіз конкурентного середовища Інформація ЗМІ, INTERNET
Експертні оцінки
Дані статистичних щорічників

Аналіз інвестиційних ресурсів (джерел 
інвестування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1)
Інформація ЗМІ, INTERNET
Експертні оцінки

Аналіз інвестиційного потенціалу Головна книга
Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2)
Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5)

Аналіз інвестиційної привабливості Головна книга
Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2)

Аналіз інвестиційної активності Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1)
Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5)

Оцінка ефективності інвестицій в основні 
засоби за критеріями і методами оцінки

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2)
Звіт про рух грошових коштів (форма № 3)
Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5)

Аналіз динаміки вартості основних засобів Головна книга
Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1)
Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5)

Джерело: узагальнено авторами на основі [2, 4]

Таблиця 2
Інформаційне забезпечення аналізу основних засобів на етапі реалізації інвестицій в основні засоби

Завдання аналізу Інформаційне забезпечення

Аналіз своєчасності і повноти грошових 
потоків інвестиційної діяльності 

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3)
Головна книга

Аналіз надходження основних засобів Акт приймання-здачі (внутрішнього переміщення) основних засобів 
(форма № ОЗ-1)
Інвентарна картка обліку основних засобів (форма № ОЗ-6)
Картка руху основних засобів (форма № ОЗ-8)
Головна книга
Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5)

Аналіз повноти використання власних коштів 
під час здійснення внутрішніх інвестицій

Головна книга
Аналіз рахунків 15 «Капітальні інвестиції», 18 «Інші необоротні активи»

Джерело: узагальнено авторами на основі [2, 4]
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засобів. Тому надзвичайно важливо забезпечити 
можливість аналітичної оцінки альтернатив вибору 
об’єктів реального інвестування, що сприятиме мож-
ливості зростання вигод власника за рахунок онов-
лення матеріально-технічної бази. Аналітична оцінка 
основних засобів як основного складника реального 
інвестування передбачає можливість здійснення ана-
лізу частки основних засобів у вартості майна під-
приємства (його ринковій вартості); оцінки співвід-
ношення темпів росту ринкової вартості активів та 
вартості основних засобів; прибутковості реальних 
інвестицій в основні засоби; доходності та рентабель-
ності основних засобів тощо.
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Досліджено перешкоди розвитку процесів M&A. Виявлено, що Due Diligence є невід'ємним елементом процесу злиття та 
поглинання. Обґрунтовано, що аудит є обов'язковим етапом у процесі угод зі злиття та поглинання. Доведено, що у процесі 
угод злиття та поглинання і для покупця, і для продавця бізнесу дуже важливим є: аудит фінансової звітності, юридичний аудит, 
екологічний аудит, організаційно-кадровий аудит, технологічний аудит, технічний аудит. 
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Неживая М.А. АУДИТ ОПЕРАЦИЙ ПО СЛИЯНИЮ И ПОГЛОЩЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
Исследованы препятствия развитию процессов M&A. Выявлено, что Due Diligence является неотъемлемым элементом про-

цесса слияния и поглощения. Обосновано, что аудит является обязательным этапом в процессе сделок по слиянию и поглощению. 
Доказано, что в процессе сделок слияния и поглощения и для покупателя, и для продавца бизнеса очень важны: аудит финансовой 
отчетности, юридический аудит, экологический аудит, организационно-кадровый аудит, технологический аудит, технический аудит.

Ключевые слова: аудит, внутренний аудитор, операции по слиянию и поглощению (M&A), Due Diligence, инклюзивная эко-
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Nezhyva M. AUDIT MERGERS AND ACQUISITIONS DURING THE INCLUSIVE ECONOMY
Investigated barriers to the development processes of M&A. Due Diligence is found to be an integral part of the merger and acquisi-

tion process. Proved that the audit is a mandatory step in the process of mergers and acquisitions. Proved that in the process of mergers 
and acquisitions for both the buyer and the seller are very important: audit of financial statements, legal audit, environmental audit, orga-
nizational and personnel audit, technological audit, technical audit.

Keywords: audit, internal auditor, mergers and acquisitions (M&A), Due Diligence, inclusive economy.

Постановка проблеми. Світова фінансова криза, 
нестабільне економіко-політичне становище Укра-
їни набувають ознак перманентності та спонукають 
власників і керівництво суб`єктів господарювання 
до пошуку інноваційних підходів, спрямованих на 
оперативну реакцію на зміни. Українські підприєм-
ства активно використовують закордонний досвід, 
а також новітні технології розвитку бізнесу, в тому 
числі операції зі злиття і поглинання. Злиття та 
поглинання являють собою динамічний процес кор-
поративної культури та стратегії. Проекти зі злиття 
та поглинання стикаються з великою кількістю 
ризиків та часто зазнають невдач. Одним із дієвих 
превентивних заходів для попередження дестабіліза-
ції господарської діяльності є аудит, спрямований на 
зниження ризиків у процесі злиття та поглинання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі 
теоретичні, організаційні та методичні проблеми опе-
рацій зі злиття та поглинання досліджували вітчиз-
няні та зарубіжні вчені: Н.І. Дорош, Ю.В. Ігнати-
шин, Т.Дж. Галпін, Г.А. Єгорова, О.О. Примостка, 
М.О. Табахарнюк, О.М. Твердомед, С.Ф. Рід, 

О.О. Чуб, Т.Г. Кубах, П.Б. Чурило, А.Л. Свєчкіна, 
В.І. Міщенко та ін. Але у зазначених дослідженнях 
не повною мірою розкриті питання аудиту операцій 
зі злиття та поглинання в умовах інклюзивної еконо-
міки, що потребує подальших наукових досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження ринку операцій зі злиття та поглинання, а 
також обґрунтування необхідності аудиту у процесі 
угод зі злиття та поглинання в умовах інклюзивної 
економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У 2017 році обсяг угод M&A майже став рекорд-
ним і сягав майже 5 трлн. дол. [1]. На українському 
ринку M&A преважно використовуються опера-
ції поглинань, а не злиття, що являє собою при-
дбання нових активів та ринків збуту. Крім того, 
в Україні 98% злиттів і поглинань є недружніми, 
оскільки у вітчизняному законодавстві техноло-
гія цивільного злиття та поглинання не пропи-
сана. У 2017 році ринок M&A в Україні збільшився 
майже на 100 млн. євро, але при цьому був на 28% 
меншим, ніж у 2016 році [2].
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Злиття – це поєднання двох або більше незалеж-
них компаній в одну, а поглинання – це купівля 
домінантною компанією акцій або активів іншої 
компанії. Проте інколи провести межу між цими 
двома поняттями дуже складно, тому їх поєдну-
ють в одне – процес злиття та поглинання (M&A) 
[3, c. 228]. Загальноприйнято злиття та поглинання 
(М&А) розуміти як один із додаткових способів 
укрупнення бізнесу, розширення діяльності компанії 
та сфер впливу на окремому ринку. Злиття – це реор-
ганізація юридичних осіб, за якої права й обов’язки 
кожного з них переходять до заново створеної юри-
дичної особи відповідно до передатного акта. Отже, 
необхідною умовою оформлення угоди злиття компа-
ній є поява нової юридичної особи, при цьому нова 
компанія утворюється на основі двох або декількох 
колишніх фірм, які втрачають повністю своє само-
стійне існування. Нова компанія бере під свій контр-
оль і управління всі активи та зобов’язання перед 
клієнтами компаній – своїх складових частин, після 
чого останні розпускаються.

Поглинання відбувається тоді, коли одна ком-
панія стає основним власником і отримує контр-
оль над іншою компанією, її дочірньою фірмою або 
окремими активами. У нинішній економічній ситуа-
ції багато компаній опиняються у скрутному стано-
вищі і стоять перед вибором: почати процес злиття та 
поглинання й інвестування в новий проект чи чекати 
чітких ознак одужання економіки.

Основні причини злиття та поглинання: елемент 
стратегії майбутнього розвитку; зміцнення і поси-
лення позицій на ринку; виживання окремих під-
приємств в умовах посилення конкуренції; проблеми 
через світову економічну кризу; інтерес до реструк-
туризації бізнесу в умовах неплатоспроможності; 
реструктуризація заборгованостей; оптимізація кор-
поративних структурних груп компаній; відсутність 
доступу до кредитних ресурсів; стрімке знецінення 
активів на фоні фінансової нестабільності.

Щоб обмежити негативні наслідки процесів М&А 
і не допустити надмірної концентрації, антиконку-
рентної поведінки та підвищення цін, необхідний 
контроль із боку держави. Основними напрямами 
контролю злиття та поглинання є: антистресове 
регулювання; оподаткування (від обсягу податко-
вих виплат залежить і безпосередня вартість угоди 
злиття та поглинання); регулювання операцій із цін-
ними паперами. Коли злиттями управляють техноло-
гії і глобалізація економіки, а не бажання компаній 
домінувати на ринках і підвищувати ціни, то мож-
ливі позитивні наслідки. Позитивним ефектом М&А 
є також активізація міжнародного співробітництва. 
Однак досягти ефекту за допомогою злиття чи погли-
нання вдається не завжди [4, c. 38–39]. Дослідження 
практики діяльності підприємств, пов’язаних з опе-
раціями зі злиття та поглинання, дало змогу дійти 
таких висновків:

– акціонери стурбовані високим рівнем ставок 
під час операцій із злиття і поглинання. Проте 
багато хто з них визнає успіх M&A за рахунок очі-
куваного збільшення вартості акцій. Невдалі злиття 
та поглинання можуть знищити ринкову вартість 
компанії, дестабілізувати її фінансову позицію та 
кредитні рейтинги, погіршити її стратегічну пози-
цію, послабити організацію та пошкодити репута-
цію компанії;

– більшість компаній під час операцій зі злиття 
та поглинання працюють неефективно. Учасники 
вважають, що більшість публічних компаній погано 
працюють на всіх етапах процесу злиття та погли-

нання, від вибору потенційних цілей придбання до 
здійснення інтеграції після злиття;

– аудиторські комітети повинні використовувати 
ефективно час для підготовки майбутнього злиття 
та поглинання. Керівництво повинно забезпечити 
надійність процесу злиття та поглинання, наявність 
сильних та незалежних кадрів, які можуть швидко 
реагувати на зміни.

Найбільшим чинником успішних і невдалих угод 
є ціна. Якщо підприємство сплачує занадто високу 
ціну, то незалежно від того, наскільки добре воно 
інтегрується, транзакцію варто вважати невдалою. 
Іноді тиск на розвиток бізнесу може привести до того, 
що компанія заплатить занадто багато за придбання. 
Дослідження показали, що часто переплата вини-
кає через неадекватний фінансовий та бізнес-аналіз, 
а також неточні оцінки. При цьому варто не недо-
оцінювати фінансові або ділові ризики, в тому числі 
ризики, пов’язані з екологічними зобов'язаннями, 
корупційні та культурні ризики. Найважливішим 
фактором успіху великої транзакції є якість доходів 
[5]. Перешкодою розвитку процесів M&A є такі при-
чини [6, c. 55–58]: 

– науково-практичні (відсутність чіткого визна-
чення ринку корпоративного контролю і формалі-
зованого способу визначення інвестиційної вартості 
об’єкта; неспроможність наявних методик повною 
мірою задовольнити потреби в оцінці ефективності 
M&A; використання для аналізу інтеграційних пере-
творень стандартних методик, не адаптованих до 
вітчизняної практики M&A і фінансово-економічної 
специфіки; відсутність системного підходу у форму-
ванні концепції інтеграційних перетворень); 

– нормативно-правові («незрілість» правового 
регулювання процесів M&A, неузгодженість Цивіль-
ного та Господарського кодексів України, законів; 
відсутність у вітчизняному правовому полі будь-якої 
регламентації цього поняття; більшість серйозних 
трансакцій на ринку угод M&A відбуваються поза 
межами українського правового поля); 

– регуляторні (неналежне регулювання ринку 
M&A як невід’ємного складника державної політики 
регулювання фінансових ринків внаслідок відсут-
ності науково обґрунтованої і законодавчо оформ-
леної державної політики у сфері фінансових рин-
ків; необхідність тривалого узгодження численних 
питань, пов’язаних із перевіркою інвесторів, а також 
тривалі строки реєстрації угод M&A; прогалини в 
регулюванні взаємовідносин емітента і реєстратора, 
а також порядку внесення записів про нових власни-
ків цінних паперів до реєстру); 

– економічні (високий ступінь невизначеності 
перспектив економічного розвитку; зниження готов-
ності інвесторів піддаватися фінансовим ризикам; 
нестача фінансування, зумовлена кризою ліквід-
ності; різниця в цінових очікуваннях продавців і 
покупців; неправильна оцінка поглинаючою струк-
турою привабливості ринку чи конкурентної позиції 
підприємства, що поглинається; недооцінка розміру 
інвестицій, необхідних для здійснення угоди M&A); 

– організаційні (фундаментальний перехід в 
сфері M&A від ринку продавця до ринку покупця; 
відсутність таких ефективних заходів захисту, як 
східчаста рада директорів і двоярусна система акцій; 
можливість застосування незаконних методів погли-
нання; низька якість підготовки і проведення інте-
грації; погане планування і виконання інтеграцій-
них процесів; порушення логіки і темпів проведення 
перетворень, затягування інтеграції; помилки, допу-
щені в процесі реалізації угоди M&A); 
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– управлінські (відсутність довгострокового 

бачення перспектив менеджментом, який поклада-
ється лише на короткостроковий результат; нехту-
вання стратегічними інтересами; помилки у виборі 
стратегічного партнера; перехід від стратегічних 
міркувань здійснення угод M&A до купівлі проблем-
них активів, реструктуризації і консолідації; залу-
чення в процес продажу істотно меншої кількості 
потенційних покупців; заміна багатоетапного тен-
дерного процесу продажу одноетапним; недооцінка 
комплексу відмінностей між системами менедж-
менту, що склалися; невміння менеджментом роз-
раховувати свої сили і відсутність бажання вивчати 
минулий досвід); 

– інформаційно-аналітичні й інформаційно-тех-
нологічні (непрозорість діяльності, обсягу і струк-
тури капіталу та активів підприємства, що не дає 
змоги об’єктивно оцінити якість їх управління; 
відсутність достатньої статистичної бази, закри-
тість інформації про здійснення угод M&A і засто-
совні методи захисту, відсутність бази порівняння 
для ринкової оцінки підприємства; неможливість 
оцінки ефекту ворожого поглинання за допомо-
гою відстеження зміни котирувань акцій, оскільки 
більшість підприємств не котирує свої акції на 
організованому фондовому ринку; не приділення 
інвесторами уваги під час реалізації більшості угод 
визначенню інвестиційної вартості підприємства, 
що спричиняє завищені ціни угод, а відтак зни-
ження їх ефективності; ускладнення роботи фінан-
сових і юридичних консультантів в умовах кризи, 
оскільки в таких умовах проведення фінансового 
Due Diligence й оцінки є малозначущим; вели-
кий обсяг власних розробок у сфері ІТ-технологій; 
складнощі оцінки інтелектуального капіталу, які 
не можуть бути кількісно оцінені, а також гаран-
товано перейти новим власникам; відсутність чіт-
кої ІТ-стратегії, недосконалість інфраструктури 
й інформаційних систем, проблеми захищеності 
інформаційного середовища і ліній зв’язку); 

– кадрові (зміна менеджерів, що супроводжує 
угоди M&A, спричиняє зростання трудової мігра-
ції на всіх рівнях, небажання продуктивно працю-
вати; недостатня забезпеченість кваліфікованими 
аналітиками, що спричиняє неможливість здійсню-
вати угоди M&A; істотне скорочення після злиття чи 
поглинання колишньої команди підприємства); 

– кримінологічні (наявність численних випадків 
протизаконного придбання власності, пов’язаного з 
підробкою документів і підкупом державних чинов-
ників, з порушенням кримінальних справ, силовим 
проникненням на об’єкти, тобто діями, спрямова-
ними на позбавлення власності законних власників 
шляхом послідовності противоправних дій); 

– психологічні (зростання масштабів корпора-
тивних конфліктів; відчуття невпевненості).

Результати емпіричних досліджень доводять, 
що Due Diligence є невід'ємним елементом процесу 
злиття та поглинання, оскільки генерує великий 
масив достовірної інформації щодо діяльності ком-
паній, що дає змогу об'єктивно визначити вартість 
компанії. Під Due Diligence слід розуміти комплек-
сну глибинну перевірку діяльності компанії, зокрема 
її фінансового стану, платоспроможності, системи 
управління, звітності, потенціалу розвитку та сили 
впливу на середовище функціонування, що здій-
снюється на замовлення самої компанії або одного 
з членів переговорного процесу та реалізується екс-
пертним методом. У процесі підготовки до інтеграції 
за допомогою Due Diligence здійснюють стратегічну 

перевірку (аналіз відповідності та можливість уніфі-
кації стратегічних цілей та планів розвитку компа-
ній) та операційну (проведення аналізу фінансового 
стану, системи корпоративного управління, поді-
бності корпоративних культур, структури підприєм-
ства, матеріальних та нематеріальних активів, рівня 
технологічного забезпечення, бухгалтерської звіт-
ності, дебіторської та кредиторської заборгованості, 
податкових та інших правових ризиків, наявність 
судових позовів, ринкових перспектив, науково-тех-
нічних можливостей) [7, c. 78].

Аудит операцій зі злиття та поглинання – відо-
мий компонент діяльності аудитора. У цій діяльності 
аудитор, внутрішній або зовнішній, вибирає дея-
кий обсяг операцій, щоб визначити їх відповідність 
повному циклу діяльності підприємства. Правильно 
спланований та виконаний аудит може допомогти 
сторонам досягти взаємного розуміння ключових біз-
нес-процесів, наприклад: процес створення вартості, 
включаючи продукцію та послуги; ринкову позицію 
та бренд; продажі та розповсюдження; покупців; 
виробництво продукції або надання послуг; поставки 
та управління процесами поставок; інформація, 
зв’язки, підтримка основної системи процесу ство-
рення вартості; працівники, навчання, корпоративна 
культура (включаючи структуру управління та тру-
дові зв’язки) [8, c. 358–359].

Глобалізація чинить значний вплив на україн-
ський бізнес, який приймає світові правила гри: 
прозорість, регулярне звітування, розподіл влас-
ності та управління. Це приводить до того, що аудит 
стає обов'язковим етапом у процесі угод зі злиття 
та поглинання. У процесі угод злиття та поглинання 
аудит фінансової звітності має пріоритетне зна-
чення, оскільки його результати є ключовим факто-
ром визначення ціни трансакції. Аудит компанії в 
процесі угод М&А може бути проведений як зовніш-
німи спеціалістами, так і власними підрозділами 
компанії-покупця. 

У процесі угод злиття та поглинання і для 
покупця, і для продавця бізнесу дуже важливим є 
кожен з етапів аудиту фінансової звітності (рис. 1), 
оскільки своєчасна підготовка до них може суттєвим 
чином визначити як результат аудиту, так і вартість 
угоди загалом. 

Юридичний аудит – це проведення комплек-
сного правового аналізу діяльності організації, окре-
мих ділянок або конкретних документів чи угод на 
предмет відповідності чинному законодавству, гос-
подарській чи судовій практиці. Основна мета про-
ведення юридичного аудиту – правове оздоровлення 
діяльності компанії, а також формування основ кор-
поративного порядку (рис. 2). Особливістю юридич-
ного аудиту є його міцний зв'язок із іншими сфе-
рами діяльності організацій, окрім правової, а отже, 
і з іншими видами аудиту – бухгалтерським, опе-
раційним, фінансовим, інвестиційним, кадровим, 
технічним, оскільки всі сфери діяльності компаній 
закріплені в нормативно-правових актах і мають 
певну юридичну форму. Юридичний аудит завжди 
здійснюється за рішенням замовника, тобто добро-
вільно. Однак практика ринку М&А доводить, що 
проведення юридичного аудиту є важливим етапом в 
процесі угод. Це пояснюється недосконалістю укра-
їнського правового поля та необхідністю аналізу всіх 
можливих ризиків.

За допомогою екологічного аудиту можна оціню-
вати і збільшувати екологічну ефективність управ-
ління підприємством. Екологічна ефективність 
управління компанією оцінюється за критеріями 
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відповідності вимогам екологічного законодавства, 
екологічних норм і стандартів, економіки, вимогам 
поліпшення екологічних характеристик виробни-
цтва. Екологічний аудит можна характеризувати з 
різних боків: як форму екологічного контролю; як 
елемент системи екологічного менеджменту; як етап 
оцінки впливу на навколишнє середовище; як вид 
підприємницької діяльності.

Організаційно-кадровий аудит сприяє вирішенню 
питання ефективного формування та використання 
трудового потенціалу персоналу компанії. Залежно 
від напряму проведення аналізу виділяють кадро-
вий аудит: професійної та командної компетент-
ності персоналу, ефективності системи управління 
персоналом.

Технологічний аудит – це перевірка технологіч-
них процесів, методів, прийомів і процедур, що вико-
ристовуються в організації з метою оцінки їхньої 
ефективності. Повний технологічний аудит компа-
нії вимагає збору даних про всі види діяльності, за 
яких використовуються або розробляються нові тех-
нологічні знання, про кадрові ресурси і систему їх 
навчання, підвищення кваліфікації, про технології, 
що знаходяться у власності організації, правах інте-
лектуальної власності. Тому важливими аспектами 

технологічного аудиту є: ринковий 
потенціал; якість продукту; ресур-
созабезпеченість технології; захище-
ність інтелектуальної власності.

Під технічним аудитом розуміють 
перевірку незалежними фахівцями 
системи організації виробництва, 
системи контролю та управління 
якістю, застосовуваних технічних 
і технологічних рішень, перевірку 
технічного стану машин, устатку-
вання, будівель і споруд, інженерних 
комунікацій систем і мереж, пере-
вірку технічної та проектної доку-
ментації та вираження думки щодо 
обґрунтованості застосовуваних тех-
нічних рішень, способів управління 
виробництвом і відповідності тех-
нічного стану складних інженерних 
систем і обладнання вимогам нор-
мативних актів. В угодах злиття 
та поглинання технічний аудит є 
перевіркою основних засобів бізнесу 
та виявлення можливих ризиків, 
пов'язаних саме з основними засо-
бами [9, c. 198–272]. 

Висновки з проведеного дослі-
дження. Таким чином, глобалізація 
чинить значний вплив на україн-
ський бізнес та приводить до того, 
що аудит стає обов'язковим етапом у 
процесі угод зі злиття та поглинання. 
У процесі угод злиття та поглинання 
пріоритетне значення має аудит 
фінансової звітності, що проводиться 
як зовнішніми спеціалістами, так 
і внутрішніми аудиторами. У про-
цесі угод злиття та поглинання і 
для покупця, і для продавця бізнесу 
дуже важливим є: аудит фінансової 
звітності, юридичний аудит, еколо-
гічний аудит, організаційно-кадро-
вий аудит, технологічний аудит, тех-
нічний аудит. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ У КАСІ  
ТА НА РАХУНКАХ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ У БАНКУ

У статті висвітлено особливості проведення аудиту грошових коштів у касі та на рахунках суб’єкта господарювання в банку. 
Зазначено типові порушення, які можуть бути виявлені під час проведення даного аудиту. Виявлено основні проблеми аудиту 
грошових коштів у касі та на рахунках суб’єкта господарювання у банку, а також надано рекомендації щодо його вдосконалення.
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Рябчук О.Г., Коротаева И.Р. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ АУДИТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ И НА СЧЕТАХ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В БАНКЕ

В статье освещены особенности проведения аудита денежных средств в кассе и на счетах предприятия в банке. Отмечены 
типичные нарушения, которые могут быть обнаружены при проведении данного аудита. Выявлены основные проблемы аудита 
денежных средств в кассе и на счетах предприятия в банке, а также даны рекомендации по его усовершенствованию.

Ключевые слова: денежные средства, касса, банк, аудит, финансово-хозяйственная деятельность, анализ.

Riabchuk O.G., Korotaeva I.R. FEATURES AND PROBLEMS OF AUDIT OF CASH IN THE PAYDESK AND ON THE ACCOUNTS 
OF THE ENTERPRISE IN THE BANK

The article highlights the features of the audit of cash in the paydesk and on the accounts of the enterprise in the bank. Typical vi-
olations that can be detected during this audit are noted. The main problems of audit of cash in the paydesk and in the accounts of the 
enterprise in the bank are revealed, and recommendations for its improvement are given.

Keywords: cash, paydesk, bank, audit, financial and economic activity, analysis.

Постановка проблеми. Кожен суб’єкт господа-
рювання у своїй діяльності здійснює як готівкові, 
так і безготівкові розрахунки. При цьому дуже 
часто трапляється, що працівники даного суб’єкту 
можуть допустити помилки та зловживання під час 
виконання операцій із грошовими коштами. Такі 
порушення можуть негативно впливати на фінан-
сово-господарську діяльність суб’єкта господарю-
вання. Аудит грошових коштів у касі та на рахун-
ках суб’єкта господарювання у банку допомагає 
виявляти ці недоліки та надавати достовірну інфор-
мацію керівництву суб’єкта господарювання – клі-
єнта і зовнішнім користувачам. Окрім того, завдяки 
результатам аудиту грошових коштів замовники 
аудиторських послуг мають можливість оцінити 
ефективність їх використання. Проте цей аудит не є 
досконалим та має низку проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню аудиту грошових коштів у касі та на 
рахунках у банку присвячено праці таких уче-
них, як: Н.Й. Радіонова, К.О. Жура, О.В. Кова-
льова, Н.В. Гришко, Є.А. Карпенко, О.В. Філа-
тов, М.Д. Корінько, В.А. Малахов, Г.В. Даценко, 
І.А. Левченко та ін. Зокрема, Н.Й. Радіонова розгля-
дає теоретичні аспекти організації аудиту грошових 
коштів суб’єкта господарювання. О.В. Ковальова та 
Н.В. Гришко розглядають послідовність проведення 
аудиту грошових коштів та типові порушення, які 
виявляються у ході перевірки. М.Д. Корінько уза-
гальнює організаційно-методичне забезпечення 
здійснення аудитором контролю грошових коштів 
суб’єкта господарювання.

Мета статті полягає у висвітленні основних про-
блем аудиту грошових коштів у касі та на рахунках 
суб’єкта господарювання у банках і наданні рекомен-
дацій щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аудит 
грошових коштів являє собою важливий складник 
аудиторської перевірки фінансово-господарської діяль-
ності, яку провадить суб’єкт господарювання. Він про-
водиться за відповідними напрямами, які включають: 
аудит касових операцій, аудит операцій на поточному 
рахунку, аудит операцій на валютному та інших рахун-
ках у банках. Дослідження цих напрямів дає змогу 
розробити висновок про доцільність та ефективність 
використання грошових коштів клієнтом [1].

Метою аудиту грошових коштів у касі та на 
рахунках у банку є підтвердження аудитором досто-
вірності інформації щодо операцій із грошовими 
коштами у фінансовій звітності, її повноти та відпо-
відності чинному законодавству.

До основних завдань аудиту операцій із грошо-
вими коштами можна віднести:

– перевірку наявності грошових коштів у суб’єкта 
господарювання та виявлення нестач або надлишків;

– перевірку стану збереження грошових коштів 
та цінних паперів у касі й правильності організації 
ведення касових операцій;

– перевірку дотримання Положення про ведення 
касових операцій у національній валюті в Україні;

– перевірку своєчасності та повноти оприбутку-
вання грошових коштів;

– перевірку законності витрачання грошових 
коштів;

– перевірку достовірності обліку й ефективності 
внутрішньогосподарського контролю грошових коштів;

– оцінювання стану синтетичного та аналітичного 
обліку коштів, якості відображення господарських 
операцій у бухгалтерському обліку, облікових реє-
страх та звітності [2].

Опанування методики аудиту касових операцій є 
важливим через те, що: грошові кошти являють собою 
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Таблиця 1
Етапи та стадії аудиту грошових коштів у касі та на рахунках у банку

Етапи Стадії

Підготовчий етап Надсилання запиту підприємством до аудиторської фірми на проведення аудиторської пере-
вірки; ознайомлення аудиторської фірми з бізнесом замовника; оцінка загального аудиторського 
ризику аудитором; укладання договору; складання плану та програми аудиторської перевірки

Основний етап Безпосереднє проведення аудиту

Заключний етап Узагальнення аудиторських доказів та складання аудиторського висновку

Джерело: розроблено автором

Таблиця 2
Перелік типових порушень та помилок, які можуть бути виявлені  

під час проведення аудиту грошових коштів

Первинний документ, обліковий регістр Характер порушення

Прибутковий касовий ордер Наявність виправлення суми 

Видатковий касовий ордер Відсутність підпису головного бухгалтера 

Касова книга Невідповідність сум зі звітом касира

Виписка банку Розбіжність платіжного документа та коду

Авансовий звіт Неповне відображення сум виданої під звіт готівки

Чек на видачу готівки Розбіжність сум із прибутковим касовим ордером

Джерело: розроблено автором

найбільш ліквідні активи клієнта, які мають масовий 
і поширений характер; рух готівки відбувається через 
касові операції, тому під час аудиту вони досліджу-
ються суцільним методом. При цьому особливу увагу 
приділяють питанню забезпечення збереження гро-
шей і дотримання касової дисципліни [1].

Предметом аудиту грошових коштів виступають 
господарські процеси та операції, які пов’язані з 
рухом грошових коштів та інших активів, а також 
відносини, що виникають при цьому як у суб’єкті 
господарювання, так і за його межами [2].

Аудит грошових коштів складається з трьох 
етапів: підготовчого, основного та завершального. 
Кожен із цих етапів складається з відповідних ста-
дій, які можна побачити в табл. 1.

Основними джерелами інформації для прове-
дення аудиту грошових коштів у касі та на рахунках 
у банку можна віднести: Наказ про облікову полі-
тику, касову книгу, платіжні доручення, виписки 
банку, видаткові та прибуткові касові ордери, гро-
шові чеки, Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт 
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), 
Звіт про рух грошових коштів тощо.

Аудит грошових коштів у касі здебільшого почи-
нається зі спостереження аудитора за інвентариза-
цією готівки в касі. Ця процедура дає можливість 
перевірити, чи припускає зловживання управлін-
ський персонал суб’єкта господарювання, чи допус-
каються крадіжки грошових коштів [3, c. 303].

Аудитор проводить процедури перевірки ефектив-
ності інвентаризаційної роботи щодо касових опера-
цій, які включають:

– ознайомлення з наказами на проведення інвен-
таризації в касі;

– перевірку частоти проведення інвентаризації та 
склад інвентаризаційних комісій; 

– перевірку якості оформлення актів інвентари-
зації каси;

– оцінку результатів інвентаризацій та їх відобра-
ження в обліку;

– проведення аудитором або працівником суб’єкта 
господарювання (у присутності аудитора) інвентари-
зації в касі та порівняння її результатів із результа-
тами інвентаризацій, які проводилися протягом року 
[4, c. 70]. 

На основі отриманого завдання на проведення 
аудиту готівки і відповідно до програми аудитор 

перевіряє, скільки операційних кас має підприєм-
ство. Необхідно провести одночасно інвентаризацію 
в усіх касах, при цьому з’ясувати, чи допускаються 
внутрішні переміщення готівки між касами у тих 
випадках, коли кошти передбачено здавати безпосе-
редньо через інкасаторів. У таких випадках можуть 
виникати зловживання з боку управлінського пер-
соналу, а саме крадіжки, тимчасове використання 
коштів тощо [3, c. 303].

Аудит грошових коштів на поточних рахунках у 
національній та іноземних валютах починається зі 
з’ясування, які рахунки й у яких банках має суб’єкт 
господарювання, при цьому аудитор повинен занести 
в робочі документи як номер рахунку, так і назву 
установи комерційного банку, в якому цей рахунок 
знаходиться та суму залишку на рахунку відповідно 
до виписки на кінець звітного періоду, за який про-
водиться аудит. Аудитор перевіряє всі операції по 
поточних рахунках у комерційних банках на пред-
мет виявлення порушень, а саме: своєчасність опри-
буткування коштів у касі, отриманих із рахунків в 
установах банків; перерахування коштів, особливо 
якщо ці кошти безпосередньо списано на рахунки 
витрат; перевірка виписки банку на предмет вилу-
чення тих чи інших документів чи виписки за опера-
ціями на рахунку [3, c. 304].

Співставлення прибуткових та видаткових касових 
ордерів із касовою книгою та фінансовою звітністю 
дає змогу аудитору визначити, чи повністю було опри-
бутковано або використано відповідну суму грошей.

Приклади типових порушень, з якими найчас-
тіше стикається аудитор під час здійснення аудиту 
грошових коштів, можна побачити в табл. 2.

Також аудитором можуть бути виявлені такі 
порушення:

– помилки в оформленні прибуткових і видатко-
вих касових ордерів;

– помилки в розрахунках;
– перевищення ліміту каси та встановлених стро-

ків використання виданої під звіт готівки;
– зловживання службовим становищем (неопри-

буткування і привласнення коштів, надлишкове спи-
сання коштів по касі тощо);

– невиконання або неякісне виконання службо-
вих обов’язків;

– неправильне складання кореспонденції рахун-
ків тощо [5].
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Здійснення аудиту грошових коштів у касі та на 

рахунку в банку являє собою дуже клопітливу та гро-
міздку роботу, яка передбачає охоплення багатьох опе-
рацій та документів для проведення перевірки. Така 
аудиторська перевірка потребує від аудитора достатньо 
практичних навичок та відповідних знань, знання нор-
мативно-правової бази, якою регулюється здійснення 
обліку та аудиту грошових операцій. Велика увага 
приділяється вивченню й оцінці системи внутріш-
нього контролю, оскільки від неї багато в чому зале-
жить довіра аудитора до суб’єкта господарювання, що 
перевіряється аудитором, і можливість покладатися 
на свідчення персоналу. Після отримання інформації 
аудитор планує подальшу роботу, складає програму 
аудиту та виконує основну частину перевірки.

Особливо важливим завданням аудиту грошо-
вих коштів у касі та на рахунках у банку є визна-
чення платоспроможності замовника. Щоб виконати 
це завдання, аудитору слід самостійно розрахувати 
показники, які вказують на платоспроможність 
суб’єкта господарювання. До таких показників нале-
жать коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт 
фінансової стабільності, коефіцієнт забезпеченості 
власними оборотними активами, коефіцієнт автоно-
мії та коефіцієнт оборотності оборотних коштів.

Для того щоб удосконалити аудит грошових коштів 
у касі та на рахунках у банку, аудитору також слід 
проводити аналіз надходження та вибуття грошових 
коштів суб’єкта господарювання. Саме цей аналіз дасть 
змогу аудитору вивчити динаміку грошових коштів, 
визначити суму перевищення надходження над вибут-
тям, що дає змогу робити висновки про можливість 
внутрішнього самофінансування. Основною метою ана-
лізу надходження та вибуття грошових коштів є вияв-
лення причин дефіциту (надлишку) коштів і визна-
чення джерел їх надходження та напрямів вибуття для 
контролю над поточною ліквідністю й платоспромож-
ністю. Платоспроможність і ліквідність підприємства 
дуже часто залежать від реального грошового обігу у 
вигляді потоку грошових платежів, відображених на 
рахунках бухгалтерського обліку, тому важливість 
аналізу надходження та вибуття грошових коштів 
полягає у здійсненні значного доповнення методики 
оцінки платоспроможності й ліквідності підприємства. 
Це дасть змогу реально оцінити фінансово-економіч-
ний стан господарюючого суб’єкта [6].

Оцінка синхронності грошових надходжень є 
також дуже важливою під час проведення аудиту 
грошових коштів. Для розкриття інформації аудито-
ром щодо реального руху грошових коштів ним пови-
нно бути розглянуто всі напрями їх надходжень та 
вибуття. Тобто аудитор розглядає останні напрями 
руху грошових коштів під час операційної, інвести-
ційної та фінансової діяльності. У Звіті про рух гро-
шових коштів (Форма № 3) наводиться інформація 
щодо надходження та вибуття грошових коштів відпо-
відно до трьох видів діяльності. Аудитор, використо-
вуючи даний звіт, має змогу провести аналіз здатності 
суб’єкта господарювання генерувати надходження гро-
шових коштів, а також напрями витрачання наявних 
коштів для оцінки необхідності в них у майбутньому. 

За станом руху грошових потоків аудитор може 
робити висновок про якість управління суб’єктом 
господарювання. Його можна охарактеризувати як 
позитивний, якщо за результатами звітного періоду 
чистий рух грошових коштів від операційної діяль-
ності має позитивне значення, а від інвестиційної та 
фінансової діяльності – негативне. Це означає, що в 
результаті операційної діяльності, зокрема від реа-
лізації продукції, суб’єкт господарювання отримує 

достатньо коштів, щоб мати можливість інвестувати 
їх і погашати залучені кредити.

Якщо рух коштів у результаті інвестиційної та 
фінансової діяльності має позитивне значення, а в 
результаті операційної – негативне, то якість управ-
ління суб’єктом господарювання можна охарактери-
зувати як кризову. Суть такої структури грошових 
коштів: суб’єкт господарювання фінансує витрати 
операційної діяльності за рахунок надходжень від 
інвестиційної та фінансової діяльності. Така струк-
тура прийнятна тільки для новостворених суб’єктів 
господарювання.

Аудитор може зробити висновок, що якість 
управління суб’єктом господарювання буде перебу-
вати на прийнятному рівні лише тоді, якщо буде 
мати позитивне значення рух грошових коштів у 
результаті операційної діяльності. Іншими словами, 
суб’єктом господарювання буде своєчасно отриму-
ватися оплата за реалізовану продукцію, виконані 
роботи, надані послуги від покупців і замовників, 
а витрати суб’єкта, пов’язані з реалізацією продук-
ції (товарів, робіт, послуг), будуть менше отриманих 
доходів, тобто він буде отримувати прибуток.

Можна виділити такі основні проблеми аудиту 
грошових коштів у касі та на рахунках у банку:

– недостатня кількість методичних розробок з 
аудиторського контролю над готівкою;

– брак достатнього досвіду аудиторської діяльності;
– недостатня кількість кваліфікованих аудитор-

ських кадрів;
– відсутність типових форм документів з аудиту 

грошових коштів;
– відсутність методичних рекомендацій із питань 

комп’ютеризації аудиту грошових коштів [1];
– відсутність розробленого економічного меха-

нізму регулювання аудиту, що включає в себе великі 
штрафні санкції за неякісні аудиторські перевірки, 
страхування аудиторської діяльності тощо;

– недосконала законодавча база [7].
Для подолання наявних проблем аудиту операцій 

із грошовими коштами можна запропонувати такі 
шляхи:

– впорядкування нормативної бази як з аудиту, 
так і з обліку грошових коштів у касі та на рахунках 
у банку;

– проведення спеціальних курсів для аудиторів-
початківців, які б змогли допомогти їм у практичній 
діяльності;

– постійний контроль над проходженням аудито-
рами курсів підвищення кваліфікації;

– вдосконалення комп’ютерних технологій з 
аудиту грошових коштів у касі та на рахунках у банку;

– залучення іноземних експертів із питань аудиту 
грошових коштів у касі та на рахунку в банку тощо.

Також напрямами вдосконалення аудиту грошових 
коштів у касі та на рахунках у банку можуть бути такі:

– вибір оптимальної за складом та обсягом обліко-
вої інформації, яка забезпечить реалізацію завдань, 
поставлених перед аудитом грошових коштів у касі 
та на рахунках у банку. Це дасть змогу значно полег-
шити роботу аудитора та спрямувати його увагу 
лише на необхідну ділянку перевірки;

– розроблення та запровадження вдосконалених 
форм носіїв облікової інформації, найбільш адапто-
ваних до структури, змісту та характеру інформації. 
За допомогою цього документи, які перевірятиме 
аудитор, будуть більш адаптованими до сучасних 
умов функціонування суб’єкта господарювання;

– розроблення та запровадження раціональних 
схем документообігу, що дадуть змогу з найменшими 
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затратами трудових, матеріальних та фінансових 
ресурсів забезпечити своєчасне виконання поставле-
них перед аудиторами завдань;

– використання узагальненого практичного 
досвіду роботи міжнародних та вітчизняних ауди-
торських фірм, розроблення типової методики ауди-
торської перевірки грошових коштів у касі та на 
рахунках суб’єктів господарювання у банках у роз-
різі галузей їхньої діяльності.

Необхідно також звернути увагу на вдоскона-
лення автоматизації аудиту операцій із грошовими 
коштами. Відомо, що для ведення бухгалтерського 
обліку використовується багато різних автомати-
зованих програм, а спеціальної аудиторської про-
грами немає. На нашу думку, це набагато ускладнює 
роботу аудитора. Необхідно створити таку програму, 
яка могла б згрупувати всю інформацію, яка необ-
хідна аудитору для складання достовірного аудитор-
ського висновку.

Ще одним напрямом удосконалення аудиту гро-
шових коштів у касі та на рахунках у банку є обмін 
досвідом із такого аудиту з іноземними фірмами. 

Реалізація вищенаведених рекомендацій дасть 
змогу вдосконалити організацію та методику аудиту 
грошових коштів у касі та на рахунках підприємства 
в банку.

Висновки. Таким чином, аудит грошових коштів 
має велике значення для розуміння ефективності 
діяльності суб’єкта господарювання, адже завдяки 

його результатам замовники аудиторських послуг 
мають можливість оцінити ефективність їх викорис-
тання. Проте в його організації та проведенні є низка 
проблем, які потребують першочергового вирішення, 
адже саме під час здійснення операцій із грошовими 
коштами може відбуватися багато зловживань та різ-
ного роду порушень. Питання вдосконалення аудиту 
операцій із готівковими та безготівковими грошо-
вими коштами є актуальним особливо зараз, адже 
Україна прагне стати членом ЄС. 
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Статтю присвячено систематизації господарських операції для кожного етапу життєвого циклу основних засобів, докумен-
тування яких відбувається за справедливою вартістю. Виокремлено переваги і недоліки кожного з наявних підходів до оцінки за 
справедливою вартістю. Вибрано найбільш прийнятний підхід для дослідження. Розглянуто функціонування електронних май-
данчиків в Україні, класифікацію активів за їх моральним і фізичним станом. Складено алгоритм оцінки за справедливою вартіс-
тю на електронних майданчиках. Визначено преваги нового інструменту оцінки за справедливою вартістю на підставі інформації, 
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Статья посвящена систематизации хозяйственных операции для каждого этапа жизненного цикла основных средств, документи-
рование которых происходит по справедливой стоимости. Выделены преимущества и недостатки каждого из существующих подхо-
дов к оценке по справедливой стоимости. Выбран наиболее приемлемый подход для исследования. Рассмотрено функционирование 
электронных площадок в Украине и классификация активов по их моральному и физическому состоянию. Составлен алгоритм оцен-
ки по справедливой стоимости на электронных площадках. Определены предпочтения нового инструмента оценки по справедливой 
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Таблиця 1
Господарські операції, що притаманні кожному з етапів життєвого циклу основних засобів,  
для документування яких, відповідно до чинного законодавства, доцільно використовувати  

оцінку за справедливою вартістю

Назва етапу  
життєвого циклу 

Можливі господарські операції з основними засобами,  
які доцільно здійснювати за справедливою вартістю

Первинний етап

Безоплатне отримання основного засобу внаслідок гуманітарної допомоги, відчуження, вна-
слідок отримання як трофейне майно.
Внесення активу до статутного капіталу.
Внаслідок обміну на інші немонетарні активи.
Внаслідок об’єднання двох підприємств

Експлуатаційний етап

Переоцінка під час використання основного засобу в наслідок перевищення порогу суттєвості 
інформації зазначеного в обліковій політиці підприємства шляхом дооцінки або уцінки. 
Внаслідок втрати корисності, морального або технічного застарівання активу.
В результаті модернізації, реконструкції, дообладнання активу.
Внаслідок об’єднання двох підприємств

Ліквідаційний етап

Безоплатна передача основного засобу внаслідок обміну, гуманітарної допомоги, відчуження.
Продаж активу на відкритому аукціоні.
Внаслідок обміну на інші немонетарні активи.
Внаслідок об’єднання двох підприємств

Джерело: розроблено автором на основі [17; 18]

Постановка проблеми. Зі змінами до Закону 
України «Про бухгалтерський облік» від 16 липня 
1999 р. № 996-XIV справедлива вартість як метод 
оцінки активів набуває особливого значення. Цей 
метод оцінки є одним із джерел формування балан-
сової вартості активів підприємства. Своєю чергою, 
балансова вартість активів підприємства є одним із 
критеріїв віднесення підприємств до мікропідпри-
ємств, малих, середніх або великих підприємств, що 
призводить до різного оподаткування та вимог до 
бухгалтерського обліку підприємств, установ, орга-
нізацій. Збільшення випадків оприлюднення річної 
фінансової звітності на веб-сторінках вимагає від 
бухгалтерських органів поширення використання 
оцінки за справедливою вартістю, оскільки реле-
вантною інформацією для користувачів може бути 
лише достовірна інформація. Збільшення переліку 
підприємств, що подають звітність за міжнародними 
стандартами бухгалтерського обліку, також доводить 
необхідність використання справедливої вартості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
гляду підходів до оцінки за справедливою вартістю 
приділялася увага в роботах таких науковців, як: 
В. Пасенко [1], В.І. Куцик [2], К. Безверхий [3], 
Р. Романів [4], В.В. Свіцельська [5], Г.Ю. Аніщенко 
[6], І.М. Іващенко [7], А.С. Воронцова [8]. 

Мета статті полягає у тому, щоб; систематизувати 
господарські операції для кожного етапу життєвого 
циклу основних засобів, документування яких відбу-
вається за справедливою вартістю; виокремити пере-
ваги і недоліки кожного з підходів до оцінки за спра-
ведливою вартістю; вибрати найбільш прийнятний 
підхід для нашого дослідження; розглянути функці-
онування електронних майданчиків як аналог актив-
ного ринку; класифікувати активи за їх моральним і 
фізичним станом; скласти алгоритм оцінки за спра-
ведливою вартістю на електронних майданчиках; 
розробити систему коригуючих коефіцієнтів мереже-
вої вартості для різних груп активи за їх моральним 
і фізичним станом; на підставі системи систему кори-
гуючих коефіцієнтів розробити формули розрахунку 
справедливої вартості об’єктів оцінки; навести власне 
трактування терміну «ліквідаційна вартість»; визна-
чити преваги нового інструменту оцінки за справед-
ливою вартістю на підставі інформації, отриманої з 
електронних майданчиків та центральної бази даних 
системи «Прозоро».

Виклад основного матеріалу дослідження. Ура-
ховуючи набутий нами досвід під час аналізу зару-
біжних моделей бухгалтерського обліку, кожної з 

моделей бухгалтерського обліку розвинутих країн 
та країн, які показують стабільне економічне під-
несення, а також той факт, що одним із критеріїв 
визнання активу основних засобом у національній 
моделі бухгалтерського обліку є вартісна ознака, 
оцінка за справедливою вартістю є невід’ємною час-
тиною життєвого циклу основних засобів. Проте між-
народний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка 
за справедливою вартістю» не розкриває повного 
алгоритму послідовності дій для отримання спра-
ведливої вартості актив, а ті підходи, що наведені 
у самому стандарті, не конкретизують більшість 
господарських операцій та вимагають додаткового 
фінансового ресурсу на проведення заходів з оцінки 
або переоцінки за справедливою вартістю. Усвідом-
люючи, що суб'єкти господарювання державного 
сектора економіки повинні ефективно використову-
вати свої доходи, витрачання додаткових коштів для 
цілей бухгалтерського обліку може стати додатковим 
видатковим тягарем та негативно впливати на фінан-
совий результат підприємства, установи, організації 
у цілому. Оскільки життєвий цикл основних засо-
бів пов'язаний із відображенням його етапів у гос-
подарських операціях, виникає необхідність чіткого 
структурування можливих господарських операцій 
для кожного з етапів життєвого циклу, що будуть 
відображатися за справедливою вартістю, для розро-
блення чіткої методики оцінки за справедливою вар-
тістю. Для більшої наочності структуруємо можливі 
господарські операції для кожного етапу життєвого 
циклу основних засобів, відображення яких доцільно 
здійснювати в бухгалтерському обліку підприємства 
за методом справедливої вартості (табл. 1).

Як видно з таблиці, діапазон господарських опе-
рацій досить широкий, що також підтверджує необ-
хідність поліпшення такого інструменту бухгалтер-
ського обліку, як оцінка за справедливою вартістю.

Враховуючи, що існує три загальновідомих під-
ходи до оцінки немонетарних і монетарних активів 
за справедливою вартістю, а саме витратний, або 
майновий, дохідний, або прибутковий, та ринко-
вий, або порівняльний, розгляд їх переваг і недолі-
ків дасть змогу вибрати найбільш прийнятний підхід 
для нашого дослідження.

Для більшої наочності наведемо переваги і недо-
ліки кожного з підходів у табл. 2.

Як видно з таблиці, спільним недоліком у всіх 
трьох підходах є те, що вони трудомісткі та гро-
міздкі для розрахунку, а також те, що вони можуть 
застосовуватися до виробничих основних засобів.
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На нашу думку, найбільш прийнятним для цілей 
бухгалтерського обліку може стати саме ринковий під-
хід. Оскільки перелік його переваг та недоліків ком-
пенсує один одного, порівняно з іншими підходами 
він є більш точним та простішим для застосування, 
а також він надає можливість оцінити як виробничі 
основні засоби, так і невиробничі основні засоби. Вра-
ховуючи, що використання цього підходу можливо 
лише за умови незначного коливання попиту та про-
позиції на активному ринку, аналогом класичному 
активному ринку може стати саме мережа Інтернет 
разом із розміщеними у ній електронними майданчи-
ками, що набули особливостей ринку.

Функціонування електронних майданчиків в 
Україні відбувається на підставі Постанови Кабі-
нету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
функціонування електронної системи закупівель та 
проведення авторизації електронних майданчиків» 
від 24 лютого 2016 р. № 166. Згідно з цією Поста-
новою, відбувається взаємодія всіх суб’єктів елек-
тронних закупівель: адміністратора електронної 
системи закупівель, оператора авторизованого елек-
тронного майданчика та користувачів. Відповідно до 
Постанови, оператор авторизованого електронного 
майданчика повинен забезпечувати та надавати на 
безоплатній основі доступ користувачам до інформа-
ції про закупівлі. 

Але, на нашу думку, впровадження офіційного 
порталу оприлюднення інформації про публічні 
закупівлі України prozorro.gov.ua, що дає доступ до 
всієї інформації із центральної бази даних про елек-
тронні тендерні торги, які оголошено з 31 липня 
2016 р., виводить на новий еволюційний рівень 
класичний ринок товарів, послуг та робіт Укра-
їни до електронних майданчиків у мережі Інтер-
нет. Рrozorro.gov.ua є центральною інформацій-
ною базою і містить усю необхідну інформацію для 
визначення справедливої вартості активів. При-
дбання активів, робіт та послуг на електронних 
майданчиках призводить до активізації виробничих 
підприємств та підприємств, що здійснюють роботи 
та надають послуги, транспортно-логістичних ком-

паній та організацій, які займаються установкою, 
монтажем, налагодженням, що позитивно впли-
ває на економічний розвиток держави у цілому та 
нівелює корумпованість під час здійснення елек-
тронних закупівель. Проаналізувавши міжнародні 
дослідження з розвитку корупції в країнах світу, 
ми дійшли висновку, що балансова вартість активів 
підприємств державного сектору економіки відріз-
няється від реальної справедливої вартості активів 
підприємств державного сектору економіки, у тому 
числі й на певний відсоток корумпованості у вар-
тості під час здійснення державних закупівель.

Здійснивши спостереження укладених угод під-
приємств оборонної галузі, а саме авіабудування 
та авіаремонту, що належать до сфери управління 
державного концерну «Укроборонпром» за 2017 р., 
ми дійшли висновку, що чітко віднести закуплені 
товари, роботи, послуги до певної синтетичної групи 
основних засобів без аналітичних регістрів досить 
складно. Натомість проводячи аналіз за допомогою 
індуктивних і дедуктивних аналітичних філософ-
ських методів розмірковування визначеної вибірки 
підприємств, ураховуючи чинну методологію від-
несення нефінансових активів до синтетичних груп 
плану рахунків, вивчивши накази про їх облікову 
політику, первісна вартість активів сформувалася на 
підставі мережевої вартості. У подальшому первісна 
вартість трансформувалася у балансову вартість 
шляхом реєстрації накопичених первісних вартостей 
усіх витрат в акті введення до експлуатації основних 
засобів. Мережева вартість закуплених матеріальних 
засобів у переважній більшості вже включає суми, 
що сплачують постачальникам активів та підрядни-
кам за виконання будівельно-монтажних робіт (без 
непрямих податків); реєстраційні збори, державне 
мито та аналогічні платежі, що здійснюються у 
зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт 
основних засобів; витрати зі страхування ризиків 
доставки основних засобів; витрати на транспорту-
вання, установку, монтаж, налагодження основних 
засобів; інші витрати, безпосередньо пов'язані з 
доведенням основних засобів до стану, в якому вони 

Таблиця 2
Переваги і недоліків підходів до оцінки за справедливою вартістю

Ринковий (порівняльний) Витратний (майновий) Дохідний (прибутковий)

П
ер

ев
аг

и

Застосовується для виробничих і 
невиробничих активів.
Дає реальну ринкову оцінку активу.
Дає змогу підготувати попередню 
інформаційну базу для прийняття 
управлінських рішень.
Фактично показує рівноважну ціну 
активу
Дає змогу врахувати під час оцінки 
унікальність кожного об’єкта.
Простий і водночас легкий для засто-
сування підхід.

Застосовується для виробничих і 
невиробничих активів.
Більшою мірою враховує інтереси 
продавця.
Інформаційна база ґрунтується на 
даних фінансової звітності. 
Легкість використання, особливо для 
підприємств із незначними нематері-
альними активами. 
Можливість застосовувати за висо-
ких темпів інфляції. 
Дає змогу відобразити фактичні здій-
снені витрати підприємства.

Використання можливо лише для 
виробничих активів
Враховує майбутній дохід. 
Дає змогу визначити вартість нема-
теріальних активів. 
Простота в розрахунках.
Ураховує ринковий аспект через 
ставку дисконту.
Враховує моральне і фізичне застарі-
вання об’єкта оцінки.

Н
ед

ол
ік

и

Трудомісткість збору інформації про 
фактичні продажі. 
Залежність від активності ринку.
Залежність від стабільності ринку.
Громіздкість розрахунків.

Невідповідність балансової вартості 
ринковій вартості активу.
Не враховує фінансові результати 
діяльності підприємства. 
Висока трудомісткість розрахунків. 
Не відображає потенційного прибутку. 
Не відображає максимальної корис-
ності активу в умовах застосування 
сучасного наукового технічного 
прогресу.
Не враховує ефективність викорис-
тання активів.
Висока ступінь похибки під час 
отримання результату оцінки.

Громіздкість розрахунків
Істотний суб’єктивний бік під час 
розрахунків дає високий ступінь 
ризику помилки в результатах.
Не використовується до невиробни-
чих активів.
Складність отримання інформа-
ції для проведення перевірки 
розрахунків.
Високий ступінь ризику.
Не передбачувальні прибутки впли-
вають на періодичність проведення 
переоцінки.

Джерело: розроблено та доопрацьовано автором на основі [2, с. 85]
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придатні для використання із запланованою метою. 
Враховуючі вищенаведені складники мережевої вар-
тості, її можна ототожнити з оцінкою за справедли-
вою вартістю, визначеною ринковим підходом або 
первісною вартістю, що за ідеальних умов є тотож-
ною справедливій вартості. 

Отже, для більш чіткої побудови алгоритму 
оцінки активів за справедливою вартістю, використо-
вуючи електронні майданчики як аналог активного 
ринку, на всіх етапах їх життєвого циклу виникає 
необхідність класифікації активів за їх станом для 
розуміння максимальної кількості проблематики, з 
якою може зіткнутися комісія з визначення справед-
ливої вартості активів. На нашу думку, їх слід розді-
лити на п’ять груп, які наведені в табл. 3.

Враховуючи вищенаведену класифікацію активів, 
виникає необхідність корегування результатів спра-
ведливої вартості залежно від морального і фізичного 
стану об’єкта оцінки. Алгоритм оцінки за справед-
ливою вартістю на електронних майданчиках буде, 
на нашу думку, складатися з трьох етапів: підготов-
чого, коригуючого і заключного. 

Під час підготовчого етапу алгоритму оцінки за 
справедливою вартістю основних засобів, викорис-
товуючи електронні майданчики, за об’єкт оцінки 
можна приймати, на нашу думку, виключно новий 
предмет закупівлі. По-перше, слід визначити, які 
елементи вартості активу нам невідомі, наприклад: 
необхідність сплати транспортних витрат, витрат на 
установку, монтаж, налагодження, інших витрат, 
безпосередньо пов'язаних із доведенням основних 
засобів до стану, в якому вони придатні для викорис-
тання із запланованою метою, реєстраційних зборів, 
необхідність сплати державного мита та аналогічних 
платежів; необхідність здійснення витрат зі страху-
вання ризиків доставки основних засобів. По-друге, 
слід визначити найбільш прийнятний цифровий код 
для об’єкта оцінки відповідно до державного кла-
сифікатора продукції та послуг ДК 016-2010, який 
також затверджений Наказом Державного комітету 
України по стандартизації, метрології та сертифіка-
ції № 457 від 11.10.2010, або відповідно до єдиного 
закупівельного словника ДК 021:2015, електронні 
коди дадуть змогу звузити коло пошуку із загальної 
інформаційної бази даних. По-третє, за допомогою 
пошукової строки системи Prozorro провести моніто-
ринг укладених угод, використовуючи для пошуку 
вже визначені коди. По-четверте, здійснити вибірку 
договорів. Слід наголосити, що під час здійснення 
вибірки укладених договорів не зайвим буде приді-

ляти увагу умовам про предмет договору. Відповідно 
до Господарського кодексу України, суб’єкт держав-
ного сектору економіки під час здійснення закупі-
вель зобов'язаний оприлюднювати на веб-порталі 
звіт про укладення договору про закупівлю товарів, 
робіт і послуг за кошти підприємств, в якому, крім 
найменування, інформації про технічні та якісні 
характеристики товару та кількості товару, пови-
нно міститися місцезнаходження постачальника та 
місце поставки, а також перелік робіт з установки, 
монтажу, налагодження, якщо вони передбачені в 
договорі, ціна за одиницю товару, що значно полег-
шує вибір найбільш оптимальних за нашим конкрет-
ним випадком договорів. Якщо нам невідомий такий 
елементи вартості активу, як транспортні витрати 
на доставку предмету закупівлі, найбільш прийнят-
ним будуть договори з ідентичною місцевістю для 
спрощення механізму пошуку в пошуковій строчці 
системи Prozorro відзначити відповідний регіон. 
Коли ідентичної місцевості не знайдено, еквівален-
том її може стати вартість доставки з місцевості 
постачання до місцевості підприємства за вартістю 
наявних транспортних компаній. Якщо нам невідо-
мий такі елементи вартості активу, як вартість уста-
новки, монтажу, налагодження основних засобів, 
також можна прийняти середнє значення вартості 
в договорах, які були знайдені в пошуку за відпо-
відними цифровими кодами. Якщо вартість уста-
новки, монтажу, налагодження основних засобів 
не прописана в договорах, які підтягалися аналізу, 
еквівалентом їх може стати середня вартість робіт з 
установки, монтажу, налагодження інших підпри-
ємств. Найбільш оптимальною кількістю договорів 
для нашої вибірки, вважаємо, є діапазон від 3 до 5 з 
терміном давнини не більше ніж півроку.

Альтернативним варіантом підготовчого етапу 
визначення справедливої вартості активів може 
стати розміщення пропозиції у системі електронних 
аукціонів, що представлена у тестовому режимі сис-
теми Prozorro. У цьому разі регуляторами мережевої 
вартості активу, виставленого на аукціон, можуть 
стати самі учасники аукціону за умови, що їх буде 
достатня кількість. Але, вивчивши кількість про-
ведених операцій на електронних аукціонах, ми 
дійшли висновку, що вони потребують популяриза-
ції серед користувачів.

Під час коригуючого етапу відбувається корегу-
вання визначеної справедливої вартості для кожної 
з груп активів. Слід зазначити, що результати під-
готовчого етапу дають можливість для подальшого 

Таблиця 3
Класифікація активів за їх моральним і фізичним станом

Назва групи активів Стисла характеристика активу

Перша
Новий (не був у використанні) актив, який відповідає своїм вимогам до технічних умов та відпо-
відає стандартам експлуатації, з невичерпаним терміном експлуатації і повністю придатний для 
використання за призначенням.

Друга
Актив, який знаходиться/знаходився в експлуатації, придатний до використання за призна-
ченням, відповідає всім вимогам експлуатаційної документації, і часові терміни експлуатації не 
вичерпані.

Третя

Актив, установлений часовий термін експлуатації якого закінчився, але за своїми технічними 
(якісними) характеристиками є придатним для використання за прямим призначенням після 
ремонту (потребує середнього ремонту) або без ремонту (для окремих видів активів може не вста-
новлюватися) та вартість цього ремонту є економічно доцільною.

Четверта Актив, що за своїм технічним (якісним) характеристиками потребує капітального ремонту, який 
є економічно доцільним.

П’ята

Актив, що є технічно несправним і за своїм якісними (технічними) характеристиками є непри-
датним для подальшого використання, морально і фізично застарілим, не відповідає вимогам 
технічних умов та відповідних стандартів, відновлення (ремонт) якого є технічно неможливим 
або економічно недоцільним.

Джерело: розроблено автором на основі [15]
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документального оформлення тільки для нової групи 
активів. Для розширення методу оцінки за справед-
ливою вартістю на підставі середньої мережевої вар-
тості пропонуємо ввести систему корегуючих кое-
фіцієнтів для нерозглянутих нами чотирьох груп 
активів за їх моральним і фізичним станом. Кори-
гуючий коефіцієнт для першої групи фізичного і 
морального стану активів дорівнює одиниці.

На нашу думку, коригуючий коефіцієнт зале-
жить від двох основних факторів, а саме: мінімально 
допустимих строків амортизації та ліквідаційної 
вартості. Справедлива вартість активу не може бути 
менша за ліквідаційну вартість, тому слід зробити 
уточнення до терміну «оцінка за ліквідаційною вар-
тістю». Ліквідаційна вартість – це вартість матері-
алів, що економічно доцільно буде відправити на 
повторну переробку після повної ліквідації об’єкта. 
Натуральна кількість таких матеріалів визначена в 
технічних паспортах цих активів. Під економічною 
доцільністю ми розуміємо, що дохід від їх переробки 
буде перевищувати їх супутні витрати. Слід також 
додати, що вартість двох нових схожих за своїми 
функціями активів буде відрізнятися на вартість 
утилізації одного з них, якщо другому утилізація 
не потрібна. Якщо після ліквідації або розбраковки 
об’єкта основних засобів залишаються агрегати, 
вузли, механізми, що можна повторно використати, 
ліквідаційна вартість зменшується на суму лікві-
даційної вартості справних агрегатів, вузлів, меха-
нізмів. А різниця між справедливою вартістю та 
ліквідаційною вартістю справних агрегатів, вузлів, 
механізмів повинна відображатися такою ж бухгал-
терською кореспонденцією як результат дооцінки 
активів, раніше уцінених.

Квінтесенція мінімально допустимих строків 
амортизації, встановлених підпунктом 138.3.3 пункту 
138.3 статті 138 Податкового кодексу України або 
наказом про організацію бухгалтерського обліку, 
полягає в акумулюванні достатньої кількості коштів 
на придбання нових аналогічних нефінансових акти-
вів, і за ідеальних умов із настанням повної амор-
тизації активу відбувається його списання з обліку 
шляхом ліквідації. У нашому дослідженні саме міні-
мальні допустимі строки амортизації приймаються 
як еквіваленти нормального функціонування акти-
вів. Майже у кожній з аналітичних груп основних 
засобів та інших нефінансових активів закладена 
мінімальна кількість років нормального функціону-
вання. Тобто, розглядаючи другу групу фізичного і 
морального стану активів на коригуючому етапі, слід 
дізнатися час їхнього фактичного перебування в екс-
плуатації. Шляхом різниці між мінімально допус-
тимими строками амортизації та кількістю фак-
тично відпрацьованих років ми дізнаємося кількість 
років, протягом яких можна здійснювати повноцінне 
використання активу. Шляхом відношення можли-
вої кількості повноцінного використання активу 
до мінімально допустимих строків амортизації ми 
дізнаємося коригуючий коефіцієнт. З нашої точки 
зору, коригуючий коефіцієнт для другої групи фізич-
ного і морального стану активів розраховується за 
формулою:

коригуючий коефіцієнт для другої групи = (кіль-
кість мінімально допустимих років амортизації – 
кількість фактично відпрацьованих років)/кількість 
мінімально допустимих років амортизації.

Якщо фактична кількість років, що актив пере-
бував в експлуатації, перевищує мінімально допус-
тимі строки амортизації, визначені в законодавстві 
або в наказі з організації бухгалтерського обліку під-

приємства, то такі активи слід відносити до третьої 
групи фізичного і морального стану активів.

Тобто справедлива вартість для другої групи 
фізичного і морального стану активів буде розрахо-
вуватися за формулою:

справедлива вартість об’єкту оцінки = (середня 
мережева вартість нового об’єкту оцінки –– ліквіда-
ційна вартість)*коригуючий коефіцієнт для другої 
групи + ліквідаційна вартість.

Третя та четверта групи є досить ризиковими під 
час експлуатації, оскільки третя група в будь-який 
момент може зламатися, а у четвертій групі навіть 
після проведеного ремонту можуть вийти з ладу 
механізми, які не ремонтувалися і гарантія після 
ремонту на них не розповсюджується. Для розра-
хунку коригуючого коефіцієнту замість різниці між 
мінімально допустимими строками амортизації та 
кількістю фактично відпрацьованих років слід брати 
прогнозовану кількість років, що актив може повно-
цінно використовуватися. На нашу думку, найбільш 
прийнятною кількістю стане один рік, і він буде роз-
раховуватися за формулою:

коригуючий коефіцієнт для третьої і четвертої 
груп активів = 1/кількість мінімально допустимих 
років амортизації.

Справедлива вартість для третьої і четвертої груп 
фізичного і морального стану активів буде розрахо-
вуватися за формулою:

справедлива вартість об’єкту оцінки = (середня 
мережева вартість нового об’єкту оцінки – ліквіда-
ційна вартість)*для третьої і четвертої груп активів 
+ ліквідаційна вартість;

Справедлива вартість п’ятої групи фізичного і 
морального стану активів буде дорівнювати ліквіда-
ційній вартості активу в тому розумінні, який ми 
навели вище.

Заключний етап полягає у документальному 
оформленні отриманих результатів проведеної 
оцінки за справедливою вартістю активів. Спеціалі-
зована комісія для оцінки за справедливою вартістю 
або як її еквівалент комісія з інвентаризації активів, 
отримані результати справедливої вартості активу, 
повинні оформлювати актом. 

На підставі акту бухгалтерськими органами здій-
снюється відповідне документування у регістрах 
аналітичного і синтетичного обліку, під час якого 
відбувається трансформація середньої справедливої 
вартості з усіма необхідними елементами у балансову 
вартість активу.

На підставі проведеного дослідження для більшої 
наочності доцільно представити вищенаведений алго-
ритм оцінки справедливої вартості ринковим підхо-
дом на підставі електронних майданчиків (рис. 1).

Наведена нижче схема алгоритму оцінки за 
справедливою вартістю актуальна для кожного з 
етапів життєвого циклу основних засобів. Вона дає 
змогу поставити на бухгалтерський облік об’єкти, 
історична собівартість яких невідома, провести 
переоцінку основних засобів під час того, як активи 
перебувають в експлуатації, шляхом співставлення 
балансової вартості об’єкта переоцінки та мереже-
вої вартості відкоригованої на відповідний коефі-
цієнт та дізнатися різницю між двома вартостями. 
Для ліквідаційного етапу оцінка мережевої вар-
тості не менш важлива, ніж для всіх попередніх 
етапів, оскільки вона дає змогу не втратити мож-
ливий зиск у разі неякісних управлінських дій з 
активом.

Отже, використання електронних майданчи-
ків для збору інформації про мережеву вартість 
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об’єкта оцінки усуває такі недоліки ринкового під-
ходу оцінки, як трудомісткість пошуку інформації, 
а розроблена корегуюча система показників спро-
щує громіздкість розрахунків. Електронні майдан-
чики як аналог класичного ринку більш стабільні 
та дають реальну можливість поширення такого 
методу оцінки основних засобів, як оцінка за спра-
ведливою вартістю. Мережева вартість за своєю 
суттю є справедливою вартістю, а за ідеальних 

умов – і балансовою вартістю активів. Балансову 
вартість активів доречно переоцінювати до мере-
жевої або до справедливої на дату річного балансу 
з урахуванням порогу суттєвості інформації. Вра-
ховуючи, що оператори електронних майданчиків 
зобов’язані надавати інформацію безкоштовно, буде 
доречним додати, що суб’єкти державного сектору 
економіки отримують додаткову можливість зеко-
номити кошти на витратах із переоцінки активів 
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3. Встановити необхідність додаткових витратна транспортування, 
монтаж, державних зборів, мито, транспортного страхування тощо. 

8. Визначити коригуючий коефіцієнт 

9.Здійснити коригування мережевої вартості на вже визначений 
коефіцієнт для відповідної групи 

4. Здійснити вибірку договорів на підставі кодів з урахуванням  
необхідних додаткових витрат. 

5. У разі необхідності здійснити розрахунок необхідних 
додаткових витрат. 

6. Здійснити розрахунок середньої мережевої вартості 

7. Класифікувати об'єкт оцінки за моральним і фізичним станом та 
віднести до відповідної групи. 
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1. Наявність об'єкта оцінки, який за припущенням можна 
віднести до синтетичної групи «основні засоби» та який потребує 
оцінки за справедливою вартістю 

2. Встановити відповідний цифровий код згідно з ДК 061:2010 
або з 021:2015 
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10. Скласти акт визначення справедливої вартості на підставі 
отриманих результатів 

11. Здійснити документування у відповідних регістрах синтетичного і 
аналітичного обліку. 

Рис. 1. Схема алгоритму оцінки справедливої вартості  
ринковим підходом на підставі електронних майданчиків 
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для цілей бухгалтерського обліку. Проте ця еко-
номія потребує затвердження у відповідних нор-
мотворчих актах та змін у законодавстві України. 
Доречним буде також додати, що в ході визна-
чення справедливої вартості, комісія з визначення 
справедливої вартості буде зовнішнім незалежним 
контролером проведених закупівель та може допо-
могти у відстеженні неправомірних угод, що також 
може позитивно вплинути на розвиток електронних 
майданчиків та економіки країни у цілому.

Висновки. У ході дослідження нами система-
тизовано господарські операції для кожного етапу 
життєвого циклу основних засобів, документування 
яких відбувається за справедливою вартістю. Вио-
кремлено переваги і недоліки кожного з підходів до 
оцінки за справедливою вартістю. Вибрано найбільш 
прийнятний підхід для нашого дослідження. Роз-
глянуто функціонування електронних майданчиків 
як аналог активного ринку. Класифіковано активи 
за їх моральним і фізичним станом. Складено алго-
ритм оцінки за справедливою вартістю на електро-
нних майданчиках. Розроблено систему коригу-
ючих коефіцієнтів мережевої вартості для різних 
груп активів за їх моральним і фізичним станом. На 
підставі системи систему коригуючих коефіцієнтів 
розроблено формули розрахунку справедливої вар-
тості об’єктів оцінки. Надано власне трактування 
терміну «ліквідаційна вартість». Визначено преваги 
нового інструменту оцінки за справедливою вар-
тістю на підставі інформації, отриманої з електро-
нних майданчиків та центральної бази даних сис-
теми «Прозоро». Перспективним, на нашу думку, 
для подальшого дослідження є розроблення поло-
ження «Про порядок проведення переоцінки за 
справедливою вартістю для суб’єктів державного 
сектору економіки».
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Постановка проблеми. Розвиток системи обліку 
розрахунків із дебіторами має стратегічне значення 
для підприємств будь-якої форми власності. Під-
вищена увага до стану розрахунків із дебіторами 
пов’язана з потребою врахування змін бізнес-серед-
овища, що змушує суб’єктів господарювання знахо-
дити нові підходи до вдосконалення цього процесу, 
опрацьовувати нові форми обліку дебіторської забор-
гованості, розробляти систему оцінювання показ-
ників стану розрахунків із використанням новітніх 
досягнень у галузі сучасних інформаційних техноло-
гій для автоматизації обробки інформації про діло-
вих партнерів на ринку та прийняття відповідних 
управлінських рішень.

Методика обліку розрахунків із дебіторами є 
невід’ємним складником системи бухгалтерського 
обліку підприємства. Її важливість супроводжується 
потребою адаптації теорії та практики вітчизняного 
бухгалтерського обліку відповідно до вимог міжна-
родних стандартів. Усі зазначені обставини доводять 
актуальність розкриття пріоритетів розвитку сис-
теми обліку розрахунків підприємства з дебіторами – 
діловими партнерами на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми та пріоритети розвитку системи обліку роз-
рахунків з дебіторами – cуттєвий чинник підви-
щення ефективноcті господаpської діяльноcті як на 
pівні окpемих підпpиємницьких cтpуктуp, так і в 
масштабах усієї країни. Дослідженню таких питань 

присвячено праці багатьох вітчизняних та зарубіж-
них учених-економістів, таких як: Г.Ф. Азаренков, 
Н.С. Акімова, С.Л. Береза, Ю.С. Глушач, О.О. Гово-
руха, О.М. Горбачова, Т.О. Євлаш, П.Б. Кватирка, 
С.А. Кузнєцова, А.А. Пилипенко, К.С. Сурніна, 
О.В. Топоркова та ін. Проте така проблематика 
потребує подальшого висвітлення.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Багатовекторність дослідження проблеми 
обліку розрахунків із дебіторами зумовлена супереч-
ливим характером нормативних документів, а також 
рівнем розроблень окремих теоретичних і практич-
них аспектів методології обліку дебіторської забор-
гованості. Облік розрахунків із дебіторами є одним 
із найбільш складних та пріоритетних питань, що 
зумовлено актуальною для України проблемою недо-
отримання коштів підприємствами. Це відбувається, 
з одного боку, за рахунок збільшення величини забор-
гованості покупців та замовників, з іншого – за раху-
нок потреби погашення зобов’язань перед бюджетом 
за нарахованими податками чи виплати заробітної 
плати працівникам, тоді як безпосередній розраху-
нок із дебіторами ще не відбувся. 

Найбільш гострими питаннями обліку розрахун-
ків із покупцями і замовниками є: недосконалість 
обліку простроченої та безнадійної заборгованості; 
збільшення обсягу неплатежів; стан взаєморозра-
хунків із діловими партнерами підприємства; авто-
матизація бухгалтерського обліку та ін. Розв’язання 
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таких проблем потребує комплексного підходу, інте-
грації облікової та управлінської систем підприєм-
ства. Така інтеграція можлива через удосконалення 
системи обліку розрахунків із дебіторами та транс-
формацію бухгалтерського обліку розрахунків із 
діловими партнерами відповідно до економічних від-
носин ринкового спрямування.

Мета статті полягає у розкритті пріоритетів роз-
витку системи обліку розрахунків підприємства з 
дебіторами – діловими партнерами на ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. У про-
цесі фінансово-господарської діяльності підприєм-
ство здійснює розрахунки зі своїми контрагентами, 
бюджетом, податковими органами. Згідно з даними 
Державної служби статистики, динаміка зміни дебі-
торської заборгованості підприємств України за 
2012–2017 рр. демонструє постійний ріст (рис. 1). 

Вітчизняним нормативно-правовим докумен-
том, який регламентує відображення в обліку дебі-
торської заборгованості, є Положення (Стандарт) 
бухгалтерського обліку (П(С)БО) 10 «Дебіторська 
заборгованість», згідно з яким дебіторська заборго-
ваність трактується як «сума заборгованості дебіто-
рів підприємству на певну дату» [2]. У міжнарод-
них стандартах бухгалтерського обліку (МСБО) та 
фінансової звітності (МСФЗ) дебіторська заборго-
ваність тлумачиться як «фінансовий актив, який 
є контрактним правом отримувати грошові кошти 
або цінні папери від іншого підприємства» [3]. 
Таке тлумачення виведене з інформації, наведеної в 
МСФЗ 1 «Подання фінансових звітів» (Presentation 
of Financial Statements), МСБО 8 «Чистий прибуток 
або збиток за період, суттєві помилки та зміни в 
обліковій політиці» (Accounting Polices, Changes in 
Accounting Estimates and Errors), МСБО 11 «Буді-
вельні контракти» (Construction Contracts), МСФЗ 
18 «Дохід» (Revenue), МСФЗ 9 «Фінансові інстру-
менти: визнання та оцінка» (Financial Instruments: 
Recognition and Measurement). Трактування «дебі-
торської заборгованості» у МСБО та вітчизняних 
стандартах відрізняється за змістом. Зокрема, 
розрізняють Аccounts Receivable та Receivables. 
Аccounts Receivable – дебіторська заборгованість, 
що відображає суми, які мають надійти від покуп-
ців та відображені в бухгалтерських книгах підпри-
ємства, але не підтверджені векселями, траттами 
або акцептами, тобто сукупна сума, що має бути 
виплачена торговельними боржниками. Така дебі-
торська заборгованість є частиною поточних акти-
вів, якщо пред’явлені позови погашаються протя-

гом 12 місяців після звітного періоду. Receivables 
(торговельна дебіторська заборгованість) – вимоги 
до третіх осіб щодо отримання в майбутньому гро-
шей, товарів, послуг. Така дебіторська заборгова-
ність включає рахунки щодо отримання заборгова-
ності від покупців із продажу за відтермінуванням 
платежу, заборгованості за векселями отриманими, 
заборгованість працівників, заборгованість страхо-
вих компаній щодо усунення майнових збитків [4].

Щодо науковців, то більшість (42%) дотриму-
ється погляду, що дебіторська заборгованість є бор-
гом (заборгованістю), другу позицію (17%) займають 
автори з точкою зору стосовно дебіторської заборго-
ваності як вимог (прав). На третьому місці – дебітор-
ська заборгованість як фінансовий актив (13%) [5]. 
Отже, можемо резюмувати, що дебіторська заборго-
ваність у діловому партнерстві підприємств – це сума 
грошової чи майнової заборгованості підприємству 
фізичних чи юридичних осіб, яка виникла в процесі 
їх взаємодії.

Серед основних аспектів обліку розрахунків із 
дебіторами, що потребує вдосконалення, – органі-
зація бухгалтерського обліку дебіторської забор-
гованості. Вона передбачає: визначення елементів 
облікової політики щодо дебіторської заборгова-
ності покупців та замовників і закріплення їх від-
повідними розпорядчими документами; достовірне, 
своєчасне, повне та безперервне відображення гос-
подарських операцій, пов’язаних з дебіторською 
заборгованістю покупців та замовників; обробка 
даних щодо розрахунків із дебіторами за допомо-
гою відповідних облікових процедур, прийомів та 
способів; складання звітності про стан дебіторської 
заборгованості покупців та замовників на основі 
отриманої та обробленої інформації. Правильно орга-
нізований бухгалтерський облік розрахунків із дебі-
торами сприяє попередженню прострочення термінів 
платежів і зменшує ймовірність доведення заборгова-
ності до стану безнадійної.

Розкриття елементів облікової політики є пер-
шим і важливим кроком організації бухгалтер-
ського обліку розрахунків із дебіторами на підпри-
ємстві. Основним джерелом регулювання облікової 
політики на підприємстві є наказ про облікову полі-
тику. С.Л. Береза пропонує в наказі про облікову 
політику зазначати такі її елементи: віднесення 
заборгованості до сумнівної; розмежування видів 
діяльності; порядок створення резерву сумнівних 
боргів; порядок списання дебіторської заборгова-
ності; порядок віднесення отриманих векселів до 

фінансових або товарних [6, с. 41]. 
На нашу думку, варто внести до 
цього переліку певні доповнення: 
форма ведення обліку розрахунків 
із дебіторами; критерії визнання та 
оцінки дебіторської заборгованості; 
класифікаційні групи дебіторської 
заборгованості; метод та період 
нарахування резерву сумнівних бор-
гів. Такі доповнення до облікової 
політики повинні обов’язково зна-
ходити своє відображення в наказі 
про облікову політику підприємства 
із зазначенням вибраних альтерна-
тив за відповідними розрізами. До 
наказу потрібно складати відповідні 
додатки, серед яких повинні бути 
такі, що стосуються обліку розрахун-
ків із дебіторами, зокрема: регістри 
аналітичного обліку дебіторської 
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Дебіторська заборгованість підприємств України 
станом на кінець 2012-2017 років, у млн.грн. 

Рис. 1. Динаміка зміни дебіторської заборгованості підприємств 
України за 2012–2017 рр., млн.грн.*

* Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 
зони проведення антитерористичної операції.

Джерело: сформовано авторами за [1]
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заборгованості; робочий план рахунків; положення 
про ведення претензійно-позовної роботи; посадові 
інструкції бухгалтера щодо ведення розрахунко-
вих операцій; порядок створення та використання 
резервів підприємства (разом із резервом сумнівних 
боргів) та графік документообігу щодо розрахунків 
із діловими партнерами на ринку.

Ще одним аспектом обліку розрахунків із дебі-
торами, що потребує вдосконалення, є правильне 
визнання та оцінка поточної дебіторської заборго-
ваності, адже це впливає на достовірність обліко-
вих даних та їх відображення у фінансовій звітності. 
Варто також наголосити на тому, що від дотримання 
умов визнання поточної дебіторської заборгованості, 
достовірності оцінки та своєчасності погашення зале-
жить рівень платоспроможності підприємства. Бра-
кує чіткого тлумачення порядку визнання дебітор-
ської заборгованості в економічній літературі, хоча 
зустрічаються підходи, згідно з якими визнання 
дебіторської заборгованості активом пропонується 
здійснювати одночасно з визнанням доходу від реалі-
зації. Проте утворення поточної дебіторської заборго-
ваності не завжди варто пов’язувати з доходом. Так, 
перерахування авансів за ще не передану продукцію 
призводить до виникнення дебіторської заборгова-
ності, а доходу ще немає. Так, П.Б. Кватирка [7] 
вважає, що така ситуація вимагає внесення змін до 
законодавчої бази.

Характеризуючи поняття оцінки дебіторської 
заборгованості за реалізовану продукцію, передусім 
варто розпочати з її первісної вартості, яка є набли-
женою до справедливої. У момент здійснення опера-
ції ділові партнери аналізують ціни, що склалися на 
ринку, на певний вид товарів чи послуг. Первісна 
вартість дебіторської заборгованості за реалізовану 
продукцію залежить від: повернення товарів від 
покупців; надання покупцеві торговельної знижки; 
надання покупцеві знижок після реалізації; періоду 
часу з дати відвантаження товарів до дати надхо-
дження коштів. Надання знижок є позитивним для 
обох сторін розрахункових відносин. Так, покупці 
можуть отримати продукцію, товари чи послуги за 
більш вигідною ціною, здійснюючи економію коштів 
для інших потреб, а продавці, вчасно отримавши 
кошти, можуть використати їх для забезпечення 
свого функціонування, наприклад для купівлі сиро-
вини. Проте продавець не може бути впевненим у 
тому, що покупець скористається знижкою. Від 
цього залежить її оцінка та виникає питання, як 
саме цю знижку відображати. 

Для мінімізації відхилень розрахункової вар-
тості боргу від її реальної величини С.А. Кузнєцова 
запропонувала комплексний підхід до оцінювання 
дебіторської заборгованості, що базується на коригу-
ванні первісної вартості дебіторської заборгованості 
відповідно до коефіцієнта часу [8]. Коефіцієнт часу 
дає змогу оцінити заборгованість суб’єкта господарю-
вання у даний час з урахуванням зростання вартості 
в часі та зміни купівельної спроможності.

Ще більше проблем виникає під час оцінки поточ-
ної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, 
роботи та послуги на дату балансу, адже, згідно з 
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», вона є 
фінансовим активом (окрім придбаної та призначе-
ної для продажу) і повинна відображатися за чистою 
реалізаційною вартістю. Тому питання визнання та 
оцінки дебіторської заборгованості розкривається 
у двох вітчизняних стандартах бухгалтерського 
обліку, зокрема у П(С)БО 10 «Дебіторська забор-
гованість» та П(С)БО 13 «Фінансові інструменти». 

У таких положеннях відсутні взаємні посилання, які 
доречно було б додати. 

На особливу увагу заслуговує порядок списання 
простроченої дебіторської заборгованості, оскільки 
існує прямий взаємозв’язок між списанням такої 
заборгованості та формуванням оподатковуваної бази 
податком на прибуток. Основною відмінністю вітчиз-
няного обліку дебіторської заборгованості від міжна-
родної практики є те, що він регламентований і не 
передбачає альтернативи для підприємства. У між-
народній системі обліку, навпаки, зазначаються 
лише базові фундаментальні концепції ведення 
фінансового обліку. Успішний досвід західних країн 
свідчить, що питома вага дебіторської заборгованості 
в їх активах становить близько 20%, а наявність і 
частка сумнівної (безнадійної) дебіторської заборго-
ваності може призводити до значного погіршення 
показників фінансової звітності. Знецінення дебітор-
ської заборгованості виникає, якщо існує ризик не 
отримати від боржників грошові кошти. 

За міжнародними стандартами створити резерв 
під знецінення доцільно, якщо є докази можливості 
неотримання коштів від боржників, на основі ана-
лізу: величини дебіторської заборгованості, періоду 
простроченої заборгованості, ризику непогашення 
заборгованості. Розповсюдженими методами обліку 
безнадійної заборгованості в більшості країн є метод 
прямого списання (direct write-off) і метод нараху-
вання резерву (Allowance method). В Італії дозволено 
щорічно відносити на резерв сумнівних боргів 0,5% 
загального обсягу дебіторської заборгованості, а коли 
обсяг резерву дорівнює 5%, подальше його збіль-
шення забороняється [10]. В Естонії списання суми 
сумнівного боргу на витрати здійснюється незалежно 
від того, застосовані до неї заходи щодо стягнення 
чи ні. Компанії більшості країн англо-американської 
системи, крім резерву сумнівних боргів, можуть 
створювати й інші види резервів, зокрема резерв для 
покриття повернень товарів та знижок. Безнадійна 
заборгованість може бути попереджена ефективною 
політикою управління нею та отриманням векселя 
від покупця. 

У вітчизняній практиці сума, що відображена на 
рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів», це не що інше, 
як сума, яка вираховується з відповідної активної 
статті дебіторської заборгованості, реальна величина 
якої менша активної на суму резерву, тому такий 
резерв не є самостійною обліковою категорією. Він 
пов’язаний з основною категорією, яка перебуває на 
протилежному активному боці балансу. Контрактив-
ний рахунок резерву сумнівних боргів потрібно роз-
глядати як «кредит» активного рахунку дебіторської 
заборгованості, а не як деяку пасивну категорію. 

Оскільки обов’язковою умовою під час форму-
вання резервів є виділення в активі певної вартості, 
доцільно внести зміни до назви рахунку 38 «Резерв 
сумнівних боргів» шляхом його перейменування на 
«Резерв і регулятив сумнівних боргів», включивши 
до його складу два субрахунки: 381 «Резерв сумнів-
них боргів» та 382 «Регулятив сумнівних боргів». 
Такі зміни дадуть змогу відобразити основне при-
значення такого рахунку – коригування суми дебі-
торської заборгованості на певну дату, виділити час-
тину, що покривається за рахунок грошових коштів 
підприємства.

Доречно також внести деякі зміни до чинного 
законодавства для стимулювання процесу створення 
підприємствами такого резерву, адже більшість 
підприємств не створює резерву сумнівних боргів, 
оскільки: це потребує вилучення з обігу коштів, що 
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можуть бути використані в інших сферах діяльності; 
суми, які резервуються, не включаються до вало-
вих витрат у податковому обліку, що, своєю чергою, 
не зменшує податок на прибуток; підприємства не 
хочуть нести додаткові трудові витрати на створення 
цього резерву [11].

Зауважимо, що для вдосконалення процедури 
обліку розрахунків із дебіторами варто контролю-
вати законність та вірогідність розрахунків із діло-
вими партнерами. Запропонований К.С. Сурніною 
методичний підхід до аналізу ґрунтується на зістав-
ленні частот розподілу чисел за законом Бенфорда, 
що дає змогу виявити факти шахрайства, неефектив-
ної інкасаційної та кредитної політики, помилок у 
бухгалтерському обліку [12]. 

Велике значення має також удосконалення доку-
ментування інвентаризаційного процесу в контексті 
забезпечення максимальної прозорості та достовір-
ності відображення взаємних розрахунків між діло-
вими партнерами на ринку. Неналежне документальне 
забезпечення інвентаризації призводить до суттєвого 
зниження її ефективності, сприяє формалізації інвен-
таризаційного процесу [13]. Своєчасний контроль над 
співвідношенням дебіторської і кредиторської забор-
гованості та систематичне проведення інвентаризації 
дасть змогу побудувати ефективне ділове партнерство 
підприємства з контрагентами на ринку. 

Висновки. Нами виокремлено основні пріоритети 
розвитку системи обліку розрахунків із дебіторами 
у діловому партнерстві підприємств. Зокрема, сто-
совно організації бухгалтерського обліку розрахун-
ків із дебіторами варто внести запропоновані зміни 
до процесу формування елементів облікової політики 
щодо розкриття в обліку дебіторської заборгованості; 
стосовно визнання та оцінки поточної дебіторської 
заборгованості доцільно на законодавчому рівні вне-
сти взаємні посилання у два вітчизняні стандарти 
бухгалтерського обліку: П(С)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість» та П(С)БО 13 «Фінансові інстру-
менти»; стосовно порядку списання простроченої 
дебіторської заборгованості доречно внести зміни до 
назви рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» шляхом 
його перейменування на «Резерв і регулятив сумнів-
них боргів», включивши до його складу два субра-
хунки: 381 «Резерв сумнівних боргів» та 382 «Регу-
лятив сумнівних боргів». Урахування зазначених 
пропозицій дасть змогу раціонально організову-

вати облік розрахунків із діловими партнерами на 
підприємстві.

Перспективою подальших досліджень є аналіз 
процесу управління дебіторською заборгованістю 
в системі розрахунків із дебіторами, своєчасного її 
повернення та недопущення безнадійних боргів.
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ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ: МОДЕЛЬ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ

У статті досліджено структурні взаємозв’язків між макроекономічними показниками ринку праці України, які формують мігра-
ційні потоки в різних напрямах. Розроблено імітаційну модель системної динаміки, що враховує причинно-наслідкові зворотні ци-
клічні зв’язки між міграцією та низкою чинників. Зокрема, обґрунтовано вагомість впливу відмінностей між середньою заробітною 
платою, рівнем безробіття, рівнем життя, ВВП на особу в Україні та за кордоном.

Ключові слова: міграція; системна динаміка; модель; безробіття; заробітна плата.

Береговая Г.И., Козицкий В.А. ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ: МОДЕЛЬ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ
В статье исследованы структурные взаимосвязи между макроэкономическими показателями рынка труда Украины, которые 

формируют миграционные потоки в различных направлениях. Разработана имитационная модель системной динамики, учиты-
вающая причинно-следственные обратные циклические связи между миграцией и рядом факторов. В частности, обоснована 
значимость влияния различий между средней заработной платой, уровнем безработицы, уровнем жизни, ВВП на человека в 
Украине и за рубежом.

Ключевые слова: миграция; системная динамика; модель; безработицы; заработная плата.

Beregova G.I., Kozytskyi V.A. MIGRATION PROBLEMS: THE SYSTEM DYNAMICS MODEL 
The article investigates the structural relationships between macroeconomic indicators of the Ukrainian labor market that form 

migration flows in different directions. The model of system dynamics has been developed. The simulation modeling take into account 
causal and inverse cyclic relationships between migration and a number of factors. In particular, the importance of the influences in the 
differences between the average wages, the levels of unemployment, living standards, GDP per capita in Ukraine and abroad has been 
substantiated.

Keywords: migration; system dynamics; model; unemployment; salary.

Постановка проблеми. Впродовж останніх деся-
тиліть в Україні відбувається значне скорочення 
загальної кількості населення, що спричинено низ-
кою факторів. Погіршення загальної макроеконо-
мічної ситуації призводить до загострення проти-
річ у соціально-трудовій сфері, посилення яких 
зумовлено відсутністю дієвих структурних змін у 
зайнятості [1], звуженням можливостей працев-
лаштування, неповним використанням зайнятої 
робочої сили [2], зниженням реальних доходів від 
зайнятості. Економічні та демографічні відмінності 
в різних країнах впливають на форму мобільності 
робочої сили та напрями міграції. На сучасному 
етапі глобалізації посилення міграційних динаміч-
них процесів спостерігається не тільки в Україні, 
але й в усьому світі. Зокрема, багаті суспільства в 
Європі відчувають швидке старіння населення, що 
зумовлює погіршення та скорочення їх внутріш-
нього трудового потенціалу. Брак робочої сили, 
особливо в сегменті низькокваліфікованого ринку 
праці, швидко збільшується. Крім того, статистичні 
дослідження засвідчують, що ефект старіння насе-
лення продовжуватиме зростати. Тому значна кіль-
кість країн намагаються подолати дефіцит робочої 
сили та послабити проблеми старіння суспільства 

за допомогою використання міграційних ресурсів, 
зокрема зовнішньої мобільності робочої сили. Укра-
їна також характеризується значними проблемами 
щодо старіння населення та характеризується висо-
ким відсотком населення старшого віку (рис. 1). 
Водночас унаслідок низького рівня життя значна 
частина молодого населення стає трудовими емі-
грантами, що лише посилює негативні тенденції на 
вітчизняному ринку праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам ринку праці та міграції зокрема присвячують свої 
праці відомі українські та зарубіжні науковці. Вчені 
виявляють наявні проблеми нестабільності функціо-
нування ринку праці [3], диспропорції у постійних 
коливаннях попиту та пропозиції [4], обґрунтовують 
наявність демографічних, інформаційних, структур-
них і ринкових диспропорцій у соціально-трудових 
відносинах [5; 6; 7], відзначають загрози відпливу 
висококваліфікованих кадрів за кордон та нелегаль-
ної трудової міграції. Науковці підтверджують, що 
дисбаланс між освітою робочої сили та потребами 
ринку праці в Україні приводить до неузгодженості 
та невідповідності між рівнем кваліфікації праців-
ників і робочими місцями, які вони займають, до 
погіршення кількісної та якісної структури ринку 
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праці [8]. Вивчаючи вплив на реальну економіку та 
зайнятість населення глобалізаційних та інтеграцій-
них процесів, що відбуваються у фінансовому сек-
торі [9; 10], дослідники визначають переваги та недо-
ліки їх впливу, аналізують напрями та інтенсивність 
впливу процесів регіональної економічної інтеграції 
на зайнятість і доходи населення, визначають залеж-
ність інтеграційних ефектів у сфері зайнятості від 
рівня економічного розвитку країни та її галузевої 
спеціалізації [11]. 

Водночас недостатньо дослідженими залишаються 
проблеми та моделювання міграційних динамічних 
процесів, їх вплив на процеси українському ринку 
праці на підставі застосування системних підходів, 
поєднання засобів статистики, економічної теорії та 
математики, що дають змогу описати довгострокову 
динаміку і короткострокові коливання змінних.

Постановка завдання. Метою статті є системне 
дослідження чинників міграції робочої сили та 
розроблення моделі системної динаміки, що дасть 
змогу описати динаміку та структуру міграційних 
процесів, які характеризують національний ринок 
праці.

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
вою емпіричного моделювання взаємозв’язків між 
чинниками еміграції слугуватиме певна модифі-
кація макроекономічної економіко-математичної 
моделі еміграції. Емпірична модель враховує основні 
макроекономічні показники трудової сфери, зокрема 
середню заробітну плату, рівень безробіття, ВВП на 
душу населення. Ряди даних цих показників названі 
відповідно: ряд еміграції – emigr, середня заробітна 
плата – avr_wage, рівень безробіття – unempl_r, 
ВВП на душу населення – gdp_p_c. Тобто розгля-
датимемо явище еміграції як функцію від цих чин-
ників emigr f avr wage unempl r gdp p c= ( )_ _ � _ _, ,, . Моделю-
вання базовано на статистичних даних з 1996 року 
по 2016 рік.

Для емпіричного моделювання проблем мігра-
ції використано підхід системної динаміки [12]. 
Системна динаміка як метод стратегічного моде-
лювання поведінки на основі теорії систем зворот-

ного зв'язку використовує емпіричні підходи до діа-
гностики, кількісного оцінювання та дослідження 
процесів, що описують динаміку соціальних, тех-
нічних, природних і біологічних систем. Методи 
системної динаміки знайшли широке застосування 
у вивченні процесів організаційних перетворень, 
управління проектами та вдосконалення процесів в 
макроекономіці, дослідженні економічних циклів, 
змін клімату, епідеміології, еволюції екосистем, 
організації систем охорони здоров’я та медичних 
дослідженнях.

Аналітичний інструментарій системної динаміки 
охоплює методи оцінювання динамічних моделей, 
методи оптимізації та динамічного програмування, 
методи прийняття рішень та базується на ідеях 
формалізації структурних взаємозв'язків між змін-
ними, що описують запаси та потоки в системі. Під-
хід системної динаміки характеризується акцентом 
на ендогенності пояснення динамічних явищ. Дина-
міка пояснюється як та, яка виникає насамперед 
внаслідок взаємодій між елементами та суб'єктами 
в системі в окреслених дослідником межах моделі, 
а не внаслідок екзогенних впливів. Водночас модель 
описує причинно-наслідкові зв’язки реалістично, 
базуючи кількісні висновки на наявних статистич-
них даних. 

Математично основна структура моделі систем-
ної динаміки визначається системою нелінійних 
диференціальних (або інтегральних) рівнянь пер-
шого порядку

d
dt
x t f x p( ) = ( ), ,                     (1)

де �x  характеризує вектор рівнів (запасів), p  є 
набором параметрів, а f  – нелінійна вектор-функ-
ція. Кількісні результати отримано на підставі роз-
биття часового періоду, для якого проводиться моде-
лювання, на дискретні інтервали довжиною dt . 
Значення змінних у кожному періоді обчислено на 
підставі попередніх значень та швидкостей зміни 

′ ( )x t :

� � � �x t x t dt x t dt dt( ) = −( ) + −( )′ * .              (2)
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Рис. 1. Динаміка кількості населення України за віковими групами
Джерело: оцінки авторів (на підставі даних Державної служби статистики України)



197ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Завданням моделювання є пояснення поведінки 

складної системи з плином часу. Закономірні у пове-
дінці системи визначаються її структурою, розу-
міння якої є важливим для розроблення та реалізації 
ефективної політики.

Статистичні спостереження міграційних процесів 
засвідчують, що тенденції трудової міграції в Укра-
їні не є позитивними. Незважаючи на труднощі, з 
якими стикаються працівники-мігранти в період 
економічної кризи в приймаючих країнах, масове 
повернення додому не спостерігається, що поясню-
ється тим, що ситуація в приймаючих країнах є 
більш сприятливою, ніж в Україні. 

Основними рушійними факторами міграції для 
українських трудових мігрантів є поліпшенням 
їхнього життя та перспектива підвищення заробіт-
ної плати. Однак дохід не є єдиним чинником моти-
вації для міграції; процес прийняття рішення вклю-
чає в себе також і соціальні переваги та культурні 
цінності. Тому модель системної динаміки охоплю-
ватиме фактори, що враховують різницю в серед-
ній заробітній платі, різницю у вартості життя, 
різницю в рівні безробіття, різницю обсягу ВВП на 
душу населення.

На основі теоретичних міркувань та принци-
пів системної динаміки визначено базову структуру 
моделі, яка враховує зворотні зв'язки. Причинно-
наслідкову схему моделі зображено на рис. 1. 

Підхід системної динаміки передбачає перевірку 
та обґрунтування вибору теоретичних гіпотез на під-
ставі реальних даних. Побудова імітаційної моделі 
системної динаміки є основою на стадії тестування, 
перевірки та подальшого прогнозування. Моделю-
вання на підставі системно-динамічного підходу дає 
змогу пояснити структурні чинники міграційних 
тенденцій, прокладає шлях для сценарного вивчення 
варіантів політики, які можуть сприяти регулю-
ванню проблеми. 

В основу математичної моделі покладено модель 
популяції, яка враховує іміграційний потік Immigration 
та еміграційний потік Emigration. Крім того, кількість 
населення Population як запас визначається вхідним 
потоком Birth і вихідним потоком Death. 

STOCKS:
d Emigrants (t)/ dt = ( Emigration (t) –  

– Emigrants_Return (t) ) 
INIT Emigrants = DATA_emigrants

UNITS: persons
Population (t) = Population (t – dt) + 

+ ( Immigration(t) + Birth(t) + Emigrants_return(t) –  
– Emigration(t) – Death (t) ) * dt

INIT population = DATA_population
UNITS: persons

INFLOWS:
Emigration = Fraction_of_emigration * Population

UNITS: persons/years
Immigration = Population *  
* Fraction_immigration_rate

UNITS: persons/years
Birth = Birth_rate * Population

UNITS: persons/years
Emigrants_return = Emigrants *  

* Percentage_of_return
UNITS: persons/years

OUTFLOWS:
Emigrants_return = Emigrants * 

* Percentage_of_return
UNITS: persons/years

Emigration = Fraction_of_emigration * Population
UNITS: persons/years

Death = Death_rate * Population
UNITS: persons/years

Статистичною базою для моделювання слугували 
дані Державної служби статистики України та усеред-
нені дані для країн, які в основному вибирають укра-
їнці для трудової міграції, а саме Польщі, Росії, Чехії, 
Іспанії та Італії. Вплив ефектів на еміграцію враховано 
через конвектер Fraction of emigration. Також враховано 
вплив ефектів на повернення українців із-за кордону. 

Причини, які спонукають людей до еміграції, 
враховано в моделі за допомогою низки ефектів: 
Effect of wage difference on emigration, Effect of the 
difference in GDP per capita on emigration, Effect of 
the difference in the unemployment rate on emigration, 
Effect of the average cost of living on emigration. 

Змінна Effect of wage difference on emigration (рис. 2) 

Рис. 1. Діаграма причинно-наслідкових зв’язків моделі системної динаміки 
Джерело: розроблено авторами
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визначається як відношення між Ukraine to world wage 
і Normal difference in wage. Водночас Ukraine to world 
wage характеризує відношення Ukraine's average wage 
і World wage, а Ukraine's average wage – відношення 
між Nominal wage і Employment. Nominal wage – це 
добуток GDP і Labor income share.

Ще один ефект Effect of difference in the 
unemployment rate (рис. 3) визначено як співвід-
ношення між Ukraine to world unemployment rate і 
Normal difference in the unemployment rate. Змінну 
Ukraine to World unemployment rate обчислено як від-
ношення між Unemployment rate в Україні і в світі. 
Рівень безробіття Ukraine's unemployment rate – це від-
ношення кількості безробітних Unemployment до кіль-
кості робочої сили Labor force. Робоча сила Labor force 
визначена як добуток кількості економічно активного 
населення (у віці від 15 років до 65) і коефецієнта 
участі в робочій силі Labor force participation. 

 

 
Рис. 3. Ефект різниці  

у рівнях безробіття на еміграцію
Джерело: розроблено авторами

Модель також враховує Effect of difference in 
GDP per capita on emigration (рис. 4), що визнача-
ється як відношення між середнім ВВП на душу 
населення у світі World to Ukraine GDP per capita 
і Normal difference in GDP per capita. Змінна World 
to Ukraine GDP per capita характеризує відношення 
між GDP per capita in the world і в Україні. Ukraine's 
GDP per capita визначається як відношення GDP до 
Population. 

Також розглянуто Effect of the average cost of 
livingon emigration, що обчислюється як відно-
шення між Ukraine to world-price wage ratio і Normal 
difference in average cost of living. Змінну Ukraine 
to world price-wage ratio отримано внаслідок ділення 
Ukraine to world price ratio на Ukraine to world wage. 
Загальну схему моделі, яка враховує зазначені 
ефекти впливу, подано на рис. 5.

Тестування побудованої моделі базовано на кіль-
кісних оцінках здатності моделі відтворити пове-
дінку системи, а також широкому спектрі діагнос-
тичних тестів. Зокрема, у процесі дослідження 
було проведено оцінювання адекватності структури 
моделі, протестовано поведінку системи за екстре-
мальних умов, перевірено модель на здатність до 
відтворення поведінки основних індикаторів, дослі-
джено вплив випадкових збурень, проведено аналіз 
чутливості моделі до зміни її параметрів. 

Висновки. Ринок праці залежать від багатьох вну-
трішніх і зовнішніх факторів, може спостерігатися 
або як окрема складна система із змінною струк-
турою, або як підсистема більш складної системи з 
нечітко визначеними структурами в динаміці. Склад-
ність його функціонування стимулює дослідження 
адекватних математичних інструментів, базованих 
на принципах системної динаміки, зокрема макромо-
делей ринку праці різних рівнів складності, реаліза-
ція яких дасть змогу побудувати та вивчити сценарії 
соціально-економічного розвитку в різних поєднан-
нях інструментів регулювання ринку праці. Розро-
блена модель системної динаміки дає змогу провести 

Рис. 2. Базова структура моделі системної динаміки 
Джерело: розроблено авторами. 

 

 

 

 
Рис. 4. Ефект різниці у рівні ВВП  
на душу населення на еміграцію

Джерело: розроблено авторами



199ауковий вісник Херсонського державного університетуН

 

.

 

аналіз наслідків змін у сфері соціальної політики, 
виявлення та запобігання негативним тенденціям 
розвитку економіки у напрямі досягнення макроеко-
номічної стабільності залежно від стану ринку праці, 
а також аналіз недоліків у проведенні соціальної 
політики в попередні періоди з метою коригування 
майбутнього. Синтез теоретичних міркувань, покла-
дених в основу моделі, демонструє взаємодоповнюва-
ність різних теорій міграції, які розглядають явище 
через структуру циклічних взаємозв’язків. 
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Національної металургійної академії України

АНАЛІЗ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ УЧАСТІ В ДЕРЖАВНІЙ ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ

У статті розглянуто методологічні засади аналізу стратегій участі людини в державній пенсійній системі та їх вплив на тіньову 
економіку. На основі інтерпретованої моделі Алінгхема-Сендмо досліджено поведінку суб’єктів щодо ухилення від сплати по-
датків та участі в пенсійній системі. Виявлено основні важелі впливу на детінізацію заробітної плати. Розроблено методологію 
щодо аналізу індивідуальних стратегій участі в солідарній пенсійній системі з використанням методів теорії ігор. Проведені дослі-
дження виявили необхідність більш детального моделювання накопичувальної пенсійної системи з урахуванням особливостей 
продуктів недержавних пенсійних фондів, страхових компаній та банків. 

Ключові слова: пенсійна система, пенсійні внески, заробітна плата, тіньова економіка

Приходченко О.Ю. АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ УЧАСТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ
В статье рассмотрены методологические основы анализа стратегий участия человека в государственной пенсионной си-

стеме и их влияние на теневую экономику. На основе интерпретированной модели Алингхема-Сэндмо исследовано поведение 
субъектов относительно уклонения от уплаты налогов и участия в пенсионной системе. Выявлены основные рычаги влияния 
на детенизацию заработной платы. Разработана методология проведения анализа индивидуальных стратегий участия в соли-
дарной пенсионной системе с использованием методов теории игр. Проведенные исследования выявили необходимость более 
детального моделирования накопительной пенсионной системы. 

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионные взносы, заработная плата, пенсия из солидарной и с накопительной 
системы, теневая экономика.

Prykhodchenko O.Yu. ANALYSIS OF INDIVIDUAL STRATEGIES OF PARTICIPATION IN THE STATE PENSION SYSTEM
The article deals with the methodological principles of the analysis of the strategies of human participation in the state pension 

system and their influence on the shadow economy. The behavior of tax evasion and participation in the pension system is investigated 
based on the interpreted Alingham-Sandmo model. The main levers of influence on the “shadowing” of wages have been identified. A 
methodology has been developed for the analysis of individual strategies for participation in the Pay-as-you-go pension system using 
game theory. The conducted studies have revealed the need for a more detailed modeling of the accumulative pension system.

Keywords: pension system, pension contributions, wages, pension from Pay-as-you-go and accumulation system, shadow economy.

Постановка проблеми. Пенсійна система країни 
поєднує працююче на непрацююче населення, впли-
ває на рівень доходів громадян та їх участь у держав-
них та недержавних програмах соціального забезпе-
чення. Різні принципи накопичення пенсійних прав 
покладені в солідарний та накопичувальний склад-
ники пенсійної системи, що дає змогу диверсифіку-
вати ризики. Актуальним питанням постає участь 
у державних пенсійних програмах, оскільки офі-
ційний рівень заробітних плат визначає не тільки 
розмір призначених власних пенсій, а й наповне-
ність солідарного пенсійного фонду. Оскільки ланка 
недержавного пенсійного забезпечення в Україні 
існує порівняно недовго, більшість нинішніх пенсіо-
нерів отримує пенсії лише з державного Пенсійного 
фонду. Для майбутніх пенсіонерів необхідно знати 
всі можливості розподілу зароблених коштів протя-
гом життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
реформування пенсійної системи, виведення заробітних 
плат із тіні, питанням, пов’язаним із функціонуван-
ням суб’єктів системи недержавного пенсійного забез-
печення присвячено праці Ю.В. Вітки, В.М. Данича, 
М.В. Лазебної, Е.М. Лібанової, О.Й. Ткача, Б.С. Юров-
ського, Л.М. Якимової та ін. У монографії за редак-
цією О.П. Кириленко розглядаються теоретичні та 
практичні питання пенсійного страхування в умовах 
реформ та трансформації економіки [1].

Оскільки ставка внеску до Пенсійного фонду має 
ознаки податку на заробітну плату, то заслуговує на 
увагу модель Алінгхема-Сендмо, яка дає змогу оці-
нювати поведінку суб’єкта щодо приховування час-
тини доходів, а також сплати податків [2; 3]. Незва-
жаючи на досить широке коло досліджень, потребує 
більш детального розгляду взаємозв’язок системи 

пенсійного забезпечення та тіньової економіки вна-
слідок індивідуальних стратегій суб’єкта пенсійної 
системи. 

Мета статті полягає у розробленні математичної 
моделі, яка оцінює індивідуальні стратегії участі в 
державній пенсійній системі та їх вплив на тіньову 
економіку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
моделювання участі людини в пенсійній системі 
приймаються припущення, як у моделі поколінь, 
що перетинаються [4]. Кожний індивід живе впро-
довж двох періодів (трудового та пенсійного), тобто 
в кожний момент часу в економіці співіснують два 
покоління. Треба зазначити, що є третій період, 
який починається від народження і закінчується 
з початком праці, але у цей період людина не має 
своїх коштів, а її споживання входить до розміру 
споживання батьків. У перший період життя людина 
працює та отримує заробітну плату, з якої виплачу-
ються внески у пенсійну систему. У другому пері-
оді, пенсійному, людина отримує пенсію з державної 
пенсійної системи. Внески визначаються як процент 
від доходу, який отримує людина, зокрема заробітної 
плати. Також можливий прибуток від збережень про-
тягом обох періодів. Отримані кошти протягом обох 
періодів індивід намагається максимізувати, тобто: 
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p, �  – коефіцієнти корисності заробітної 

плати та пенсії відповідно, z pt t, �  – зарплата та пен-
сія у час t, �st  – прибуток від заощаджень в час t, 
alltax – загальна ставка податків, які сплачуються 
із заробітної плати людиною, T T1 2, �  – час отримання 
зарплати та пенсії відповідно. Коефіцієнти корис-
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ності заробітної плати та пенсії визначаються не 
лише індивідуальними психологічними факторами, 
а й соціальними нормами суспільства, економічним 
становищем узагалі та в ретроспективі. 

Ставка внеску до пенсійної системи зменшує без-
посередній дохід людини у першому періоді, якщо 
виплачується із заробітної плати, та збільшує дохід 
у другому періоді у вигляді пенсійної виплати. 
Якщо внески сплачуються роботодавцями, то ефект 
зміни ставки проявиться тільки на розмірі доходу 
в другому періоді. Для аналізу ухилення від сплати 
коштів на пенсійне забезпечення як основу візьмемо 
модель Алінгхема-Сендмо [2; 3] та інтерпретуємо її 
так, щоб урахувати внески в пенсійну систему та 
майбутню користь від них. Отже, можна виділити 
три варіанти поведінки. 

1) Не приймати участі в державній пенсійній 
системі, тоді дохід у разі невикриття податковими 

органами буде �N1 = k z su
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середній дохід з урахуванням імовірності викриття 
D p N p1 1 11= −( ) +* * C , де p  – імовірність викриття.

2) Приховувати частину доходу: в разі невикриття 
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у разі викриття дохід зменшується на величину штрафу 
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z

t
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t t t u
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t

T

t t2
1 1

2

1 2

1= −( ) −( ) +( ) + −( ) −
= =
∑ ∑' ' '* ++

=

+

∑
t

T T

ts
1

1 2

� , 

де zt
'  – тіньова частина заробітної плати, pt

'  – недо-
отримана пенсія з державної пенсійної системи, 
F2  – штрафні санкції, а середній дохід з урахуванням 
імовірності викриття D p N p2 2 11= −( ) +* * C , де p  – 
імовірність викриття.

3) Отримувати «білу» заробітну плату, тоді дохід за 

весь період буде D k z alltax k p su
z

t

T

t u
p

t

T

t
t

T T

t3
1 1 1

1 2 1 2

1= −( )( ) + +
= = =

+

∑ ∑ ∑* .

Кінцевий дохід першого та другого варіантів буде 
залежати від результатів перевірки податковими 
органами та ефекту впливу прихованих доходів на 
збільшення майбутньої пенсії. Тобто якщо прибуток 
від самостійних заощаджень гарантовано більше, 
ніж розмір державної пенсії, адміністрування подат-
ків низьке, то заклик декларувати весь розмір заро-
бітної плати не може бути дієвим. Тому, по-перше, 
потрібні державні гарантії достатнього рівня пенсії, 
та, по-друге, контроль над коштами на всіх етапах. 
Отже, у розпорядженні державних органів управ-
ління для зменшення тінізації заробітної плати 
основними важелями виступатимуть: зміна розміру 
обов’язкових ставок внесків у пенсійну систему та 
формули розрахунку пенсії, розміру штрафів та імо-
вірність викриття, а також узагалі податкова полі-
тика у сфері пенсійного забезпечення. 

Для аналізу стратегій людини щодо участі в пен-
сійній системі України необхідно виділити три осно-
вні рівні відповідно до законодавства [5; 6]. Фак-
тично працюють перший – обов’язковий солідарний 
та третій – необов’язкове недержавне пенсійне забез-
печення. Другий рівень передбачає накопичувальні 
принципи аналогічно третьому, але має обов’язковий 
характер. 

Майбутня пенсія людини із солідарної системи 
залежить не тільки від її внесків у Пенсійний фонд, а 
й від середньої зарплати в Україні, з якої сплачуються 
внески [5] й яка не залежить від індивідуальної, тому 
має місце невизначеність економічної ситуації щодо 
розміру пенсії. Це дає підстави використати методи 

теорії ігор, а саме ігор із природою, для визначення 
оптимальних стратегій стосовно участі у пенсійній 
системі. Особою, яка буде приймати рішення, є інди-
відуум, який працює та робить внески у пенсійну сис-
тему. «Природою» виступає відношення мінімальної 
зарплати до середньої зарплати, з якої сплачувалися 
внески. Для Пенсійного фонду солідарної системи 
через розмір середньої заробітної плати, з якої спла-
чуються внески, можна визначити розмір доходів. 
Якщо брати Пенсійний фонд як гравця, то він пови-
нен максимізувати різницю між доходами та витра-
тами фонду. Але мінімальна зарплата не належить 
до чинників, на які впливає Пенсійний фонд, тому 
робиться припущення, що в парі гравців «людина – 
природа» Пенсійний фонд виступає опосередковано та 
не впливає на значення гравця «природа».

Стратегії людини представимо так, щоб вони 
безпосередньо залежали від значення мінімальної 
заробітної плати. У загальному випадку зарплата 
людини у час t z z zt t

min
t= +µ1 *
' , де µ1  – коефіцієнт, 

який показує, у скільки разів офіційна зарплата 
вище за мінімальну zt

min , zt
'  – неофіційна частина 

зарплати, �z zt t
min' *= µ2 , �µ2  – коефіцієнт, який показує, 

у скільки разів неофіційна зарплата вище за міні-
мальну. Отже, �z zt t

min= +( ) *µ µ1 2 .
1. Людина отримує мінімальну зарплату z zt t

min= , 
µ1 1= , µ2 0= .

2. Людина отримує офіційно зарплату в µ1  разів 
вищу за мінімальну z zt t

min= µ * , µ1 1> , �µ2 0= .
3. Людина отримує офіційно мінімальну зарплату 

та частину – «сіру» z z zt t
min

t= + ' , µ1 1= , �µ2 0> .
4. Людина не є учасником пенсійної системи.
Потрібно формалізувати перший рівень пенсійної 

системи країни відповідно до законодавства, вико-
ристовуючи перелічені вище припущення та позна-
чення [5]. Для визначення розміру майбутньої пенсії 
у формулі стоїть індивідуальний коефіцієнт заробіт-
ної плати, який розраховується як співвідношення 
розміру отримуваної зарплати та середньої зарплати, 
з якої сплачувалися внески. Отже, можна визначити 

цей коефіцієнт як �µ1

z
Z
t
min

t
p  , де zt

p  – зарплата, з якої 

обчислюють пенсію у солідарній системі в період t.
Тоді розмір пенсії із солідарної системи у перший 

рік після призначення розраховується за формулою: 
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t
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=
∑* µ : * * ,            (2)

де zt
p  – середня зарплата працівників, зайнятих 

у галузях економіки України за три попередні роки, 
що передує року звернення за призначенням пенсії, 
Ò ñ

1  – страховий стаж у солідарній системі (в міся-
цях), k – величина оцінки одного року страхового 
стажу. Таким чином, другий множник, представле-
ний у перших дужках, – індивідуальний коефіцієнт 
заробітної плати – Kz

ind , а третій множник, що в дру-
гих дужках, – коефіцієнт страхового стажу Kc . 

Треба зазначити, по-перше, зменшення величини 
оцінки одного року страхового стажу з 1,35% до 1% 
з 01.01.2018 [5]. По-друге, збільшення нормативного 
страхового стажу в солідарній системі. Проаналізу-
ємо статистичні дані щодо розподілу розміру пенсії 
за попередній рік, які представлені на рис. 1. 

Таким чином, переходячи до позначень, у серед-
ньому за 2017 р. офіційну заробітну плату менше за 
мінімальну, тобто при �µ1 <  1 мали 8,625%, 1 1≤ <µ �
1,25 – 24,175%, 1,25 ≤ <µ1 1,875 – 24,7%, 1,875 ≤ <µ1

3,125 – 24,95%, 3 125 1, ≤ µ   – 17,55%.
Виходячи з даних, більше половини, а саме 

57,5% працівників мають заробітну плату меншу, 
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ніж 6 тис. грн. Cередня заробітна плата за 2017 р., 
з якої обчислюють пенсію, становила 6 273,45 грн. 
[8]. Розподіл кількості штатних працівників за рів-
нем заробітної плати має схожість із нормальною 
функцією розподілу, що може бути використано 
для знаходження вірогідностей під час вибору опти-
мальних стратегій. 

У табл. 1 розраховано матрицю розподілу добутку 
K Kz

ind
c*  за страхового стажу 40 років відповідно до 

припущень моделі. Значення добутку K Kz
ind

c*  можна 
інтерпретувати як величину, яка показує співвідно-
шення майбутньої пенсії та середньої зарплати пра-
цівників, зайнятих у галузях економіки України, 
за три попередні роки. Він подібний до коефіцієнту 
заміщення заробітної плати пенсією.

Наприклад, за мінімальної заробітної плати та 
співвідношення мінімальної заробітної плати до 
середньої для визначення пенсії 0,5 розмір призначе-
ної пенсії в 2018 р. дорівнює ((3661,41+4482,35+62
73,45)/3)*0,2= 961,14. Це навіть менше мінімальної 
норми, яка становить на 1.01.2018 1 373 грн., тому 
людині розраховану величину збільшать [12]. 

Для того щоб проаналізувати розмір пенсії із 
солідарної системи, доцільно розрахувати середньо-

зважене значення: p z K Kc
t
p

i

k

k z
ind

c1
1

= ( )
=
∑ θ * * � , де θk  – імо-

вірність k-го варіанту імовірності кожного варіанту 
відношення мінімальної заробітної плати до серед-
ньої для визначення пенсії за весь страховий період.

Інше питання, наскільки тіньова частина зарп-
лати поліпшує добробут індивіда в момент отримання 
та в майбутньому. Якщо ці кошти використовуються 
одразу, тобто на споживання, не будуть накладені 
штрафні санкції, то зазначений варіант стратегії 
може бути оптимальним за такого розміру загальної 
зарплати, яка дає право лише на мінімальний роз-
мір пенсії. У такому разі за рівних виплат у другому 
періоді, у першому періоді за часткового ухилення 

від податків буде більший дохід. Звідси випливає, 
що для відносно невеликих заробітних плат немає 
стимулів повністю декларувати дохід в умовах лише 
солідарної системи. Звичайно, чим більша заробітна 
плата, тим більше буде пенсія із солідарної системи. 
Але в сучасному світі є більш ефективні засоби забез-
печення себе у пенсійному періоди. Саме цим та став-
ками інших податків можна пояснити мотиви «тіні-
зації» заробітних плат узагалі. 

Розподіл доходу між споживанням та накопи-
чуванням залежить від купівельної спроможності 
зарплати. Якщо загальна величина доходу людини 
дає змогу накопичувати на майбутнє хоча б частину 
незадекларованого доходу, то це підвищує ймовір-
ність збільшення доходів у другому періоді життя. 
Неспроможність солідарної пенсійної системи задо-
вільнити гідний рівень життя повинна компенсу-
ватися пенсією з накопичувального рахунку. Для 
економіки на макрорівні важливо мати ефективний 
механізм перерозподілу коштів не тільки між поко-
ліннями, а й у часі. Зі зміною факторів економіч-
ного середовища та правового законодавства суб’єкт 
може змінювати стратегії протягом першого періоду 
життя. Отже, важливим важелем є грамотна полі-
тика держави.

Метод визначення пенсійної виплати з нако-
пичувальної системи залежить від виду учасника, 
куди вкладаються кошти. Найпоширенішим видом 
є недержавні пенсійні фонди, які теж можуть мати 
особливості залежно від пенсійних планів: із визна-
ченими внесками або з визначеними виплатами. 
Страхові компанії можуть запропонувати договори 
страхування довічної пенсії, а в банках передбачено 
запровадити пенсійні депозити в межах суми, визна-
ченої для відшкодування вкладів Фондом гаранту-
вання вкладів фізичних осіб [6]. 

Для оцінки рівня пенсії з накопичувального 
рахунку доцільно використати модель, приведену в 

Рис. 1. Розподіл кількості штатних працівників за рівнем заробітної плати [7] 
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Таблиця 1
Розподіл K * Kz

ind
c  за страхового стажу 40 років відповідно до припущень моделі

μ1
Відношення мінімальної заробітної плати до середньої для визначення пенсії за весь страховий період

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

1 0,08 0,12 0,16 0,2 0,24 0,28 0,32 0,36 0,4

1,25 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

1,875 0,15 0,225 0,3 0,375 0,45 0,525 0,6 0,675 0,75

3,125 0,25 0,375 0,5 0,625 0,75 0,875 1 1,125 1,25
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роботі Т.В. Меркулової та Ю.Г. Тимошенко [13]. При-
пустимо, що заробітна плата та пенсія змінюються 
у часі з певним темпом росту, що дасть можливість 
урахувати індексацію та фактор інфляції. Таким 
чином, заробітна плата індивіда та пенсія з нако-
пичувального рахунку визначаються як �z z gt

t= −
1

1*  
та p p ht

í í t= −
1

1* . Загальний розмір пенсії дорівнює: 
p p pt t

c
t
í= + , де pt

ñ  – розмір пенсії із солідарної сис-
теми; pt

í  – розмір пенсії з накопичувальної системи; 
g – темп росту заробітної плати індивіда; h – темп 
росту пенсійної виплати з накопичувального фонду. 
Нехай кожен індивід протягом T í

1  місяців трудо-
вої діяльності відраховує частину від свого доходу 
за фіксованою ставкою β. Сума, яка накопичується, 
капіталізується, а на поточний залишок у кожний 
період дискретного часу �t = 1, 2… нараховуються від-
сотки за річною ставкою r  згідно з дохідністю Пен-
сійного фонду. Після закінчення трудової діяль-
ності з накопиченого фонду виплачуються пенсійні 
виплати, розраховані з певними умовами: кількість 
місяців виплат T í

2 , залишок на рахунку. 

p
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Як видно з формули, накопичення більшою 
мірою залежать від індивідуальних внесків, ніж за 
солідарної пенсійної системи. Це може бути стиму-
лом для «детінізації» заробітних плат. Але на їх роз-
мір та купівельну спроможність впливають ставка 
дохідності та рівень інфляції. Якщо рівень доход-
ності буде нижче росту інфляції, то майбутні нако-
пичення втрачатимуть реальну вартість. Тому за 
обов’язкового накопичувального рівня потрібні ще 
більші гарантії та контроль із боку держави.

Якщо кошти накопичуються у банку на депо-
зиті, то r – ставка банківського відсотку. Для стра-
хової компанії як r можна взяти гарантований 
інвестиційний дохід на рівні 4% [10]. Оскільки 
недержавні пенсійні фонди не мають установлених 
ставок дохідності, як банківські депозити, то про-
понується для аналізу використовувати сценарний 
підхід, щоб окреслити можливий діапазон нако-
пичень. За сучасного ведення справ за допомогою 
новітніх технологій перевагою участі в накопичу-

вальній системі можна назвати наявність інформа-
ції щодо коштів протягом накопичення та можли-
вістю управління ними. 

Висновки з проведеного дослідження. У резуль-
таті побудови та аналізу стратегій участі людини в 
пенсійній системі виявлено фактори, які впливають 
на мотиви людини щодо приховування частини дохо-
дів, та основні важелі, через які держава може впли-
вати на поведінку громадян. Розроблено методологію 
щодо аналізу індивідуальних стратегій участі в солі-
дарній пенсійній системі з використанням методів 
теорії ігор. Обґрунтовано, що на «детінізацію» заро-
бітних плат може мати вплив уведення обов’язкового 
накопичувального рівня пенсійної системи. На основі 
проведених досліджень виявлено необхідність більш 
детального моделювання накопичувальної пенсій-
ної системи з урахуванням особливостей продуктів 
недержавних пенсійних фондів, страхових компаній 
та банків. 
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Статтю присвячено прогнозуванню вартості реалізації продукції фермерського господарства «Рудич». За результатами мо-
делювання побудовано прогноз даного економічного показника на 2018 р. На основі дисперсійного методу аналізу тренду до-
сліджено отримані результати та доведено адекватність побудованої моделі. 
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Скрыльник И.И., Деменко Л.Д., Олешко А.О. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Статья посвящена прогнозированию стоимости реализации продукции фермерского хозяйства «Рудич». По результатам мо-
делирования построен прогноз данного экономического показателя на 2018 г. На основе дисперсионного метода анализа тренда 
исследованы полученные результаты и доказана адекватность построенной модели. 
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Skrylnik I.I., Demenko L.D., Oleshko A.A. FORECASTING THE COST OF REALIZATION OF THE PRODUCTION OF 
AGRICULTURAL ENTERPRISES

The article is devoted to forecasting the cost of selling the products of the Rudych farm. Based on the modeling results, the forecast 
of this economic indicator for 2018 is constructed. Based on the dispersion method of trend analysis, the results obtained are investigated 
and the adequacy of the constructed model is proved.

Keywords: model, criterion, trend, variance, time series.

Постановка проблеми. Сільське господарство є 
однією з основних галузей народного господарства, 
оскільки виробництво продуктів харчування – перша 
умова життя безпосередніх виробників. Водночас 
воно є сировинною базою легкої та харчової про-
мисловості. Попит на сільськогосподарську продук-
цію постійно зростає. Для забезпечення конкуренто-
спроможності сільськогосподарського підприємства 
спеціалістам-аналітикам необхідно використовувати 
економіко-математичні методи та моделі, що допома-
гає прогнозувати економічні та фінансові показники 
підприємства, моделювати виробничу та інвести-
ційну діяльність, оптимізувати систему управління. 
У зв’язку з тим, що суть економічної діяльності 
будь-якого підприємства полягає в отриманні при-
бутку, то прогнозування обсягів реалізації продукції, 
її вартості є актуальним завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В еко-
номічній літературі існує велика кількість наукових 
праць українських та зарубіжних учених, присвя-
чених дослідженню, прогнозуванню економічних та 
фінансових показників підприємства. Проблемам сис-
темного аналізу та моделювання економічних проце-
сів присвячено роботи В.В. Вітлінського [1], О.О. Під-
дубної [2], В.Б. Середюка [3], А.В. Монахова [4] та 
ін. Цими авторами розроблено моделі та методи дослі-
дження економічних систем. Питанню розроблення 
та застосування економіко-математичних моделей у 
сільському господарстві присвячена праця Ю.В. Синя-
віної [5, с. 384–393]. Методи і моделі прогнозування 
розглядалися у роботах О.Є. Ширягіна [6, с. 251–263], 

І.С. Кондіуса [7]. Прогнозуванню показників еконо-
мічної діяльності присвятили свої праці К.І. Редченко 
[8, с. 142–148], Т.В. Головко [9, с. 150], Ю.І. Ільєнко, 
Г.В. Шершньова [10], Н.Ф. Алексєєва [11, с. 120–123], 
О.І. Яшкіна [12, с. 210–213].

Мета статті полягає у тому, щоб за заданими 
значеннями фермерського господарства «Рудич» 
(табл. 1) побудувати прогноз вартості реалізації зерна 
кукурудзи (у грошовому вираженні без дотацій та 
ПДВ) на 2018 р.; на основі дисперсійного методу ана-
лізу тренду дослідити отримані результати; довести 
адекватність моделі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під 
час побудови прогнозу вартості реалізованої продук-
ції підприємством було здійснено аналіз ряду дина-
міки заданого економічного показника: перевірку 
наявності тренду, визначення виду моделі часового 
ряду, виділення його сезонного складника, визна-
чення виду функції тренду та оцінку її параметрів. 

Перевірку наявності тренду в часовому ряді було 
здійснено за допомогою методу рангової кореляції. 
Його суть полягає у тому, що на основі статистич-
них даних обчислено коефіцієнт r , значення якого 
вказує на наявність або відсутність тренду в ряді 
динаміки 

r
Q

n n
= −

⋅
⋅ −

1
4

1( )
,                      (1),

де Q  – число пар рівнів числового ряду, у яких 
y y i n tt t> = −+1 1 2( , ,... )  для всіх t n= −1 2 1, ,... , n – число 
рівнів ряду. Значення r , що близьке до −1 , гово-
рить про наявність від’ємного тренду, близьке до 
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Таблиця 1 
Вартість реалізації зерна кукурудзи фермерським господарством за 2012–2017 рр.

Квартали Роки

2012 2013 2014 2015 2016 2017

грн.

1 17837 44582 151272 192847 331357 440394

2 18345 81284 157392 224683 349284 460391

3 20100 113400 163475 248350 375040 486785

4 22500 148330 177142 310671 422845 519235

+1  – додатного тренду, близьке до 0 – про його від-
сутність. Виконані розрахунки підтверджують наяв-
ність додатного тренду у заданому ряді динаміки 
(рис. 1), оскільки значення коефіцієнту є додатнім і 
наближається до 1, r = 0 833, . У заданому ряді спосте-
рігаємо динаміку постійного зростання показника. 

Видалення циклічного складника з часового ряду 
здійснювалося за допомогою згладжування заданого 
ряду методом ковзної середньої за трьома послідов-
ними його рівнями (рис. 1). 

Визначення виду моделі часового ряду (адитивна 
чи мультиплікативна) проводилося на основі виді-
лення циклічного складника у заданому ряді дина-
міки за формулою: 

C Y Y t nt t t= − = −− −1 1 2 3 1 , , ,..., ,               (2)

де Yt −1  – рівні ряду спостереження, Yt −1  – рівні 
згладженого ряду. Оскільки циклічний складник має 
періодичний характер зміни своїх значень (рис. 2, 
3), то заданий ряд динаміки описується адитивною 
моделлю часового ряду: 

Y U C V t nt t t t t= + + + =ε , , , ,...,1 2 3 .             (3)

Виділення та видалення сезонного складника з 
часового ряду виконано на основі розрахунків абсо-
лютних відхилень у сезоні – оцінок сезонних коли-
вань. Абсолютне відхилення обчислено за кожним 
роком, усереднюючи циклічний складник. Для ади-
тивної моделі повинна виконуватися вимога, що 
сума оцінок сезонних коливань дорівнює нулю: 

CT
i

m

i
=
∑ =
1

0 ,                           (4) 

де m – кількість досліджуваних років. За отри-
маними розрахунками сума таких оцінок дорівнює 
-3675,03, що не підтверджує вимогу (4), тому було 
розраховано виправлені абсолютні відхилення за 
кожним роком та знову знайдено їх суму: 

C Ñ CT
i

m

T T
i

m

â i c
= =
∑ ∑= − =
1 1

0( ) ,                  (5)

де CTâ – виправлені абсолютні відхилення за 
кожним роком; CTc – середні абсолютні відхилення 
за кожним роком. У результаті розрахунків сума 
виправлених абсолютних відхилень за кожним 
роком дорівнює нулю.

Рис. 1. Результати розрахунків видалення циклічного складника  
та сезонної компоненти ряду динаміки
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Видалення сезонного складника проводилося 
шляхом віднімання від рівнів заданого часового 
ряду відповідної оцінки сезонного складника Y Ct Tâ

−  
(рис. 2).

Визначення виду функції тренду. Правильний 
вибір кривої для аналітичного вирівнювання ряду 
динаміки визначає результати екстраполяції тренду. 
Під час вибору форми тренду використано критерій 
найменшої суми квадратів відхилень емпіричних 
та теоретичних значень рівня часового ряду, який 

обчислюємо як Y Yi t−( )∑
2
. Чим менше значення 

даної величини, тим функція краще описує тенден-
цію заданого ряду динаміки. Але спочатку на основі 
методу візуального вибору кривої було відібрано та 
досліджено три функції на основі графічного зобра-
ження ряду динаміки:

Y a at
t= ⋅0 1 – експоненційна крива;         (6)

Y a a tt = +0 1  – лінійна функція;           (7)

Y a a t a tt = + +0 1 2
2  – поліном другого ступеня.   (8)

За такого вибору можливий суб’єктивізм дослід-
ника, але за відносно простої конфігурації та з ура-
хуванням результатів змістового аналізу візуальний 
вибір дає непогані результати.

Оцінку параметрів трендів на основі функ-
цій (6–8) було виконано за допомогою вбудованої у 
Microsoft Excel функції ЛИНЕЙ() та додатку «Пошук 
рішень». За проведеними розрахунками встановлено, 
що сума квадратів відхилень теоретичних значень 
від фактичних є найменшою для полінома другого 
степеня. Отже, тенденцію вартості реалізованої про-
дукції підприємства можна представити поліном 
другого степеня (9): 

Y t tp = − + ⋅ + ⋅6324 13 11242 39 460 53 2, , , .          (9) 

Аналіз якості побудованої моделі часового ряду. 
Для підтвердження правильного вибору кривої 
зростання використано дисперсійний метод аналізу 
тренду, який засновується на порівнянні дисперсій. 
Суть методу полягає у такому: загальна дисперсія 
ряду ділиться на дві частини: варіація внаслідок тен-
денції V f t( ) ; випадкова варіація Vε .

V V Vçàã f t. ( )= + ε .                      (10)

Загальна варіація визначається як сума квадра-
тів відхилень емпіричних значень рівнів ряду Yt  від 
середнього рівня вихідного часового ряду Y , тобто:

V Y Yçàã t
t

n

. = −( )
=
∑

2

1

.                    (11)

Випадкова варіація – це сума квадратів відхи-
лень емпіричних значень рівнів Yt  від теоретичних, 
отриманих за рівнянням тренду Yt , і визначається за 
формулою:

V Y Yt p
t

n

ε = −( )
=
∑

2

1

.                     (12)

Варіація внаслідок тенденції визначається як різ-
ниця загальної та випадкової варіацій із виразу:

V V Vf t çàã( ) .= − ε .                      (13)

На основі розглянутих показників варіації роз-
глядають різні види дисперсії:

– загальна дисперсія:

σ çàã
çàã iV
n

Y Y

n.
.2

2

1 1
=

−
=

−( )
−

∑
;                (14)

– дисперсія випадкової компоненти:

σε
ε2

2

=
−

=
−( )

−
∑V

n k

Y Y

n k
i p ,                  (15)

де k  – число параметрів рівняння тренду;
– дисперсія тренду:

σ ε
f t

f t çàã
i t p

t

n

V

k
V V
k

Y Y Y Y

k( )
( ) .2

2 2

1

1 1 1
=

−
=

−
−

=
−( ) − −( )

−

∑ ∑
= .   (16)

Перевіряється гіпотеза про те, підходить чи не 
підходить рівняння тренду (11), що розглядається, 
для опису тенденції вихідного часового ряду. Гіпо-
теза перевіряється на основі F-критерія Фішера – 
Снедекора, розрахункове значення якого визнача-
ється за формулою:

F ÿêùîp
f t

f t= >
σ
σ

σ σ
ε

ε
( )

( ),
2

2
2 2 .               (17)

Критичне (табличне) значення визначається за 
таблицею табульованих значень так:

F v k

v n k
òàá . :

α

1

2

1= −
= −









.                     (18)

Рис. 2. Графічна інтерпретація побудованої моделі вартості  
реалізованої продукції підприємства
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Якщо F Fp òàá> .  за заданого рівня значимості α  та 

числі ступенів свободи v k1 1= −  та v n k2 = − , то рів-
няння тренду підходить для відображення тенденції 
вихідного часового ряду. Результати обчислень пред-
ставлено в табл. 2.

За проведеним дисперсійним методом аналізу 
тренду отримано, що F Fp òàá> .  за заданого рівня зна-
чимості α = 0,05 та числа ступенів свободи υ1 = 2 та 
υ2 = 21. Це означає, що рівняння тренду підходить 
для відображення тенденції вихідного часового ряду.

Трендова модель Yp  уважається адекватною, 
якщо залишкова компонента εt t pY Y t n= − =( , , ,..., )1 2 3  
задовольняє таким вимогам:

– рівність нулю математичного сподівання;
– випадковість виникнення окремих відхилень 

від тренду;
– відсутність автокореляції у відхиленні моделі;
– відповідність ряду залишків нормальному 

закону розподілення.
Всі вимоги повинні виконуватися без винятку.
Перевірка рівності нулю математичного споді-

вання. Під час дослідження висунуто основну гіпо-
тезу H M

t0 0: ε = , тобто перевірено ε = 0  та розрахо-
вано випадкову величину Стьюдента за формулою:

t
S

nêð. =
ε

,                        (19)

де Sε  – незміщене середньоквадратичне відхи-
лення ряду залишків. За таблицею розподілу Стью-
дента за α = 0 05,  (заданого) знайдено t nòàá .( , )α . Якщо 
t tòàá êð. .> , то вважають, що Ì

tε = 0 , у противному 
випадку Ì

tε ≠ 0 . Для перевірки цієї вимоги сто-
совно прийнятого тренду визначено середнє значення 
залишків ε = 374,98 , незміщене середньоквадратичне 
відхилення ряду залишків S = 16155,51 , випадкову 
величину Стьюдента t ðîçð. = 0,11 , а також tòàá . = 2,07 . 
Оскільки t tòàá ðîçð. .> , то Ì

tε = 0 . 
Перевірка умови випадковості виникнення окре-

мих відхилень від тренду. Було використано метод 
поворотної точки. Загальне число поворотних точок 
у ряді залишків дорівнює p = 8 . Обчислено критичне 
значення p  для критерія випадковості відхилення 
від тренду за формулою:

p pêð p. , ,= −



1 96 2σ                    (20)

де p n= −( )2
3

2 , σ 2 16 29
90

=
−n

. Якщо виконується 

нерівність p pêð> . , то трендова модель уважається 
адекватною. За розрахунками отримано, що pêð. = −46 ,  
отже, нерівність виконується. 

Перевірка наявності або відсутності автокореля-
ції у відхиленні моделі. Наявність автокореляції пере-
віряється за допомогою критерія Дарбіна – Уотсона:

d
t t

t

n

t
t

n=
−( )−

=

=

∑

∑

ε ε

ε

1

2

2

2

2

.                    (21)

За розрахунками отримано, що d = 2 32, , d1 1 1= , ,  
d2 1 66= ,  (при k = 3 ). Отримане значення d  зна-
ходиться в інтервалі від 2 до 4, це свідчить про 
від’ємний зв’язок, і необхідно зробити перетворення 
d d= −4 . Отже, маємо d = 1 68,  ( d d> 2 ). Це дає право 
стверджувати про відсутність автокореляції у залиш-
ках та адекватність визначеної моделі. 

Відповідність ряду залишків нормальному закону 
розподілення. Для встановлення такої відповідності 
використано RS -критерій: 

RS
S

äå S nñïîñò t.
max min ; / ,=

−
= −( )∑ε ε ε

ε
ε

2 1      (22)

який за розрахунками дорівнює RSñïîñò. ,= 3 59 . 
Табличні дані нижньої та верхньої критичних гра-
ниць визначеної величини мають відповідно такі 
значення: r1 3 48= , , r2 4 89= , . Отже, r RS rñïîñò1 2< <. , 
тобто виконується відповідність ряду залишків нор-
мальному закону розподілення. 

Всі умови адекватності виконуються одночасно 
(табл. 3). Отримана модель є адекватною.

Визначення точкового прогнозу та його верифі-
кація. За отриманою моделлю (9) побудовано точко-
вий прогноз вартості реалізованої продукції підпри-
ємства на 2018 р. Точність визначення прогнозної 
моделі становить 92%.

Проведено верифікацію побудованої моделі. 
У таблиці представлено відносну похибку прогнозу 
вартості реалізованої продукції підприємства порів-
няно з фактичними даними за 2017 р. та розраховано 
інтервали довіри для прогнозних значень (табл. 4).

Графічна інтерпретація побудованої моделі часо-
вого ряду. Побудовано графіки фактичних даних вар-
тості реалізованої продукції підприємства, тренду з 
прогнозом на 2018 р., ряду з видаленою сезонною 
компонентою (рис. 2).

Висновки. Отже:
– побудовано прогноз вартості реалізації зерна 

кукурудзи фермерським господарством «Рудич» на 
2018 р. на основі методів трендового аналізу;

– досліджено на основі наукових принципів адек-
ватність отриманих результатів;

– розраховано інтервали довіри для прогнозних 
значень вартості реалізованої продукції (кукурудзи) 
фермерським господарством «Рудич» на 2017 р. та 
встановлено, що отримані річні показники не вихо-
дять за критичні межі;

– обчислено відносні похибки прогнозних та 
фактичних значень вартості реалізованої продукції 
(кукурудзи) фермерським господарством «Рудич». 

Дослідження мають практичне застосування на 
виробництві, відпрацьована методика може бути 
використана для прогнозування вартості іншої реа-
лізованої продукції. Методи та їх результати можуть 
бути використані під час вивчення студентами дис-
ципліни «Прогнозування соціально-економічних 
процесів».

Таблиця 2 
Результати обчислення показників дисперсійного методу аналізу тренду

Vзаг. Vԑ σ2
заг σ2ԑ σ2

f(t) Fр Fтаб.

14933368918 6,10428E+11 26540354654 268229534,9 3,02398E+11 1127,38 3,47

Таблиця 3 
Перевірка адекватності прогнозної моделі

Модель Умова випадковості 
залишків 

Умова рівності 
математичного сподівання 0

Нормальне розподілення 
рівнів залишків

Відсутність 
автокореляції

Поліном 
другого 
степеня

Виконується.
p=8,

7>-46.

Виконується.
tрозр.< tтабл.,

0,11<2,07.

Виконується.
R/Sспост.= 3,59,
3,48<3,59<4,89.

Виконується.
d=1,68; d1=1,1; d2=1,66.

1,68>1,66.
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Таблиця 4 
Відносна похибка прогнозу вартості реалізованої продукції підприємства  

порівняно з фактичними даними за 2017 р.

Фактична вартість 
реалізованої 

продукції 
підприємства на 

2017 р., грн.

Прогноз вартості 
реалізованої 

продукції 
підприємства на 

2017, грн.

відхилення 
прогнозу, 

грн.

відносна 
похибка, 

%

Верхня межа 
точкового 

прогнозу на 
2018 р., грн.

Нижня межа 
точкового 

прогнозу на 
2018 р., грн.

Належність 
фактичних 
значень до 
інтервалу 

довіри

440394 432860,36 7533,640 1,71 434918,66 424913,91 –

460391 463905,59 -3514,59 0,76 465963,89 444910,91 +

486785 495871,89 -9086,89 1,87 497930,19 471304,91 +

519235 528759,24 -9524,24 1,83 530817,55 503754,91 +
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